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BIJLAGEN.

#

BEGROOTINGS-WETTEN voor het dienstjaar 1

8

5 3 ,

aangeboden door Zijne Excellentie den Minister

van Finantien
,

in de zitting van den 2 'jsten Sep-

tember 1 8 5 2 .

[II- 2.]

I

ONTWERP VAN WET tot vaststelling van hoofdstuk I
der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

Wij WILLEM UI, ENZ.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat
,
volgens artt. 119

en 120 der Grondwet, de algemeene begrooting jaarlijks moet
worden vastgesteld,

Zoo is het , dat Wij
, den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

EENIG ARTIKEL.
Het Iste hoofdstuk der begrooting van de Staats-uitgaven voor

het dienstjaar 1853, betreffende het Huis des Konings
,
wordt

vastgesteld als volgt

:

lste Artikel. Inkomen van den Koning . . . . f 600,000
2de Artikel. Inkomen van de Koningin-Weduwe . 150,000
3de Artikel. Onderhoud der Koninklijke paleizen . 50,000

f 800,000

en alzoo tot een bedrag vaq acht honderd duizend gulden.

Lasten en bevélen
,
dat deze in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst , en dat alle ministeriele departementen , autoriteiten

,

collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden.

[II. 3.]

ONTWERP VAN WET tot vaststelling van hoofdstuk II
der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artt. 119
en 120 der Grondwet, de algemeene begrooting jaarlijks moet wor-
den vastgesteld,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Het Ilde hoofdstuk der begrooting van de staats-

uitgaven voor het dienstjaar 1853, betreffende de Hooge Collegien

van Staat en het Kabinet des Konings
,
wordt vastgesteld als volgt:

lste AFDEELING.
De Staten-Generaal.

Artikel 1. Reis- en verblijfkosten

van de leden der Eerste Kamer . . f 30,000.00
Artikel 2. Schadeloosstelling van de

leden der Tweede Kamer .... 136,000.00

Artikel 3. Vergoeding der reiskos-

ten van de leden der Tweede Kamer. 2,200.00

Artikel 4. Tractementen van de

griffiers, van de commiesen-griffiers en

van de ambtenaren en bedienden ;

personele toelage aan den griffier der

Tweede Kamer, mitsgaders schrijf-

loonen 20,150.00

Artikel 5. Tractementen der snel-

schrijvers en correctoren 12,000.00

Artikel 6. Bureau- en locaalbehoef-

ten en drukwerk voor de beide Kamers . 26,050.00

Artikel 7. Aankoop van boeken voor

de Tweede Kamer der Staten-Generaal 500.00

Artikel 8. Buitengewone en noodza-
‘kelijke herstellingen aan de vergaderzaal

en aan de meubelen der Tweede Kamer Memorie.

Artikel 9. Kosten wegens schade-

loosstelling aan getuigen en deskundi-

gen, krachtens art. 26 der wet van
den 5den Augustus 1850 (Staatsblad

n°. 45) Memorie.

Ilde AFDEELING.
•De Baad van State.

Artikel 10. Tractementen van:

a. den vice-president Memorie.
b. de leden . . . . f 60,000.00

f 60,000.00

Artikel 11. Tractementen van den
secretaris

,
de referendarissen , de com-

miesen van staat en van de ambtenaren
en bedienden, benevens schrijfloonen . 15,112.00

Artikel 12. Bureau- en locaalbe-

hoeften en drukwerk 3,090.00

f 226,900.00

lilde AFDEELING.
De Algemeene Rekenkamer.

Artikel 13. Tractementen van den

voorzitter en van de leden . ... f

78,202.00

29,000.00

930X?

Transporteren f 29,000.00 f 305,102.00
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Per transport f 29,000.00 f 305,102.00

Artikel 14. Tractementen van den

secretaris , de verdere ambtenaren

,

geëmployeerden en bedienden 7G,135.00

Artikel 15. Bureau- en locaalbehoef-

ten en drukwerk 7,750.00

Artikel 16. Kosten wegens oprui-

ming van arehiven 75.00

IVdè AFDEELING.
De Kanselarij der beiden Orden.

Artikel 17. Tractement van den

ambtenaar ter kanselarij . ... t

112,960.00

1,800.00

Artikel 18. Bureaubehoeften voor

den kanselier 100.00

Artikel 19. Verhoogde soldijen van

gedecoi eerde militairen, ridders der

Militaire Willems-orde 52,100.00

Artikel 20. Toelage van de broe-

ders der orde van den Nederlandschen
Leeuw • 14,000.00

Artikel 21. Decoratien, de kosten

van het stempelen daaronder begrepen 1,000.00

Vde AFDEELING.
Het Kabinet des Konings.

Artikel 22. Tractement van den

Staatsraad, Directeur f 5,000.00

69,000.00

Artikel 23. Tractementen van de

ambtenaren en bedienden .... 20,450.00

Artikel 24. Bureau- en locaalbe-

hoeften en drukwerk 3,800.00

Artikel 25. Reis- en verblijfkosten. 250.00

Vide AFDEELING.
Pensioenen en wachtgelden.

Artikel 26. Pensioenen . . . . f 29,835.00

29,500.00

Artikel 27. Wachtgelden ten be-

hoeve van ambtenaren, uitgevallen ten

gevolge van maarregelen van bestuur 4,407.00

34,242.00

12,000.00
Vilde AFDEELING.

Artikel 28. Onvoorziene uitgaven . .

f 562,804.00

en alzoo tot een bedrag van vijf honderd twee en zestig duizend

acht honderd vier gulden.

Akt. 2. Wanneer de som, in dit hoofdstuk uitgetrokken voor

een der onderwerpen van uitgaaf, begrepen in de artt. 1 , 3 , 5

,

G, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 21 , 24, 25, 26 en 27, ontoereikend mogt

worden bevonden ,
kan het ontbrekende bedrag, met inachtne-

ming van het voorschrift van het 2de lid van art. 24 der wet van

den 5den October 1841
(
Staatsblad n°. 40), aangevuld worden door

overschrijving uit den post voor onvoorziene uitgaven ,
in hetzelfde

hoofdstuk voorkomende.
Art. 3. De in den loop van het dienstjaar opkomende behoef-

ten, de Ilooge Collegien van Staat en het Kabinet des Konings,

betreffende, welke hare omschrijving niet vinden in de artikelen

van dit hoofdstuk, worden op den post voor onvoorziene uitgaven

aangewezen.
Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verant-

woord in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onder-

werpen betreffen.

Lasten en bevelen ,
dat deze in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst ,
en dat alle ministeriele departementen ,

autoriteiten

,

collegien en ambtenaren ,
wien zulks aangaat ,

aan de naauw-

keurige uitvoering de hand zullen houden.

[II. 4.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Men zal in den uitgowerkton staat tot dit hoofdstuk
.

behoo-

rende ,
zoo ook in die ,

betrekking hebbende tot do overigo de-

partementen van algemeen bestuur, achter ieder onderdeel dor

raming van de behoefte voor liet jaar 1853, do toelichtingen aan-

treffen, welke geacht worden noodig te zijn tot justificatie. van

do cijfers, welke voor do vermoedelijke behoefto worden uitge-

trokken, en het zou dus volgens do meening der Regering een

nuttelooze arbeid zijn, in herhalingon te treden, welke meer

eigenaardig op do plaats zolve worden .aangetroffen.

Overigens zal hot de opmerking niet ontgaan, dat aan den

geuiten wcnsch, tijdens de behandeling van do begrootiug voor

1852 ,
om de uitgewerkte staten meer gelijkvormig bij alle de

departementen van algemeen bestuur in te rigten, zooveel zulks

doenlijk was, is te gemoet gekomen, en slechts bij enkele hoofd-
stukken niet overal de vergelijking per onderdeel

,
met de uitkomst

van eene vroegere dienst in toepassing is kunnen worden gebragt

,

zoo als trouwens de soort van uitgaven
, onder anderen bij Marine

en Oorlog, de onmogelijkheid daarvan aanwijst.

Met opzigt tot dit hoofdstuk valt evenwel op te merken, dat

er bij de Regering overwegingen aanhangig zijn met betrekking
tot de opheffing van de afzonderlijke administratie voor den Hoogen
Raad van Adel

, en dat het de bedoeling is , om den te verrigten

arbeid
,
met behoud van den Raad als adviserend collegie

,
over

te brengen bij het Departement van Binnenlandsche Zaken.
Deze overwegingen hebben de Regering aanvankelijk doen

besluiten, om de kosten voor den Hoogen Raad van Adel niet

verder onder de uitgaven van het nde hoofdstuk der Staats-

begrooting op te nemen, als zullende het benoodigde uit de Iste

afdeeling van het Vde hoofdstuk kunnen worden bestreden ,
terwijl

de eventueel toe te kennen wachtgelden aan de uit te vallen amb-
tenaren, op het Hde hoofdstuk zullen blijven aangewezen.
Naar aanleiding van het tijdens de beraadslaging over de

begrooting voor 1852 geuite verlangen van vele der leden van
de Vertegenwoordiging, is ook nu weder het tractement van den

vice-president van den Raad van State voor memorie uitgetrokken

,

waarbij niet onvermeld mag worden gelaten, dat, terwijl de be-

trekking van vice-president van den Raad sedert geruimen tijd

onvervuld is gebleven
,
het oudste lid van den Raad van State die

functien bij voortduur met de meeste bereidwilligheid uitoefent.

Wanneer de kosten van drukwerk voor de beide Kamers der

Staten-Generaal, zoo ook het cijfer voor de pensioenen benoo-

digd
,

geene verhooging noodzakelijk hadden gemaakt , dan zou

het eindcijfer der raming voor 1853 eene beduidende besparing

hebben aangewezen, daar toch alle de verdere tot de hooge colle-

gien van Staat behoorende behoeften meerder of minder zijn inge-

krompen; uit welken hoofde het voor raadzaam wordt gehouden,

om de onvoorziene uitgaven eenigzins hooger in de raming op

te nemen. Nu evenwel blijft de raming voor 1853 nog altijd

f2152 beneden het voor 1852 toegestane cijfer, en, vergeleken

met de vermoedelijke uitkomst voor het jaar 1851, overtreft zij

deze laatste met f 21,39G.48 ; doch dit verschil is slechts schijn-

baar, omdat, uit hoofde van de redenen, welke daartoe vroeger

hebben geleid ,
ook nu ter zake van het benoodigde voor den Raad

van State, in de raming een hooger cijfer is moeten worden ge-

bragt dan vermoedelijk benoodigd zal zijn, en het mitsdien niet

twijfelachtig kan wezen, dat de uitgaven voor 1853, bij de latere

afsluiting van dat dienstjaar, zullen blijven beneden het slotcijfer

der behoefte voor 1851.

Op de navolgende afdeelingen blyft de raming beneden die van

het voorgaande jaar, te weten:

Raad van State f 40.00

Algemeene Rekenkamer 1,300.00

Kanselarij der beide Orden 1,100.00

Kabinet des Konings 535.00

Te vermeerderen met hetgeen over 1852 voor den

Hoogen Raad van Adel is toegestaan, ad. . . . 7,490.00

Te zamen

Welk cijfer evenwel moet worden

verminderd met de meerdere be-

hoefte, voor:

de Staten-Generaal

Pensioenen en wachtgelden . . .

Onvoorziene uitgaven

zoodat do raming voor 1853, ver-

celcken met die voor 1852, minder
O
bedraagt

. . . f 10,465.00

2.585.00

2.728.00

3,000.00

8,313.00

2,152.00

De Minister van Finantien ,

Van Bosse.

[II. 5.J

ONTWERP VAN WET tot vaststelling van hoofdstuk IIT

der begrooting van de Staats-uitgavcn voor het dienstjaar 1853.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben ,
dat ,

volgens

artt. 119 en 120 der Grondwet, do algemeene begrooting jaarlijks

moot worden vastgcsteld ,

•

Zoo is het ,
dat Wij

,
den Raad van State gehoord en met
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gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Het HIde hoofdstuk der begrooting van staats-uit-

gaven voor het dienstjaar 1853, betreffende het Departement van

Buitenlandsche Zaken
,
wordt vastgesteld als volgt

:

Iste AFDEELING.
Kosten van het Departement.

Artikel 1. Tractement en tafelgeld

van den Minister f 18,000.00

Artikel 2. Tractementen en bezol-

digingen van den secretaris -generaal

,

de ambtenaren
,

geëmployeerden en

bedienden 80,700.00

Artikel 3. Bureau- en locaalbehoef-

ten, benevens drukwerk 13,400.00

Artikel 4. Reis- en verblijfkosten . 200.00

f 62,300.00

Hde AFDEELING.
Kosten van de buitenlandsche zendingen

en consulaten .

Artikel 5. Tractementen en bezol-

digingen van het personeel der gezant-

schappen f 240,060.00

Artikel 6. Tractementen en bezol-

digingen van het personeel der consu-

laten 67,200.00

Artikel 7. Uitrusting en reiskosten

voor de gewone diplomatieke en con-

sulaire agenten, alsmede verblijfkosten

bij tijdelijke verplaatsingen derzelven. . 8,000.00

Artikel 8. Kosten van buitengewone
zendingen . . 2,000.00

Artikel 9. Briefporten, abonnemen-
ten op dagbladen en alle verdere uit-

schotten van diplomatieke en consulaire

ambtenaren, in hunne betrekking . . 16,000.00

lilde AFDEELING.
Verschillende uitgaven.

Artikel 10. Reis- en verblijfkosten

van de commissie voor het afnemen
van examens van adspiranten voor di-

plomatieke betrekkingen f 200.00
Artikel 11. Reis- en verblijfkosten

van staats-postiljons, of van personen,

die als zoodanig met ‘het doen van
buitenlandsche reizen belast worden. . 200.00

Artikel 12. Onderstand en transport-

gelden aan en ten behoeve van militai-

ren
,

zeelieden en andere behoeftige

Nederlanders buiten ’slands .... 5,000.00
Artikel 13. Belooningen voor redding

van en hulpbetoon aan Nederlandsche
schipbreukelingen buiten ’slands. . . 300.00

Artikel 14. Bijdragen aan inrigtingen

en kassen buiten ’s lands , zoowel ten

nutte van den handel en der zeevaren-
den in het algemeen, als ten behoeve
van Nederlandsche onderdanen in het
byzonder

Artikel 15. Bijdragen van wege Lim-
burg in de algemeene Duitsche bonds-
kassen voor onderwerpen van verschil-

lenden aard
Artikel 16. Geheime uitgaven. . .

333,260.00

200.00

6,000.00

4,000.00

IVde AFDEELING.
Pensioenen

, wachtgelden en ajloopende betalingen.

Artikel 17. Pensioenen f 54,206.00
Artikel 18. Wachtgelden aan amb-

tenaren
, die door maatregelen van

vereenvoudiging en bezuiniging buiten
betrekking zijn en zullen geraken . . 9,000.00

Artikel 19. Afloopende betalingen • 1,300.00

15,900.00

Artikel 20.

Yde AFDEELING.
Onvoorziene uitgaven

,

64,506.00

10,000.00

f 485,966.0

en alzoo tot een bedrag van vier honderd vijj en tachtig duizen
negen honderd zes en zestig gulden.

BUBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-CODRANT. 1852—185,

Art. 2. Wanneer de som, in dit hoofdstuk uitgetrokken voor
een der onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen 3,

4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 en 18, ontoereikend mogt
worden bevonden

, kan het ontbrekend bedrag
,
met inachtne-

ming van het voorschrift van het 2de lid van art. 24 der wet
van den 5den October 1841 ( Staatsblad n°. 40), aangevuld wor-
den door overschrijving uit den post voor onvoorziene uitgaven

,
in

hetzelfde hoofdstuk voorkomende.
Art. 3. De in den loop van het dienstjaar opkomende behoef-

ten
,

het voorschreven departement betreffende
,

welke hare om-
schrijving niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk, worden
op den post voor onvoorziene uitgaven aangewezen.

Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en ver-

antwoord in zoovele bijzondere posten
,

als zij gelijksoortige

onderwerpen betreffen.

[II. 9.]

MEMORIE VAN TOELICHTING;

Nevens de bijzonderheden, welke in den uitgewerkten en toe-

lichtenden staat van de raming der uitgaven van dit hoofdstuk der

Staatsbegrooting over het aanstaande dienstjaar zijn opgenomen

,

kan er alhier geene rede van vele bijzonderheden meer zyn
,
en

gelooft men alzoo, zich tot eenige algemeene beschouwingen te

kunnen bepalen.

De- regeling der buitenlandsche zendingen
,
welke den grondslag

der begrootingen voor 1851 en 1852 heeft uitgemaakt, maakt ook
den grondslag van de tegenwoordige begrooting uit. De Regering
gelooft die regeling alsnog doelmatig; voldoende eenerzijds, over

het algemeen, aan de gegevene behoeften, en anderzijds aan de
billijke eischen van spaarzaamheid.
Dat de missiën van Madrid en Kopenhagen nog door eenen

gezant en eenen minister-resident , in plaats van door eenen titu-

laris van lageren rang
,
worden waargenomen , is het gevolg zoo

van den wensch om zich niet te berooven van de ondervinding
en den ijver der tegenwoordige titularissen, als van de verpligting

om de schatkist niet met onvruchtbare pensioenen of wachtgelden
te bezwaren. Intusschen is de gezantschaps-secretaris te Madrid
aan het gezantschap te Weenen toegevoegd ,

zonder dat de eerst-

genoemde betrekking weder is vervuld geworden.
De veelvuldige wederkeerige belangen, die tusschen dit Rijk

en het naburig Hannover bestaan
,
hebben de Regering er toe

geleid om
,
met de helft van het loopend jaar, de missie aldaar

weder te herstellen. Hiermede is voldaan aan eenen meermalen
in de Staten-Generaal uitgesproken wensch. Ook van de zijde

van Hannover was reeds in den aanvang van dit jaar een zaak-
gelastigde bij de Regering alhier geaccrediteerd. De Nederland-
sche zaakgelastigde te Hannover is tevens geaccrediteerd bij de
vrije steden Bremen

,
Hamburg en Lubeck, zoodat deze ambte-

naar een groot deel van de aangelegenheden en speciaal van de

handelsbelangen van Noord-Duitschland onder zijn toezigtj zal

hebben en aldaar wederkeerig deze belangen van Nederland zal

kunnen behartigen. Dit een en ander mag vooral in den tegen-

woordigen toestand van Duitschland van dubbel gewigt geacht
worden.
De ondervinding hebbende doen zien, dat bij de gedachte alge-

meene regeling onzer diplomatieke zendingen de bezoldiging van
de zaakgelastigden ad f 6000 te gering is gesteld, gelijk zij dan
ook is beneden alle dergelijke bezoldiging door andere Staten

,

zoo heeft de Regering zich verpligt geacht, het gedachte cijfer

met f 1000 te verhoogen. Er bestaat voor zoodanige verhooging

te meer reden, dewijl de gedachte ambtenaren, in den regel,

van hunne bezoldiging eene niet onaanzienlijke som ’s jaars ten

behoeve van het pensioenfonds moeten afstaan.

De nieuw benoemde consuls-generaal in Egypte en in Grieken-
land hebben hunne functien aanvaard.

Behalve de gewone aanvullingen van de bestaande consulaten ,

is het consulaat te New-York verheven tot consulaat-generaal

voor de Vereenigde Staten. Hierdoor bestaat de gelegenheid om
voor alle handelsbelangen over de geheele uitgestrektheid van het

gebied der Unie, op te komen. Ook zal aldus, bij tijdelijke ver-

hindering van den Nederlandschen zaakgelastigde te Washington

,

de consul-generaal voor de belangen van dit Rijk, bij de Rege-
ring der Republiek, kunnen optreden.

Verder is, ten gevolge van de uitbreiding der betrekkingen met
de havens aan den Stillen Oceaan, ook een Nederlandsck con-

sulaat gevestigd in Peru. Insgelijks is te Montevideo een consulaat

daargesteld
, hetwelk voor de vaart op de Plata-rivier nuttig zal

kunnen zijn. Eindelijk is nog in het niet onbelangrijke Harburg
een nieuw consulaat gevestigd. Ook houdt de Regering zich

onledig, om, door het vestigen van consulaire agentschappen in

Egypte , bevorderlijk te zijn aan het verkeer, dat thans
,
meer dan

vroeger
, langs dien weg met Indie plaats vindt.

II.
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Na de verminderingen , welke de begrooting van het Depar-
tement van Buitenlandsche Zaken achtervolgelijk ondergaan heeft

,

als: voor 1850 van f 3ö,881, voor 1851 van f 26,933, en voor

1852 van ongeveer f 10,000, gelijk dit hij de Memorie van Toe-
lichting der begrooting over het loopend jaar is uiteengezet,

mogt men geene verdere belangrijke vermindering van cijfers

alhier verwachten.

Intusschen hebben artikel 3 en 9, met name » Bureau- en

locaalbehqeften” en » Uitschotten van diplomatieke en consulaire

ambtenaren” nog eene vermindering toegelaten van f,3300 , welke

met andere dergelijke kleinere verminderingen
,

mitsgaders de

zoodanige ,
die het gevolg zijn van eene meer ordelijke inrigting

der begroetingen ,
of van veranderde omstandigheden, de gele-

genheid geven om de verhoogingen te bestrijden, welke het gevolg

zijn van de vervulling der missie te Hannover , en van de vermeer-

derde bezoldiging van de zaakgelastigden , mitsgaders van den con-

sul-generaal in Griekenland en den eersten tolk en kanselier bij

de Ottoraannische Porte, te zamen ad f 10,000; zijnde de verhoo-

ging van de thans voorgedragene begrooting boven die voor 1852

het gevolg van het herstel van het tafelgeld of de koste^ van
representatie van het hoofd van dit departement, waartoe de

Regering zich heeft verpligt geacht.

De Regering vertrouwt met dit een en ander te hebben beant-

woord aan de vorderingen eenerzijds van een streng huishoudelijk

beheer, en anderzijds aan hetgeen de wezenlijke belangen van den

Staat en de billijkheid vorderen.

De Minister van Buitenlandsche Zaken
,

Vax Sonsbeeck.

[II. 14,]

ONTWERP YAN WET tot vaststelling van hoofdsluk IV
der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853,

Wij WILLEM III, exz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
, dat , volgens de

artt. 119 cn 120 der Grondwet, de algemeene begrooting jaarlijks

moet worden vastgesteld,

Zoo is het
,

dat Wij ,
den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en

verstaan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Akt. 1. Het IVde hoofdstuk der begrooting van de staats-

uitgaven voor het jaar 1853, betreffende het Departement van

Justitie
,
wordt vastgesteld als volgt

:

lste AFBEELIS&.
Kosten van het Departement.

Artikel 1. Tractement van den

Minister. f 12,000.00

Artikel 2. Tractcmenten van den

secretaris-generaal, de ambtenaren, ge-

emploijeerden en bedienden ,
maand-

gelden en schrijfloonen 44,250.00

Artikel 3. Bureau- en locaalbehoef-

ten en drukwerk 9,500.00

Artikel 4. Reis- en verblijfkosten. 200.00

f 65,950.00

Ildc AFDEELING.
Kosten van 'de regterlijke inagt.

Artikel 5. Tractcmenten van den

president
,

den vice - president en de

leden van Hen Hoogen Raad, van den

procureur-generaal
,
de advocaten-ge-

neraal ,
den griffier, de substituut-

griffiers en de ambtenaren
,
geëm-

ployeerden en bedienden

Artikel 6. Tractcmenten van de

presidenten ,
vice-presidenten en leden

der provinciale geregtshoven ,
van de

procureurs-generaal ,
advocaten-gene-

raal
,

griffiers en substituut-griffiers. .

Artikel 7. Tractementen van de

presidenten ,
vice-presidenten cn leden

der arrondissements-rogtbanken ,
van

de officieren, substituut - officieren

,

griffiers en substituut-griffiers . . .

Artikel 8. Tractementen van do

kanton regters en hunne griffiers. . .

Artikel 9. Tractementen van de

deurwaarders bij de provinciale ge-

regtshoven 9,600.00.

Artikel 10. Tractementen van de

geregtsdienaren 104,272.00,

f 103,200.00

316,600.00

419.350.00

151.050.00

Transporteren f 1,131,072.00 f 65,950.00

Per transport f 1,134,072.00
Artikel 11. Yaste toelagen voor

kleine onkosten aan den Hoogen Raad

,

de provinciale geregtshoven , arrondis-

sements-regtbanken en kantongeregten

;

schrijfloonen van de klerken bij de par-
ketten van de procureurs-gëneraal

,

en wapening der geregtsdienaren . . 74,000.00

lilde AFDEEIIX6.
Kosten van het Hoog Militair Geregtshof en der

militaire auditien.

Artikel 12. Tractementen van den
president en de leden , den advocaat-

fiscaal, griffier en substituut-griffier

en de overige ambtenaren en de bedien-

pen van het Hoog Militair Geregtshof. f 50,500.00
Artikel 13. Tractementen en toe-

lagen van de auditeurs-militair in» de
provinciale kommandementen . . .

Artikel 14. Bureau - onkosten van
het Hoog Militair Geregtshof en den
advocaat-fiscaal en kleeding van de
hellebaardiers en van hunnen komman-
deur

18,600.00

4,030.00

IVde AFDEELING.
Geregtskosten in strafzaken.

Artikel 15. Tractementen van de

scherpregters en hunne adsistenten . f

Artikel 16. Algemeene geregtskosten.

4,000.00

166,000.00

Vde AFDEELING.
Kosten van algemeene of Bijks-politie.

Artikel 17. Tractement, abonne-
ment voor bureau-kosten

,
kosten van

kleeding en wapening van ambtenaren
van algemeene of Rijks-politie . . . f 19,250.00

Artikel 18. Reis- en verblijfkosten

en tegemoetkoming in kosten van
verplaatsing en beëediging .... 2,000.00

Artikel 19. Kosten vallende op de

uitleiding en uitzetting van vreemde-
lingen 1,500.00

Artikel 20. Geheime corresponden-
tie-gelden ten dienste der politie in het

algemeen 7,000.00

Vide AFDEELING.
Kosten der gevangenissen.

ALGEMEENE DIENST.

Artikel 21. Tractement van den
referendaris, inspecteur der gevange-
nissen . . . f 3,000.00

nUISnOUDELTJKE DIENST.

Artikel 22. Tractementen, toelagen en

belooningen der beambten eij bedienden. 97,473.00

Artikel 23. Gratificatiën voor bij-

zondere pligtsbetrachting
,
en tot ver-

dere aanmoediging der beambten. . . 900.00

Artikel 24. Abonnementen voor

schrijfloonen en kleine onkosten der be-

sturen over dc huizen van arrest en do

huizen van burgerlijke en militaire ver-

zekering ,
mitsgaders voor de kosten der

vergaderingen van de commissien van
administratie over do zeven strafgevan-

genissen, en voor schrijfloonen van het

thesaurierschap bij dezelve. • .... 10,100.00

Artikel 25. Onderhoud der burger-

lijke en militaire gevangenen, zoowel

zieke als gezonde, met al den aankleve

van dien, daaronder begrepen dq ver-

warming , de verlichtingen het schoon-

houden der localon , do voeding , licht

cn brandstoffen voor beambten , die

daarop aanspraak hebben ,
de klee-

ding- en liggingstukken voor gevange-

nen cn voor bewaarders, do wapening

der bewaarders ,
de kerk- cn school-

behoefton , de vracht- en bureaukos-

ten, druk- cn bindwerk 297,100.00

Tr.msnort eren f 408.573.00

(

f 65,950.00

1,208,072.00

73,130.00

170,000.00

29,750.00

fl,546,902.00
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Per transport f 408,573.00 f 1,546,902.00

Artikel 26. Dagloonen aan de ge-

vangenen voor de huishoudelijke dienst,

na korting van ’s Rijks aandeel. . . 5,800.00

Artikel 27. Verstrekking en ver-

voer van geneesmiddelen voor gevan-

genen en voor beambten bij de gevan-

genissen, die daarvan gebruik maken,
alsmede genees- en heelkundige behan-

deling en leverantie van geneesmid-

delen aan burgerlijke genees- en heel-

kundigen opgedragen , voor gevangenis-

sen bij welke geene officieren van ge-

zondheid zijn gedetacheerd .... 9,320.00

Artikel 28. Transportkosten van
veroordeeldegevangenen, benevens reis-

gelden aan ontslagenen
,
en begrafenis-

kosten van overledene gevangenen

,

wier uitgaanskas daartoe ontoerei-

kend is 5,100.00

Artikel 29. Reis- en verblijfkosten

van ambtenaren voor de dienst der

gevangenissen, mitsgaders vergoeding

voor kosten van verplaatsing van

beambten 1,200.00

Vilde AFDEELItfG.
Gebouwen.

Artikel 30. Reparatien, vertimme-

ringen en bijdragen in de onderhouds-

kosten van regtshuizen en gevangenis-

sen , mitsgaders huur van dezelve
,
en

kosten van aankoop en onderhoud van
meubilair, voorts kosten van het ont-

werpen van plans en van het toezigt

op de uit te voeren werken ....
Artikel 31. Aanbouw van nieuwe

gevangenissen en eerste verstrekking

van meubilair voor dezelve, met inbe-

grip der kosten voor de ontwerping

van plans en wegens toezigt op de

uit te voeren werken

432,545.00

f 100,000.00

25,000.00

VUIste AFDEELING.
Pensioenen , wachtgelden

,
gratijicatien

, onderstanden
,

schadeloosstellingen en belooningen.

Artikel 32. Pensioenen . ... i 67,466.00
Artikel 33. Wachtgelden ten be-

hoeve van ambtenaren , uitgevallen ten

gevolge van maatregelen van algemeen
bestuur 6,649.28

Artikel 34. Gratificatiën, onder-

standgelden
,

schadeloosstellingen en
belooningen 5,000.00

125,000.00

Artikel 35.

IXde AFDEELINGr.
Onvoorziene behoeften.

Onvoorziene behoeften. f 20,000.00

79,115,28

20,000.00

f 2,203,562.28

en alzoo tot een bedrag van twee millioen twee honderd drie dui-
zend vijf honderd twee en zestig gulden

,
acht en twintig cents.

Art. 2. Wanneer de som, in dit hoofdstuk uitgetrokken voor
een der onderwerpen van uitgaaf, begrepen in de artikelen 2, 3,

4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 tot en met artikel 33
ingesloten, ontoereikende mogt worden bevonden, kan het ont-
brekende bedrag

, met inachtneming der voorschriften van het
2de lid van art. 24 der wet van den 5den October 1841

(
Staatsblad

n°. 40),. aangevuld worden door overschrijving uit den post voor
onvoorziene uitgaven

, in hetzelfde hoofdstuk voorkomende.
Art. 3. De in den loop van het dienstjaar opkomende be-

hoeften., het voorschreven departement betreffende , welke hare
omschrijving niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk, worden
op den post voor onvoorziene uitgaven aangewezen.
Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verantwoord

in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onderwerpen
betreffen.

s '

Lasten en bevelen enz.

[II. 15.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

In den uitgewerkten en toelichtenden staat zijn wederom, nevens
de onderscheidene artikelen, zooveel mogelijk, de noodige ophel-

deringen gegeven omtrent de gedane ramingen en het verschil

van deze met de toegestane sommen voor 1852 en met de uitga-

ven over het dienstjaar 1851.

Die staat bevat thans ook de aanwijzing van hetgeen per on-
derdeel voor de dienst der beide genoemde jaren is toegestaan en
uitgegeven, en biedt daardoor gelegenheid, de oorzaken dier ver-
schillen meer in de bijzonderheden te leeren kennen.

Voor de kosten der regterlijke magt is, in afwachting van'

het tot stand komen van wettelijke bepalingen omtrent eene nadere
organisatie van het justitiewezen, op denzelfden voet geraamd
als voor het afgeloopen dienstjaar. Het hooger bedrag van het

geraamde voor het personeel van sommige regterlijke collegien, in

vergelijking met het toegestane voor 1852, is een gevolg van de

sedert gebleken noodzakelijkheid tot vervulling van betrekkingen,

die men vroeger van gedachte was dat althans voorloopig konden
worden onbezet gelaten. Daarentegen is ook nu weder op het

zorgvuldigst nagegaan, of de ontstane vacaturen al dan niet

vatbaar waren om, met toepassing van de bepalingen van art. 2

der wet van den 29sten Mei 1849
(
Staatsblad n°. 21), niet te

worden vervuld.

Naar aanleiding van de bedenkingen der Algemeene Rekenka-
mer, aangaande de wijze van beschikking door de regterlijke

collegien over de aan hen toegelegde sommen voor kleine onkosten

,

waarvan en van de daaromtrent gevoerde briefwisseling eene uit-

voerige mededeeling voorkomt in het jaarverslag der Algemeene
Rekenkamer aan den Koning over 1851, heeft de omschrijving

van artikel 11 van de Hde afdeeling van dit hoofdstuk eene ge-

ringe wijziging ondergaan, waardoor in de geopperde bedenkingen

op eene afdoende wijze zal worden te gemoet gekomen.
Het cijfer der Yde afdeeling heeft in vergelijking met de raming

voor 1852, eene kleine vermeerdering ondergaan, zoo ten gevolge

van de overbrenging van uitgaven op het IVde hoofdstuk, die

vroeger uit het Vde hoofdstuk werden gekweten, als van eenige

vermeerdering van de kosten voor ambtenaren van Rijks-politie

gevorderd. In het algemeen echter is de raming, in afwachting

van wettelijke verordeningen omtrent de Rijks-politie, grooten-

deels gelaten op den vorïgen voet.

Vermits met het bouwen eener cellulaire gevangenis te Utrecht

in dit jaar .een begin is gemaakt, en uit aanmerking voorts van
de veranderingen, die zoo in den stand, als met opzigt tot de

bestemming van sommige huizen van arrest en huizen van ver-

zekering, na de herziening der regterlijke organisatie, welligt zul-

len worden noodig bevonden, is het niet raadzaam geoordeeld in

het tegenwoordig ontAverp van begrooting eene raming van kosten

voor meerdere nieuAve gevangenissen op te nemen.
De Minister van Justitie

,

Strexs.

[II. 20.]

ONTWERP VAN WET tot vaststelling van hoofdstuk V
der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens

artt. 119 en 120 der Grondwet, de algemeene begrooting jaarlijks

moet Avorden vastgesteld

,

Zoo is het ,
dat Wij

,
den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal
,
hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Het Vde hoofdstuk der begrooting van de Staatsuit-

gaven voor het dienstjaar 1853, betreffende het Departement van

Binnenlandsche Zaken
,
wordt vastgesteld als volgt:

Iste AFDEELING.
Kosten van het Departeinent.

Artikel 1. Tractement van den
Minister f 12,000.00

Artikel 2. Tractementen van den
secretaris-generaal

,
van de verdere

ambtenaren en bedienden
,

mitsgaders

schrijfloonen ......... 118,000.00

Artikel 3. Bureau- en locaalbehoef-

ten en drultAverk 23,500.00

Artikel 4. Reis- en verblijfkosten. 1,000.00
• f 154,500X0

Transporteren f 154,500.00
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Per transport f 154,500.00
nde AFDEELING.

Kosten van liet bestuur der provinciën.

Noordbrabant.
Artikel 5. Jaarwedden van den

Commissaris des Konings , van de le-
den van Gedeputeerde Staten, van
den griffier en van de ambtenaren en
bedienden bij de provinciale griffie

,

alsmede schrijfloonen f 38,500.00
Artikel 6. Bureau- en locaalbehoef-

ten
, drukwerk

, onderhoud en huur
van gebouwen 7,000.00

Artikel 7. Beis- en verblijfkosten
van den Commissaris des Konings,
van de leden van Gedeputeerde Staten,
Van den griffier en van de ambtenaren
en bedienden bij de provinciale griffie. 600.00

Artikel 8. Beis- en verblijfkosten
van de leden der Staten 4,700.00

Gelderland.
Artikel 9. Jaarwedden van den

Commissaris des Konings , van de
leden van Gedeputeerde Staten, van
den griffier en van de ambtenaren en
bedienden bij de provinciale griffie,

alsmede schrijfloonen 87,400.00
Artikel 10. Bureau- en locaalbe-

hoeften, drukwerk
, onderhoud en huur

van gebouwen 7,950.00
Artikel 11. Beis- en verblijfkosten

van den Commissaris des Konings
, van

de leden van Gedeputeerde Staten
,
van

den griffier en van de ambtenaren en
bedienden bij de provinciale griffie . 1,300.00

Artikel 12. Beis- en verblijfkosten
van de leden der Staten. .... 5,300.00

Zuidliolland.

Artikel 13. Jaarwedden van den
Commissaris des Konings, van de le-

den van Gedeputeerde Staten
,
van

den griffier en van de ambtenaren en
bedienden bij de provinciale griffie

,

alsmede schrijfloonen 49,900.00
Artikel 14. Bureau- en locaalbe-

hoeften
, drukwerk

, onderhoud en huur
van gebouwen 9,200.00

Artikel 15. Reis- en verblijfkosten
van den Commissaris des Konings,
van de leden van Gedeputeerde Staten,
van den griffier en van de ambtenaren
en bedienden bij de provinciale griffie. 950.00

Artikel 16. Beis- en verblijfkosten
van de leden der Staten 6,000.00 •

Noordholland.
Artikel 17. Jaarwedden van den

Commissaris des Konings
, van de

leden van Gedeputeerde Saten, van
den griffier en van de ambtenaren
en bedienden bij de provinciale griffie

,

alsmede schrijfloonen 46,800.00
Artikel 18. Bureau- en locaalbe-

hoeften
, drukwerk ,

onderhoud en huur
van gebouwen 7,125.00

Artikel 19. Kosten van bewaring,
verwarming en verlichting van hot
bureau van den Commissaris des Ko-
nings te Amsterdam 600.00

Artikel 20. Beis- en verblijfkos-
ten van den Commissaris des Konings,
van de leden van Gedeputeerde Staten ,

van den griffier en van do ambtenaren
en bedienden bij de provinciale griffie. 1.600.00

Artikel 21. Beis- en verblijfkosten
van do leden der Staten 6,000.00

Zeeland.
Artikel 22. Jaarwedden van den

Commissaris dos Konings
,
van do loden

van Gedeputeerde Staten
, van den

griffior en van do ambtenaren on be-
dienden bij do provinciale griffie

,
als-

mede schryflooncn 36,600.00

Per transport
Artikel 23. Bureau- en locaalbe-

hoeften, drukwerk, onderhoud en huur
van gebouwen

Artikel 24. Beis- en verblijfkosten
van den Commissaris des Konings,
van de leden van Gedeputeerde Staten

,

van den griffier en van de ambtenaren
en bedienden bij de provinciale griffie.

Artikel 25. Beis- en verblijfkosten
van de leden der Staten

Utrecht.
Artikel 26. Jaarwedden van den

Commissaris des Konings , van de
leden der Gedeputeerde Staten, van
den. griffier en van de ambtenaren en
bedienden bij de provinciale griffie,

alsmede schrijfloonen

Artikel 27. Bureau- en locaalbe-
hoeften , drukwerk

, onderhoud
, aan-

koop en huur van gebouwen . . .

Artikel 28. Beis- en verblijfkos-
ten van den Commissaris des Ko-
nings

, van de leden van Gedeputeerde
Staten

, van den griffier en van de
ambtenaren en bedienden bij de pro-
vinciale griffie

Artikel 29. Beis- en verblijfkos-
ten van de leden der Staten . . .

Friesland.
Artikel 30. Jaarwedden van den

Commissaris des Konings
, van de

leden van Gedeputeerde Staten, van
den griffier en van de ambtenaren
en bedienden bij de provinciale griffie

,

alsmede schrijfloonen

Artikel 31. Bureau- en locaalbe-
hoeften

, drukwerk , onderhoud en huur
van gebouwen

Artikel 32. Beis- en verblijfkosten
van den Commissaris des Konings.
van de leden van Gedeputeerde Staten,
van den griffier en van de ambtenaren
en bedienden bij de provinciale griffie.

Artikel 33. Beis- en verblijfkosten
van de leden der Staten

Overijssel.

Artikel 34. Jaarwedden van den
Commissaris des Kouings

, van do
leden van Gedeputeerde Staten

, van
den griffier en van de ambtenaren en
bedienden bij de provinciale griffie

,

alsmede schrijfloonen

Artikel 35. Bureau- en locaalbe-
hoeften

, drukwerk , onderhoud en huur
van gebouwen

Artikel 36. Beis- en verblijfkosten
van den Commissaris des Konings

,

van de leden van Gedeputeerde Sta-
ten

,
van den griffier en van de amb-

tenaren en bedienden bij de provin-
ciale griffie

Artikel 37. Beis- en verblijfkosten
van de leden der Staten

Groningen.
Artikel 38. Jaarwedden van den

Commissaris des Konings , van de
leden van Gedeputeerde Staten

,
van

den griffier en van de ambtenaren en
bedienden bij de provinciale griffie

,

alsmede schrijfloonen

Artikel 39. Bureau- en locaalbe-
hoeften, drukwerk

, onderhoud en huur
van gebouwen

Artikel 40. Beis- en verblijfkosten
van den Commissaris des Konings

,

van do leden van Gedeputeerde Staten,
van den griffier en van do ambtenaren
en bedienden bij do provinciale griffie.

Artikel 41. Beis- en verblijfkosten
van de leden dor Staten . . . . .

f 267,525.00 f 154,500.00

6,700.00

800.00

8,000.00

30,300.00

7,234.00

350.00

2
,000.00

36,500.00

7.065.00

700.00

3.960.00

85,500.00

5,700.00

860.00

3,225.00

34.150.00

6,200.00

700.00

2.700.00

Transporteren f 267,525.00 f 154,500.00 Transporteren f 455,169.00 f 154,500.00
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Per transport f 445,169.00 f 154,500.00

Drenthe.

Artikel 42. Jaarwedden van den

Commissaris des Konings, van deleden

van Gedeputeerde Staten, van den
griffier en van de ambtenaren en be-

dienden bij de provinciale griffie , als-

mede schrijfloonen 24,625.00

Artikel 43. Bureau- en locaalbehoef-

ten en drukwerk
,
onderhoud en huur

van gebouwen . 4,230.00

Artikel 44. Reis- en verblijfkosten

van den Commissaris des Konings, van
de leden van Gedeputeerde Staten

,
van

den griffier en van de ambtenaren en

bedienden bij de provinciale griffie . 550.00

Artikel 45. Reis- en verblijfkosten

van de leden der Staten 2,600.00

Limburg.

Artikel 46. Jaarwedden van den
Commissaris des Konings ,

van de

leden van Gedeputeerde Staten, van
den griffier en van de ambtenaren en

bedienden bij de provinciale griffie

,

alsmede schrijfioonen 35,500.00

Artikel 47. Bureau- en locaalbe-

hoeften, drukwerk onderhoud en huur
van gebouwen 6,060.00

Artikel 48. Reis- en verblijfkosten,

van den Commissaris des Konings

,

van de leden van Gedeputeerde Staten

,

van den griffier en van de ambtenaren
en bedienden bij de provinciale griffie. 600.00

Artikel 49. Reis- en verblijfkosten

van de leden der Staten 2,835.00

lilde AFDEEUNG.
Nationale militie en schutterijen.

Artikel 50. Tractementen van de
militiecommissarissen f 16,400.00

Artikel 51. Bureau- en reis- en ver-
blijfkosten van de militiecommissaris-

sen; reis- en verblijfkosten of schade-
loosstelling der leden van den militie-

raad en hunne plaatsvervangers
;
reis-,

verblijf- en vacatiekosten van genees-
en heelkundigen

; schadeloosstelling van
de secretarissen bij de militieraden

;

bezoldiging van hunne plaatsvervangers
ter provinciale griffie

; drukloonen

,

schrijfbehoeften, kosten vallende op
het aanhouden van achtergeblevene
lotelingen ; eereteekenen ter belooning
van diensten bij de schutterijen

, en
verdere uitgaven. ....... 34,880.00

IYde AFDEELING.
Medische politie.

Artikel 52. Subsidien aan de pro-
vinciale commissien van geneeskundig
onderzoek en toevoorzigt f 14,000.00

Artikel 53. Wering van epidemische
en besmettelijke ziekten en bevordering
der koepokinenting . 700.00

Artikel 54. Uitoefening van toezigt
over de gestichten van krankzinnigen. 2,600.00

Artikel 55. Tractementen van den
directeur, de leeraren, ambtenaren en
bedienden van ’s Rijks veeartsenijschool 12,300.00

Artikel 56. Voeding en verpleging
der kweekelingen aan ’s Rijks veeartse-
nijschool; subsidien voor de verzame-
lingen en andere inrigtingen van on-
derwijs

;
onderhoud en lasten der

gebouwen; onderhoud en aankoop van
meubelen en gereedschappen

; vuur en
licht, administratieve en verdere uit-
gaven 12,700.00

532,169.00

51,280.00

42,300.00

Per transport f

Vde AFDEELING.
Verdere uitgaven betrekkelijk het

binnenlandsch bestuur.

Artikel 57. Drukwerk ten behoeve
van het hoofdbestuur van het Fonds
tot aanmoediging en ondersteuning
van de gewapende dienst. . . . . f 200.00

Artikel 58. Drukwerk voor de be-
schrijving van de uitkomsten der tien-

jarige volkstelling, van voorschriften

voor statistieke mededeelingen en voor
het uitgeven van statistieke bijdragen. 3,800.00

Artikel 59. Plaatsing, onderhoud,
vernieuwing en inspecteren van grens-

teekens 650.00
Artikel 60. Medailles voor mensch-

lievende daden ........ 300.00

Artikel 61. Kosten vallende op het

begraven van op het strand aangespoel-

de of uit zee aangebragte lijken. . . 300.00

Artikel 62. Kosten vallende op de

toewijzende beschikkingen
,
bedoeld bij

artt. 14 en 81 der wet van den 4den
Julij 1850

(
Staatsblad n°. 37), voor zoo-

ver die kosten daarbij zijn gebragt ten

laste van den Staat 150.00

Artikel 63. Onderstand aan ge-

meenten die buiten staat zijn in alle

of sommige kosten harer huishouding

behoorlijk te voorzien 6,000.00

Vide AFDEELING,
Waterstaat en publieke werken.

Artikel 64. Tractementen van de
inspecteurs, hoofdingenieurs, ingenieurs,

adspiranten - ingenieurs en surnume-
rairen f

Artikel 65. Reis-, verblijf- en bu-
reau-kosten van de inspecteurs , hoofd-
ingenieurs

,
ingenieurs

, adspiranten-

ingenieurs en surnumerairen . . . .

Artikel 66. Tractementen van de
vaste opzigters

Artikel 67. Tractementen, toelagen

en verdere uitgaven voor debrug-, sluis-

en dijkwachters
,

mitsgaders wacht-
houders

,
molenaars , haven- en baken-

meesters

Artikel 68. Tractement en toelage

voor schrijfloon voor den bouwmeester,
tractement van zijnen adsistent en van
de opzigters en werklieden bij de Lands -

gebouwen te ’s Gravenhage en te Am-
sterdam

Artikel 69. Onderhoud en herstelling

der der Landsgebouwen te ’s Graven-
hage en daarmede in verband staande

uitgaven , mitsgaders de gazverlichting

op het Binnenhof aldaar .....
Artikel 70. Verbetering der rivieren

en onderhoud en herstelling van de

rivierwerken

Artikel 71. Buitengewone corres-

pondentie bij ijsgang en hoog opper-

water
Artikel 72. Onderhoud, herstelling

en verbetering der zeehavens en zee-

werken
Artikel 73. Aanleg, voortzetting of

voltooijing van wegen en daarbij be-
hoorende werken

Artikel 74. Onderhoud, herstelling

en verbetering van wegen en bruggen
en daarbij behoorende werken, mits-

gaders beplanten van de wegen . .

Artikel 75. Verbetering, onderhoud
en herstelling van kanalen en vaarten

en daartoe betrekkelijke werken . .

95.500.00

36,000.00

68.600.00

34.231.00

3,660.00

57.150.00

463.312.00

8,000.00

441,611.33

205,000.00

535.400.00

599.090.00

Transporteren f 780,249.00

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COUBANT. 1852—1853. II.

Transporteren f2,547,554.33 f

780,249.00

11,400.00

791,694.00
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Per transport f2,547,554.33 f 791,694.00

Artikel 76. Bezoldiging der machi-
nisten en stokers bij het stoomwerktuig
aan hetZederik-kanaal, en bezoldiging,
toelagen en emolumenten der ambte-
naren en loodsen op het Noordholland-
sche kanaal; onderstanden aan oude
of gebrekkige loodsen

,
mitsgaders aan

hunne weduwen en weezen .... 26,860.00

Artikel 77. Onderhoud, herstelling

en verbetering van veren en schip-

bruggen en daarbij behoorende voor-

werpen 33,245.00

Artikel 78. Bezoldiging der equipa-

gie en bedienden bij ,
en reis- en ver-

blijfkosten van commissarissen voor

het stoombootenveer tusschen den
Moerdijk en Willemsdorp .... 5,400.00

Artikel 79. Herstelling van buiten-

gewone winterschade 30,000.00

Artikel 80. Subsidien aan besturen,

maatschappijen en instellingen
,

als

bijdragen tot de bekostiging van wer-
ken 226,524.33

Artikel 81. Waarnemingen der wa-
tershoogten

;
kaartering van de hoofd-

rivieren des Rijks
;
peilingen en opne-

mingen tot het maken van projecten;

reis- en verblijfkosten van commissien

tot het onderzoek van werken en uit-

schotten deswege ;
aankoop van boe-

ken en kaarten ,
en verdere kleine

uitgaven 27,207.95

Vilde APBEELISe.
Onderwijs.

Hoogeschool te Leyden.

Artikel 82. Reis- en verblijfkosten der

leden van het collegie van curatoren ,

die niet in Leyden wonen ,
onkosten

op de vergaderingen , en tractement

van den secretaris van het collegie. f

Artikel 83. Tractementen en verdere

belooningen der hoogleeraren van de

onderscheidene faculteiten en van de

overige ambtenaren en bedienden .

Artikel 84. Subsidien voorde ver-

zamelingen en andere inrigtingen, on-

derhoud en lasten der gebouwen, on-

derhoud en aankoop van meubelen en

administratieve, huishoudelijke en ver-

dere uitgaven
Hoogeschool te Utrecht.

Artikel 85. Reis- en verblijfkosten

der leden van het collegie van curato-

ren
,
die niet in de stad Utrecht wonen

,

onkosten op de vergaderingen ,
en

tractement van den secretaris van het

collegie

Artikel 86. Tractementen en ver-

dere belooningen der hoogleeraren van

de onderscheidene faculteiten en van

de overige ambtenaren en bedienden .

Artikel 87. Subsidien voor de verza-

melingen en andere inrigtingen, on-

derhoud en lasten der gebouwen, on-

derhoud en aankoop van meubelen, en

administratieve ,
huishoudelijke en ver-

dere uitgaven
Hoogeschool te Groningen.

Artikel 88. Reis- en verblijfkosten

der leden van liet collegie van cura-

toren ,
die niet in de stad Groningen

wonen ,
onkosten op de vergaderingen ,

en tractement van den secretaris van

het collegie

Artikel 89. Tractementen on ver-

dere bolooningen der hoogleeraren van

do onderscheidene faculteiten en van

de overige ambtenaren en bedienden

2,896,791.61

1,850.00

87.804.00

22.386.00

800.00

58.311.00

11.749.00

1,000.00

52,456.40

Per transport f

Artikel 90. Subsidien voor de ver-

zamelingen en andere inrigtingen, huur,
verbetering

,
onderhoud en lasten der

gebouwen
,
onderhoud en aankoop van

meubelen en administratieve
,
huishou-

delijke en verdere uitgaven ....
Artikel 91. Tractementen, toelagen

en subsidien voor het onderwijs aan de

Latijnsche scholen, gymnasia, collegien

en het athenaeum te Maastricht . . .

Artikel 92. Subsidien en bureau-
kosten voor de provinciale commissien
van onderwijs

Artikel 93. Jaarwedden en verdere

belooningen aan onderwijzers en onder-
wij zeressen bij de lagere scholen . . .

Artikel 94. Verschillende uitgaven
voor speciale inrigtingen van onderwijs,

hulp- en aanmoedigingsmiddelen. . .

VTIIste AFDEELISG.
Kunsten en wetenschappen.

Artikel 95. Tractementen en bureau-
kosten der ambtenaren en belooningen
der bedienden en werklieden bij ’s Rijks

archieven ie ’s Gravenhage
Artikel 96. Belooningen, toelagen

en verdere kosten voor de archieven in

onderscheidene provinciën

Artikel 97. Onderhoud van histo-

rische gedenkteekenen
Artikel 98. Tractementen en be-

looningen der ambtenaren en bedien-

den bij de Koninklijke Bibliotheek .

Artikel 99. Kosten van onderhoud

,

huishoudelijke uitgaven en aankoop
van werken, tijdschriften enz. voor de
bibliotheek

Artikel 100. Tractementen en be-

looningen der ambtenaren en bedien-

den bij het Koninklijk Kabinet van
Schilderijen te ’s Gravenhage . . .

Artikel 101. Kosten van onderhoud,
huishoudelijke uitgaven en aankoopen
voor het kabinet

Artikel 102. Kosten van bediening

en oppassing bij het Koninklijk Pen-
ningkabinet te ’s Gravenhage . . .

Artikel 103. Kosten van onderhoud,
huishoudelijke uitgaven en aankoopen
voor het kabinet

Artikel 104. Tractementen en beloo-

ningen der ambtenaren en bedienden

bij het Koninklijk Kabinet van Zeld-

zaamheden te ’s Gravenhage . . .

Artikel 105. Kosten van onderhoud,
huishoudelijke uitgaven, huur vanloca-

len en aankoopen voor het kabinet .

Artikel 106. Tractementen en be-

looningen der ambtenaren en bedienden

bij ’s Rijks Museum te Amsterdam. .

Artikel 107. Kosten vau buitenge-

woon opzigt, onderhoud, huishoudelijke

uitga

v

ren en aankoopen voor het museum
Artikel 108. Tractementen en beloo-

ningen der ambtenaren en bedienden bij

’s Rijks Museum van Natuurlijke His-

torie te Leyden
Artikel 109. Kosten van onderhoud,

huishoudelijke uitgaven en aankoopen
voor het museum

Artikel 110. Tractementen en be-

looningen der ambtenaren en bedienden

bij do kabinetten van Archaeologio en

van Penningen en Munten te Leyden .

Artikel 111. Kosten van onderhoud,
huishoudelijke uitgaven en aankoopen
voor do kabinetten

Artikel 112. Tractementen en bo-

looningen der ambtenaren en bedienden

by ’s Rijks Herbarium to Leyden . .

236,356.40 f3,688,485.61

13,798.60

40.834.00

30.950.00

148,000.00

48.025.00

f 8,740.00

2.840.00

500.00

4.300.00

5.230.00

1.600.00

810.00

325.00

400.00

800.00

1.630.00

2.550.00

2.530.00
9

11,920.00

4.370.00

5,000.00

900.00

4.500.00

517,964.00

Transporteren f 236,356.40 f3,688,485.61 Transporteren f 58,945.00 f4,206,404.61
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Per transport f 58,945.00 f 4,206,404.61

Artikel 113. Kosten van onderhoud

,

huishoudelijke uitgaven en aankoopen

voor het herbarium 600.00

Artikel 114. Tractementen en be-

looningen der ambtenaren en bedienden

bij de verzameling van kunstwerken van
levende meesters op het Paveljoenbij

Haarlem 1,000.00

Artikel 115. Kosten van buitenge-

woon opzigt, onderhoud, huishoude-

lijke uitgaven en aankoopen voor de

verzameling 4,250.00

Artikel 116. Subsidie aan de Ko-
ninklijke Academie van Wetenschappen
en onderhond van het locaal . . . 7,500.00

Artikel 117. Kosten van het opma-
ken en vervaardigen eener geologische

kaart van Nederland 10,000.00

Artikel 118. Ondernemingen van
wetenschap en hare aanmoediging . . 4,000.00

Artikel 119. Aankoop van boek-

werken en andere voorwerpen van
kunst of wetenschap 4,500.00

Artikel 120. Eeremedailles . . . 500.00

Artikel 121. Subsidie aan de Ko-
ninklijke Academie van BeeldendeKun-
sten en toelagen voor de directeuren. . 5,400.00

Artikel

-

122. Toelagen en subsidien

voor teekenscholen en academiën
,
als-

mede medailles voor leerlingen . . . 2,750.00

Artikel 123. Subsidien aan muziek-

scholen 4,000.00

Artikel 124. Onderhoud en verdere

kosten van het Planetarium Eij singa,

te Franeker 400.00

Dslde AFDEELING.
Armwezen.

Artikel 125. Bijdragen in de kosten

van verpleging van behoeftige krank-
zinnigen f 27,000.00

Artikel 126. Bijdrage ter voldoe-

ning van hetgeen ter zake der kolo-

nisatie van behoeftigen in de koloniën

der Maatschappij van Weldadigheid

,

volgens het met die instelling overeen-

gekomene
,

aan haar is verschuldigd

,

en tot bestrijding der kosten, uit die

overeenkomst voortvloeijende . . . 100,000.00
Artikel 127. Uitgaven

, voortvloei-

jende uit de toepassing van de bepalin-

gen der wet van 29 Nivöse XlIXde
jaar

(
Bulletin des Lois n°. 28) . . . 36,500.00

Xde AFDEELING.
Nederlandscha Staats-courant en Staatsblad.

Artikel 128. Tractementen en be-
looningen der ambtenaren en be-
dienden f 15,468.00

Artikel 129. Bureau- en locaalbe-

hoeften en bindwerk 930.00
Artikel 130. Drukken en uitgeven

der courant met bijblad , zegelregten

van advertentien en quitantien
,
terug-

gave van te veel overgestorte gelden,
advertentie- en legalisatiekosten

,
aan-

schaffing van nieuwsbladen, boek-
werken en verdere uitgaven .... * 31,270.00

Artikel 131. Drukken en uitgeven
van het Staatsblad en het register. 3,000.00

Xlde AFDEELING.
Nijverheid.

Artikel 132. Premien en verdere
tegemoetkomingen tot aanmoediging
der onderscheidene takken van vis»
scherij f 97,600.00

Artikel 133. Tractement van den
ingenieur der mijnen in het hertogdom
Limburg 2,000.00

103,845.00

163,500.00

50,668.00

Per transport f

Artikel 184. Reis- en verblijfkosten

van gemelden ingenieur, alsmede kos-
ten van opnemingen

Artikel 135. Tractementen van den
adviseur en van den adjunct-adviseurin
zaken van werktuig- en scheikunde.

Artikel 136. Octrooijen en aan-
moediging van kunst- en volksvlijt. .

Artikel 137. Tractementen van den
adviseur voor het werk der maten en
gewigten, alsmede van de arrondisse-

mentsijkers

Artikel 138. Reis- en verblijfkosten

van den adviseur voor het werk der

maten en gewigten en van de arron-

dissementsijkers
;
gratificatiën en scha-

deloosstellingen aan de ijkers van het

vaafwerk ;
huur van localen voor den

ijk, aankoop en herstelling van werk-
tuigen en gereedschappen, en verdere

uitgaven

Artikel 139. Subsidien , toelagen

,

reis- , verblijf- en vacatiekosten en ver-

dere uitgaven voor de nijverheid en

daartoe strekkend onderwijs . . .

Artikel 140. Kosten der verzameling

van landbouwwerktuigen te Utrecht.

Artikel 141. Opnemingen en ont-

werpen tot de voorbereidende wer-
ken voor het ontginnen van. woeste

gronden door vloeijing

Xllde AFDEELING.
Telegrafie.

Artikel 142. Tractementen en be-

looningen van den ingenieur en het

verder personeel f

Artikel 143. Reis- en verblijfkos-

ten van de commissie voor de telegra-

fen
,
den ingenieur en het verder per-

soneel

Artikel 144. Onderhoud en uitbrei-

ding der telegrafen en daarbij behoo-

rende gebouwen en werken, inrigting

en onderhoud van eene herstellings-

werkplaats, bureau- en locaalbehoef-

ten en toezigt langs de lijnen . . .

Artikel 145. Aanleg, voortzetting

of voltooijing van lijnen en daarbij

behoorende gebouwen en werken, kos-

ten voor het in werking brengen der

telegrafen daaronder begrepen . . .

XHIde AFDEELING.
Jagt en visscherij.

Artikel 146. Tractementen en be-

looningen van de inspecteurs en de

opzieners der jagt en visscherij . . f

Artikel 147. Kleeding voor de op-

zieners der jagt en visscherij . . .

Artikel 148. Reis- en verblijfkos-

ten der leden van den raad van ad-

ministratie van het fonds tot onder-

stand van bejaarde en gebrekkige

opzieners der jagt
,
van de inspecteurs

en van de opzieners. . .
'

.

Artikel 149. Verschillende uitga-

ven ,
vallende op het toezigt en de

conservatie der jagt en visscherij . .

99,600:00 f4,524,417.61

750.00

4,000.00

2,350.00

46,400.00

13.755.00

7.000.

00

2.000.

00

1.500.00
177,355.00

20
.
210.00

3.740.00

12,050.00

194,000.00— 230,000.00

51,200.00

3,250.00

4,000.00

19,900.00

XlVde AFDEELING.
Pensioenen

, lijfrenten ,
toelagen ,

gratificatiën en wachtgelden.

Artikel 150. Pensioenen . . . . f 140,596.00

Artikel 151. Lijfrenten, toelagen

en gratificatiën 28,166.03

Artikel 152. Wachtgelden ten be-

hoeve van ambtenaren
,
uitgevallen ten

gevolge van maatregelen van algemeen
bestuur 45,367.00

78,350.00

i

214,129.30

Transporteren f 99,600.00 f4,524,417.61 Transporteren f 5,224,251.64
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Per transport f5,224,251.64

XVde iPDEEUSG.
Onvoorziene behoeften.

Artikel 153. Onvoorziene behoeften f 80,000.00

80,000.00

f 5,304,251.64

vijf millioen drie honderd vier duizend twee honderd een en vijftig

gulden
, vier en zestig cents.

Art. 2. Wanneer de som, in dit hoofdstuk uitgetrokken, voor
een de voorwerpen van uitgaafbegrepen onder de artikelen n°. 3, 4,

6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23,24, 25,

27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45,
47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65,

67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
84, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 101, 103, 105,
107, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122,

124, 125, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140, 141,
143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 en 152, ontoereikend

mogt worden bevonden, kan het ontbrekende bedrag, met

inachtneming van het voorschrift van het 2de lid van art. 24

der wet van den 5den October 1841 (
Staatsblad n°. 40), aange-

vuld worden door overschrijving uit den post voor onvoorziene

uitgaven, in hetzelfde hoofdstuk voorkomende.

Art. 3. De in den loop van het dienstjaar opkomende be-

hoeften, het voorschreven departement betreffende, welke hare

omschrijving niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk, worden

op den post voor onvoorziene uitgaven aangewezen.

Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verant-

woord in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onder-

werpen betreffen.

Lasten en bevelen, enz.

[Et. 21.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Daar de bijzondere toelichtingen, tot beoordeeling van de nood-

zakelijkheid der uitgaven, ook thans weder in den uitgewerkten

en toelichtenden staat zijn opgenomen, bepaalt zich deze Memorie,

even als ter gelegenheid van de begrooting voor 1852 , tot de ophel-

m

VERGELIJKING der begrooting van het Departement van Binnenlandsche Zaken over

begrootingen gesteld, niet met elkander overeenstemmen.

1853 . 1852 . VOOR 1853 .

ARTIKEL. BEDRAG. ARTIKEL. BEDRAG. MEER. MINDER.

3 f 23,500.00 3 f 25,000.00 n (1) f 1,500.00

6 7,000.00 8 en 9 8,000.00 (2) 1,000.00

7 600.00 6 1,300.00 »
(
3

)
700.00

10 7,950.00 13, 14 en 15 7,400.00 (4) 550.00 »

14 9,200.00 19 ,
20 en 21 9,400.00 » (5) 200.00

15 950.00 17 1,300.00 » (6) 350.00

18 7,125.00 25 , 26 en 28 6,850.00 (7) 275.00

20 1,600.00 23 1,700.00 » (8) 100.00

23 6,700.00 32, 33 en 34 11,600.00 » (9) 4,900.00

24 800.00 30 950.00 » (10) 150.00

27 7,234.00 38, 39 en 40 8,450.00 )) (11) 1,216.00

28 350.00 36 700.00 » (12) 350.00

31 7,065.00 44 ,
45 en 46 7,565.00 >1 (13) 500.00

32 700.00 42 960.00 )) (14) 260.00

35 5,700.00 50, 51 en 52 5,850.00 )) (15) 150.00

36 860.00 48 960.00 » (16) 100.00

39 6,200.00 56, 57 en 58 8,700.00 » (17) 2,500.00

43 4,230.00 62 ,
63 en 64 4,330.00 )) (18) 100.00

44 '550.00 60 600.00 ») (19) 50.00

47 6,060.00 68 ,
69 en 70 6,260.00 » (20) 200.00

48 600.00 66 900.00 )) (21) 300.00
50 16,400.00 71 17,000.00 )) (22) 600.00
51 34,880.00 72 84,480.00 (23) 400.00 »

58 3,800.00 79 2,600.00 (24) 1,200.00 »

59 650.00 80 2,250.00 » (25) 1,600.00
63 6,000.00 84 1,750.00 (26) 4,250.00 »

64 95,500.00 85 89,800.00 (27) 6,200.00 »

65 36,000.00 86 35,000.00 (28) 1,000.00 1)

67 84,231.00 88 32,241.00 (29) 1,990.00 »)

68 3,660.00 89 3,920.00 » (30) 260.00
69 57,150.00 90 30,150.00 (81) 27,000.00

'

»

Transporteren 1 393,245.00 • • • • • • • f 367,466.00 f 42,865.00 f 17,086.00
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deringen die het geheel of de zamenstelling van het Yde hoofd-

stuk voor 1853 betreffen.

Hier wordt dus enkel aangeteekend

:

1°. dat voor werken, in 1853 ter verdere algemeene verbe-
tering van de hoofdrivieren des Rijks uit te voeren, weder
f200,000 is gesteld;

2°. dat de uitgaven krachtens de wet van den 7den Maart 1852
[Staatsblad n°. 48) tot verdere regeling der gemeenschap door
electro-magnetische telegrafen

,
voor 1853 noodig, onder eene afzon-

derlijke atdeeling: Telegrafie
,

gesplitst in zooveel artikelen als

nuttig scheen, zijn uitgetrokken;
3°. dat ter voldoening aan het verlangen ter gelegenheid van

de behandeling der begrooting voor 1852 geuit
,
in de atdeeling

der begrooting: Kunsten en wetenschappen
,
de hoofden, vroeger

boven de artikelen dezer afdeeling geplaatst, zijn weggevallen en
de benamingen van het archief, kabinet of de verzameling bij elk
artikel herhaald;

4°. dat dèar waar het, zonder uitgaven voor personeel m,et die

van materieel te vermengen, doelmatig scheen , artikelen zijn zaam-
getrokken, zoodat de begrooting voor 1853, bij vergelijking met
die van 1852, vier en twintig artikelen minder telt.

Een pverzigt van hetgeen met de voor het loopende dienstjaar

toegestane gelden ten aanzien zoowel van de verbetering der
hoofdrivieren als van de telegrafie tot stand is gebragt of te bren-
gen, zal eerst later, denkelijk bij-de beantwoording van het ver-
slag, kunnen worden gegeven.

Hierbij kan worden gevoegd, dat de begrooting
van het Yde hoofdstuk voor 1853 beloopt . . . f 5,304,251.64
Voor die van 1852 werd het cijfer laatstelijk bij

de wet van den 7den Maart 1852 [Staatsblad n°. 50)
vastgesteld op "

5,035,907.62

zoodat die voor 1853 hooger is f 268,344.02
De uitgewerkte staat wijst de oorzaken dezer verhooging aan;

maar nevensgevoegde vergelijking, opgemaakt met het doel het
onderzoek der wetsvoordragt te bevorderen

,
legt ze meer zaam-

getrokken voor het oog bloot, te gelijk met de verminderingen
,

welke de raming, vergeleken met 1852, heeft ondergaan.
Het blijkt dat de behoeften voor den aanleg van wegen en

voor de telegrafie de hoofdoorzaken van het hooger cijfer voor
1853 zijn.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Thoebecke.

1855 niet die voor 1852 ,
voor zoo verre de sommen bij de verschillende artikelen dezer

AANMERKINGEN-

ii)

(
2

)

(3)

(
4

)

(
5

)

(
6

)

(7)

(
8

)

(9)

(
10

)

(
11

)

(
12

)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(
20

)

(
21

)

(
22

)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

Drukwerk voor het Departement.
Provinciaal bestuur van Noordbrabant, minder behoefte voor onderhoud van gebouwen.
Als boven, reis- en verblijfkosten.

Als boven, Gelderland, f 500 voor verwarmingstoestel en f 50 voor licht.
Als boven, Zuidholland

, briefporten en kleine uitgaven.
Als boven, reis- en verblijfkosten.

Als boven, Noordholland
, f 100 meer voor bureaubehoeften, f200 meer voor drukwerk en f25 meer voor licht, te zamen

f 325. Daarentegen f 50 minder voor briefporten en kleine uitgaven, dus meer f275.
Als boven, reis- en verblijfkosten.

Als boven, Zeeland, f 100 meer voor licht. Maar f4600 minder voor onderhoud van gebouwen en f400 minder voor
huur van gebouwen.

Als boven, reis- en verblijfkosten.

Als boven, Utrecht, minder f 200 voor bureaubehoeften, f200 voor briefporten en kleine uitgaven en f2896 voor onderhoud
woonhuis van den Commissaris des Konings, tezamen f3296. Daarentegen meer f200 voor drukwerk

,
f1480 voor onderhoud

en aankoop van gebouwen en f400 voor huur van gebouwen, in het geheel f2080; blijft dus eene vermeerdering van f 1216.
Als boven, reis- en verblijfkosten. °

Als boven, Friesland, minder f 200 voor bureaubehoeften, fl00 voor drukwerk, f250 voor briefporten en kleine uitgaven

,

te zamen f 550. Daarentegen f 50 meer voor brandstoffen
; blijft f 500 minder.

Als boven
, reis- en verblijfkosten.

Als boven, Overijssel, drukwerk.
Als boven, reis- en verblijfkosten.

Als boven, Groningen, onderhoud woonhuis van den Commissaris des Konings.
Als boven, Drenthe, bureaubehoeften.
Als boven

, reis- en verblijfkosten.
Als boven, Limburg, bureaubehoeften en brandstoffen voor elk f 100 minder.
Als boven, reis- en. verblijfkosten.
Tractementen militiecommïssarissen.
Eereteekenen tot belooning van diensten bij schutterijen.
Drukwerk voor de beschrijving der uitkomsten van de tienjarige volkstelling,
vjri ensteeKens.

Onderstand aan gemeenten.
Tractementen hoofdingenieurs, ingenieurs en surnumerairen van den Waterstaat.
Reiskosten

, surnumerairen van den Waterstaat. ,
Traotementen haven- en bakenmeesters.
Personeel bij het onderhoud der Landsgebouwen.

'

Onderhoud Landsgebouwen.

BIJBLAD VAN DE NEDEKLANDSCHE STAAT5-CODRANT. 1852—1853. II,
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1853 .

ARTIKEL.

Per transport

70

BEDRAG.

f 393,245.00

463,312.00

1852 . VOOR 1853 .

ARTIKEL.

91

BEDRAG. LIEER.

f 367,466.00

437,382.00

f

(32)

42.865.00

25.930.00

MINDER.

17,086.00

72
W

73
74
75
77
80

441.611.33
))

205,000.00

535.400.00

599.090.00

33,245.00

226.524.33

93
94 en 95

96
97
98
100
103

481.055.00

10,820.00

10,000.00

566.939.00

538.213.00

52,679.00

196.764.00

(35)

(37)

(39)

)>

195,000.00

»

60.877.00

29.760.00

(33)

(34)

(36)

(38)

39,444.01

10,820.00

»

31.539.00

19.434.00

»

u

83 87,804.00

105
107

1,400.00

87,274.00 (41) 530.00
(40) 1,400.00

»

88
89

1,000.00 112
52,456.40 113

1,100,00

52,781.40
(42) 100.00

(43) 325.00

93
95
112
118
121

127
128
132
140
142
143
144
145
146
147
148
149

148.000.

00
8.740.00

4.500.00

4.000.

00
5.400.00

36.500.00

15.468.00

97.600.00

2.000.

00
20.210.00 )

3.740.00 (
12.050.00

(

194.000.

00 )

51.200.00

3.250.00

4,000.00

19.900.00

117
119
137
143

146
153
154
158

168 bis

169
170
171

172

146.500.00

7.540.00

4.200.00

3,000.00

6.400.00

53,000.00

13.968.00

137.600.00

(44)

(45)

(46)

(47)

(50)

(52)

1.500.00

1.200.00

300.00

1,000.00

)) (48)

))

))

))

9)

1,000.00

(49) 16,500.00
1

1,500.00

» (51)

1)

40,000.00
2,000.00 ))

160,000.00 (53) 70,000.00

43,600.00 (54) 7,600.00
6,000.00 M

3,000.00 (56) 1.000.00
10,900.00 (57) 9.000.00

»

4
»

2,750.00

»

150
151
152

Totaal f

140,596.00

28,166.03

45,367.00

173
174 en 75

176

3,883,375.09

140,877.00

32.167.00

42.405.00

3,615,031.07

(60)

»

M

2,962.00

(58)

(59)

281.00

4,000.97

n

f 453,024.00 f 184,679.98

Meer f 268,344.02.
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AANMERKINGEN.

(32 tot en met 39) Deze sommen zijn gesteld na raadpleging van de deskundige ambtenaren van den Waterstaat. Uit onderzoek
bleek, dat voor 1853 wordt geraamd noodig te zijn :

Meer. Minder.

1°. voor verbetering der rivieren en onderhoud en herstelling der rivierwerken (32) . .

2°. voor onderhoud, herstelling en verbetering der zeehavens en zeewerken (33) . . .

3°. voor de werken der Mij drechtsche droogmakerij (34)

4°. voor aanleg, voortzetting of voltooijing van wegen en daarbij behoorende werken (35).

5°. voor onderhoud, herstelling en verbetering van wegen en bruggen en daarbij behoo-
rende werken, mitsgaders beplanting van de wegen (36)

6°. voor verbetering , onderhoud en herstelling van kanalen en vaarten en daartoe betrek-

kelijke werken (37)

7°. voor onderhoud
,
herstelling en verbetering van veren en schipbruggen en daarbij

behoorende werken (38)

8°. voor subsidien aan besturen
, maatschappijen en instellingen

, als bijdragen tot de be-
kostiging van werken (39)

f 25,930.00

195,000.00

60,877.00

29,760.00

f 39,44401
10,820.00

))

31,539.00

ï)

19,434.00

»

i 311,567.00 f 101,237.01

Meer f 210,329.99

(40) Kosten der commissie voor het afnemen van examen aan hen die tot de hoogescholen wenschen te worden toegelaten.

(41) Hoogeschool te Leyden , f 2800 meer voor een hoogleeraar in de geneeskundige faculteit, doch daarentegen minder f1600 op
tractementen van buitengewone hoogleeraren voor die faculteit, f 525 op 1/4 verhooging van tractement voor hoogleeraren en
f 145 op kosten van het uurwerk in den toren van het academiegebouw, te zamen f2270 ;

blijft dus f530 meer.

(42) Reis- en verblijfkosten voor curatoren der hoogeschool te Groningen.
(43) Hoogeschool te Groningen

, f1600 meer voor een buitengewoon hoogleeraar in de geneeskundige faculteit en f 275 voor l/^er-
hooging van tractement voor hoogleeraren

,
tezamen f1875. Weggevallen is f2200 voor tractement van een hoogleeraar in

de faculteit der bespiegelende wijsbegeerte en lettei’en ; blijft dus eene vermindering van f325.

(44) Tractementen voor onderwijs bij de lagere scholen.

(45) f 1000 voor tractement van personeel bij ’s Rijks archieven en f 200 vermeerdering bureaukosten.

(46) Tractementen van de ambtenaren bij ’s Rijks Herbarium.
(47) Ondernemingen van wetenschap en hare aanmoediging.
(48) Subsidie voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.
(49) Uitkeeringen ten gevolge der wet van 29 Nivöse XlIIde jaar.

(50) Tractementen voor correctors bij de Nederlandsche Staats-courant.

(51) Premien voor de visscherij.

(52) Nieuwe post: » Kosten der verzameling van landbouwwerktuigen te Utrecht ’.

(53) Telegrafie.

(54) Tractementen inspecteurs der jagt en visscherij f 9600; doch f2000 is vervallen door het aftreden van den advoeaat-consulent.
(55) Kleeding van de opzieners der jagt en visscherij.

(56) Reiskosten inspecteurs der jagt en visscherij.

(57) Premien aan de opzieners der jagt en visscherij. Volgens art. 50 der wet van 6 Maart 1852 (Staatsblad n°. 47) geraamd op f9500
doch daartegen is weggevallen f 500 wegens kosten van vervolging by lijfsdwang van halsstarrige veroordeelden.

(58) Pensioenen.

(59) Toelagen.

(
60

) Wachtgelden.
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(II. 26.

J

ONTWERP VAN WET tot vaststelling van hoofdstuk VI
der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,
dat, volgens artt. 119

en 120 der Grondwet
, de algemeene begrooting jaarlijks moet

worden vastgesteld

,

Zoo is het , dat Wij
,
den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal
,

hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Het Vide hoofdstuk der begrooting van de staats-

uitgaven voor het jaar 1853, betreffende het Departement voor de
Zaken der Hervormde Eeredienst enz.

,
wordt vastgesteld als volgt

:

Iste AFDEEUN6.
Kosten van hel Departement.

Artikel 1.. Tractement van den
Minister. . . . \. Memorie.

Artikel 2. Tractement van den se-

cretaris-generaal en adviseur
,
tracte-

menten en belooningen van de verdere

ambtenaren, geëmployeerden en be-

dienden f 21,350.00

Artikel 3. Bureau- en loeaalbehoef-

ten, benevens druk- en bindwerk, boe-
ken en kleine uitgaven. . * . . . 4,000.00

Artikel 4. Reis- en verblijfkosten . 150.00

Hde AFDEELING.
Protestantsche kerkgenootschappen.

Artikel 5. Kosten van het kerkbe-
stuur bij de Hervormden, Lutherschen
en Remonstranten f 52,300.00

Artikel 6. Tractementen van Her-
vormde predikanten 1,066,211.375

Artikel 7. Tractementen^van Evan-
gelisch-Luthersche predikanten . . . 33,840.00

Artikel 8. Tractementen van Her-
stelde Evangelisch-Luthersche predi-

kanten 3,200.00
Artikel 9. Tractementen van Doops-

gezinde predikanten 8,600.00
Artikel 10. Tractementen van Re-

monstrantscke predikanten .... 19,900.00
Artikel 11. Tractementen voor

,
nieuwe standplaatsen , verhoogingen
of personele toelagen

,
hare plaats ver-

vangende 6,190.08
Artikel 12. Bezoldiging, meest van

candidaten
, voor hulpdienst bij de

Hervormden en Lutherschen. . . . 4,600.00
Artikel 13. Kinder-, school- en

academiegelden bij de Hervormden

,

Lutherschen
,

Doopsgezinden en Re-
monstranten 170,000.00

Artikel 14. Kweekscholen der god-
geleerdheid voor de Evangelisch-
Lutherschen en Remonstranten, mits-

gaders opleiding van studenten bij de
Herstelde Evangelisch-Lutherschen. . 8,500.00

Artikel 15. Tractementen en toelagen

voor kerkclijke bedienden
,
mitsgaders

toelagen voor gemeenten , leeraren

,

weduwen en andere van verschillen-

den aard 17,700.00
Artikel 16. Ondcrstandgelden aan

kerkelijke gomoenten, meest voor kerken
en pastoryen 11,810.00

f 25,500.00

lilde AFDEELING.
Israëlitisch kerkgenootschap.

Kosten van het bestuur.

Artikel 17. Tractement van den ad-
junct-secrctaris der Hoofd -commissie
tot de Zaken der Israëliton, tracte-

menten en belooningen voor do verdoro

ambtenaren enz., mitsgaders belooning

van loopdienston f

1,402,851.155

3,286.00

Transporteren f 3,286.00 f 1,428,351.455

Per transport f 3,286.00 f 1,428,351.455

Artikel 18. Bureau- en locaalbehoef-

ten, benevens druk- en bindwerk, boe-
ken en kleine uitgaven 439.00

Artikel 19. Reis- en verblijfkosten. 300 00
Kerkgenootschap.

Artikel 20. Tractementen en toe-

lagen voor opper-rabbijnen
, rabbijnen,

kerkleeraren en predikers
, weduwen

,

kindergelden
, en vervulling of waar-

neming van vacante rabbinaten. . . 9,925.00
Artikel 21. Godgeleerd en godsdien-o c

stig onderwijs, daaronder begrepen het

Israëlitisch seminarium en aankoop van
boeken, mitsgaders de rabbinale com-
missie en de algemeene commissie van
examinatoren voor godgeleerden en
godsdiénst-onderwijzers 15,500.00

Artikel 22. Onderstandgelden aan
Israëlitische gemeenten, voor synagogen
en andere kerkelijke gebouwen, mits-

gaders verschillende behoeften . . . 3,500.00

IVde AFDEELING.
Pensioenen en wachtgelden.

Artikel 23. Pensioenen . . . . f 195,500.00

Artikel 24. Subsidie aan het provin-

ciaal kerkbestuur van Friesland
, voor

predikants-weduwen-pensioenen. . . 3,400.00

Artikel 25. Wachtgelden voor amb-
tenaren

,
welke door maatregelen van

vereenvoudiging en bezuiniging mogten
uitvallen . . Memorie.

Vde AFDEELING.
Artikel 26. Onvoorziene uitgaven. . f 3,500.00

32,950.00

198,900.00

3,500.00

f 1,663,701.45 5

en alzoo tot een bedrag van een nxillioen zes honderd drie en

zestig duizend zeven honderd een gulden
, vijf en veertig en een

halven cent.

Art. 2. Wanneer de som, in dit hoofdstuk uitgetrokken voor
een der onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen 3,

4, 13, 23 en 25, ontoereikend mogt worden bevonden, kan het

ontbrekende bedrag , met inachtneming van het voorschrift van het

2de lid van art. 24 der wet van den 5den October 1841 (Staats-

blad n°. 40) ,
aangevuld worden door overschrijving uit den post

voor onvoorziene uitgaven, in hetzelfde hoofdstuk voorkomende.

Art. 3. De in den loop van het dienstjaar opkomende be-

hoeften , het voorschreven departement betreffende , welke hare
omschrijving niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk , worden
op den post voor onvoorziene uitgaven aangewezen.

Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verantwoord
in zoovele bijzondere posten

, als zij gelijksoortige onderwerpen
betreffen.

Lasten en bevelen enz.

[n. 27.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

In den hierbij gevoegden uitgewerkten en toelichtenden staat,

met zijne bijlagen
, zijn wederom vele bijzonderheden opgenomen.

Men vleit zich dat in dien staat niet te vergeefs zal worden
gezocht naar hetgeen, bij het onderzoeken en beoordeelen der
verschillende posten, tot verklaring of inlichting mogt worden
verlangd. Al de opgaven , welke men vermeende dat konden
strekken om de noodzakelijkheid van het voor eiken post ge-
raamde cijfer , met het oog op de wezenlijke behoefte voor
ieder onderdeel , en mitsdien de deugdelijkheid der raming in

het licht te stellen, hebben in dien staat en bijlagen eene voeg-
zame plaats kunnen vinden. Bij deze memorie kan men zich
derhalvo bepalen tot het volgend algemeen overzigt.

Het totaal van dit hoofdstuk bedraagt f 1,663,701.455. Daar-
onder is f 454.75 wegens posten tot dusverre voldaan ten laste

der staats-domeinen
, doch eigenaardig behoorende ten laste van
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liet Vide hoofdstuk, als strekkende ten behoeve der Hervormde
Kerk, te weten:

voor het tractement van den predikant bij de Hervormde ge-

meente te Ophemert f 345.00
voor den voorzanger of koster bij die gemeente. 36.00

voor den predikant bij de Hervormde gemeente

te Ingen 48.75

voor den koster bij die gemeente 25.00

te zamen. . . . f 454.75
gebragt ten laste van artikel 6 (Tractementen van Hervormde
predikanten), en van artikel 15 (Tractementen en toelagen voor
kerkelijke bedienden enz.). Deze som verhoogt wel het cijfer voor
het Vide hoofdstuk, maarniet het totaal der staatsuitgaven

,
daar

het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting evenredig wordt ontlast.

Evenmin kan als een nieuw bezwaar worden beschouwd eenè
som van f 570, mede gebragt ten laste van artikel 6, wegens
tractement voor den predikant bij de Hervormde gemeente te

Hossum. Die som is tot dusverre jaarlijks voldaan, onder den
titel van tractement en douceur, uit de zoogenaamde Geestelijke

Beurs te Iiossum
,
wier goederen

,
bij vonnis der arrondissements-

regtbank te Tiel van den 9den April 1852 , aan den Staat toe-

gewezen zijn, en dienvolgens door het bestuur der domeinen in

bezit zijn genomen.
Voor hinder-, school- en academiegelden is geraamd de ronde

som van f 170,000, zijnde iets minder dan daarvoor over 1851
is uitgegeven, doch f 2000 meer dan daarvoor over 1852 is toe-

gestaan. Ten aanzien van de .noodzakelijkheid dezer raming
gedraagt men zich aan de inlichtingen

,
te vinden in den uit-

gewerkten en toelichtenden staat bij artikel 13, en de stukken
daar ter plaatse aangewezen.

De voormelde sommen van f 345.00
36.00

48.75

25.00
570.00

2,000.00

maken te zamen uit. . . . f 3,024.75

Het totaal van het Vide hoofdstuk voor 1853
bedraagt f 1,663,701.455

voor 1852 bedraagt lipt 1,660,782.705

dus voor 1853 meer f 2,918.75
zijnde f 106 minder dan de voormelde som van f 3024.75, welk
verschil veroorzaakt wordt:

1°. doordien artikel 15 (Tractementen en toelagen voor ker-
kelijke bedienden enz.)

, ten laste waarvan de posten van f 36
en f 2o voor de kosters te Ophemert en Ingen zijn gebragt. te

dier zake niet heeft behoeven te worden verhoogd
, maar voor

1853 geraamd is tot hetzelfde bedrag hetwelk voor 1852 is toe-
gestaan en over 1851 ongeveer is uitgegeven

;

2°. doordien op artikel 16 (Onderstandgelden voor kerken enz.)

voor 1853 f 45 minder is geraamd dan het bedrag voor 1852
toegestaan.

De Minister van Finantien
, voorloopig "belast met het

bestuur van het Departement voor de Zaken der
Hervormde Eeredienst enz..

Van Bosse.

[II. 33.]

ONTWERP VAN WET tot vaststelling van hoofdstuk VII
der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo W ij in overweging genomen hebben, dat, volgens artt. 119
en 120 der Grondwet, de algemeene begrooting jaarlijks moet
worden vastgesteld

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal

, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden ,en verstaan bij deze:

Art. 1. Het Vilde hoofdstuk der begrooting van de staats-uitgaven
voor het dienstjaar 1853, betreffende het Departement voor de Zaken
der Roomsch-katholieJce Eeredienst

, wordt vastgesteld als volgt ':

Iste afdeeling.
Het Departement.

Artikel 1. Tractement van den Minister Memorie
Artikel 2. Tractementen der ambtenaren

en bedienden f 12,800.00

Transporteren f 12,800.00

Per transport f 12,800.00
Artikel 3. Bureau- en locaalbehoeften

,

benevens drukwerk 2,800.00
Artikel 4. Reis- en verblijfkosten . . Memorie

nde AFDEELING.
Roomsch-katholiek kerkgenootschap .

Artikel 5. Kerkelijk bestuur . . . . f 19,816.00
Artikel 6. Seminarien 9,000.00
Artikel 7. .Onveranderlijke competen-

tien . . 21,745.515
Artikel 8. Plaatselijk dienstdoende

kerkleeraars 412,787.67
Artikel 9. Subsidien ten behoeve van

kerkelijke gebouwen en pastorijen , . . 16,200.00

HIde AFDEELING.
Kerkgenootschap der Oud-bisschoppelijke Klerezy.

Artikel 10. Kerkelijk bestuur . . . f 4,300.00
Artikel 11. Plaatselijk dienstdoende

kerkleeraars 6,400.00
Artikel 12. Subsidien ten behoeve van

kerkelijke gebouwen en pastorijen . . . Memorie

f 15,600.00

479,549.185

10,700.00
IVde AFDEELING.

Pensioenen
, wachtgelden en tijdelijke onderstand.

Artikel 13. Pensioenen f 45,535.00
Artikel 14. Wachtgelden .... 662.50
Artikel 15. Tijdelijke onderstand . . 2,600.00

- 48,797.50
Vde AFDEELING.

Artikel 16. Onvoorziene uitgaven ...... 3,000.00
en alzoo tot een bedrag van vijf honderd zeven en

vijftig duizend zes honderd zes en veertig gulden
,
acht————

—

en zestig en een halven cent f557,646.685

Art. 2. Wanneer de som
,
in dit hoofdstuk uitgetrokken voor

een der onderwerpen van uitgaaf
,
begrepen onder de artikelen 3,

4, 9, 12, 13 en 14 , ontoereikend mogt worden bevonden, kan
het ontbrekende bedrag

,
met inachtneming van het voorschrift

van het 2de lid van art. 24 der wet van den 5den October 1841
(Staatsblad n°. 40), aangevuld worden door overschrijving uit

den post voor onvoorziene uitgaven
,

in hetzelfde hoofdstuk

voorkomende.
Art. 3. De in den loop van het dienstjaar opkomende behoef-

ten , het voorschreven departement betreffende , welke hare om-
schrijving niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk, worden
op den post van onvoorziene uitgaven aangewezen.

Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verant-

woord in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onder-

werpen betreffen.

Lasten en bevelen
,
enz.

[II. 34.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Al wat tot opheldering zou kunnen dienen van den aard en

de hoegrootheid der bij het Vilde hoofdstuk omschrevene staats-

behoeften voor 1853
,

is opgenomen in den overgelegden staat

,

houdende uiteenzetting en toelichting van de artikelen en onder-

deden der begrooting in derzelver bijzonderheden ; waarom eene
nadere verklaring van de gedane raming overbodig schijnt.

De bij de behandeling der vorige begrooting besprokene rege-

ling van het Roomsch-katholiek kerkwezen hier te lande is nog
niet tot stand mogen komen

; maar er bestaan meer bepaalde

uitzigten op eene verwezenlijking daarvan.
Voor eenigen tijd is van wege den Heiligen Stoel aan de

Regering de wenschelijkheid te kennen gegeven van eene nadere
regeling der Roomsch - katholieke kerkaangelegenheden hier te

lande. Dit heeft geleid tot eene nota-wisseling tusschen den
Pauselijken Gezant alhier en de Regering

,
welke nog niet is

afgeloopen.

Eerst nadat deze zaak tot effenheid gebragt zal zijn en het

gedacht kerkwezen zijne regeling zal hebben erlangd ,
zal de

invloed daarvan op de bestaande betrekking tusschen den Staat

en het Roomsch-katholiek Kerkgenootschap, alsmede op de voort-

durende behoefte van het Departement voor de Zaken der Roomsch-
katholieke Eeredienst

, met genoegzame zekerheid kunnen blijken.

De Minister van Buitenlandsche Zaken
,
voorloopig

belast met het bestuur van het Departement voor

de Zaken der Roomsch-katholieke Eeredienst ,

Van Sonsbeeck.

BUBIAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COORANT. 1852—1853. II.
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[IL 38.]

ONTWERP VAN WET tot vaststelling van hoofdstuk VIII

der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

Wij WILLEM ELI, exz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens

artt. 119 en 120 der Grondwet, de algemeene begrooting jaarlijks

moet worden vastgesteld,

Zoo is het ,
dat Wij ,

den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en

verstaan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Abt. 1. Het VHIste hoofdstuk der begrooting voor de staats-

uitgaven voor het dienstjaar 1853, betreffende het Departement van

Marine ,
wordt vastgesteld als volgt:

Iste AFDEELEïG.

Kosten der administratie.

A. Departement.

Artikel 1. Tractement van den Mi-

nister f 12,000.00

Artikel 2. Bezoldigingen van
_

den

secretaris-generaal ,
ambtenaren bij het

departement ,
ambtenaren tot de. alge-

meene dienst behoorende ,
en die der

verdere geëmployeerden en bedienden,

benevens maand- en daggelden en

schrijfloonen:

a. ambtenaren bij het

departement f 59,954.75

b. algemeene ambte-

naren 11,900.00

Artikel 3. Bureau- en locaalbehoef-

ten en kleine uitgaven, benevens druk-

werk
B. Directien der Marine te Amsterdam ,

Hellevoetsluis ,
Vlissingen en

Willemsoord.

Artikel 4. Bezoldigingen zoo van

de directeuren en kommandanten en

directeuren, als van de hoofd-ambte-

naren, geëmployeerden en bedienden:

71,854.75

17,000.00

te Amsterdam

Hellevoetsluis

Vlissingen .

Willemsoord.

33.900.00

11.250.00

22.850.00

21.600.00

Artikel 5. Bureau- en locaalbe-

hoeften, benevens kleine uitgaven . .

C. Beis- en verblijfkosten.

Artikel 6. Reis- en verblijfkosten,

zoowel voor de civile ambtenaren als

voor de militaire, met inbegrip der

restitutien van ten dienste van het Rijk

gedane uitschotten

89,600.00

6,000.00

10,000.00

Ilde AFDEELING.

Kosten niet behoorende tot de marine-aangelegenheden.

Artikel 7. Bezoldiging van den hy-

drograaph der Nederlandsche zeega-

ten ,
alsmede van de ambtenaren en

geëmployeerden bij het opzigt ovcr.het

loodswezen, debetonning, bebakening,

zeemerken ,
kust en oeververlickting .

Artikel 8. Kosten der betonning,

bebakening, zeemerken, kust- enoever-

vcrlichting ,
mot inbegrip der kosten

van inspectie en van buitengewone

belooningen aan ingenieurs ol andere

beambten aan ’s Rijks wervon . . •

Artikel 9. Toclaag aan de Kweek-

school voor de Zeevaart te Amsterdam. 3,500.00

Artikel 10. Tractementcn on beloo-

ningen der ambtenaren en bedienden

en verdere kosten voor de dienst dor

quarantaine

Artikel 11. Bezoldiging dor haven-

meesters en wachters bij de havendienst

aan hot Nieuwe Diep en te Hellevoetsluis.

f 206,454.75

f 30,889.00

260,025.00

6,500.00

3,460.00

304,374.00

Per transport

lilde AFDEELEs'G.

Materieel der zeemagt.

Artikel 12. Aanschaffing van mate-

rialen tot aanbouw, aftimmering, uit-

rusting en gewoon onderhoud van

schepen ,
stoom- en andere werktuigen

,

aanbouw van ijzeren vaartuigen bij

particulieren , met den aankleve van

dien ;
wijders de betrekkelijke kosten

van transport, inspectiën en keuring . f1,220,000.00

Artikel 13. Gewone reparatie en

daarstelling van gebouwen, maritime

werken en der quarantaine-plaatsen . 50,000.00

Artikel 14. Dagloonen en toelagen

der werklieden op ’s Rijks werven, daar-

onder begrepen de kosten van bewaring

en bewaking van ’s Rijks maritime eta-

blissementen ,
magazijnen enz. ,

zoomede

de kosten van buiten de werven, bij

particulieren , op tarief of contract ver-

rigt wordende werkzaamheden . . . 650,000.00

Artikel 15. Schippers en matrozen

op het jagt en de werkvaartuïgen

,

daaronder begrepen de dag- en kost-

gelden enkleeding, zoomede kosten van

sluis- en bruggelden, jaagloonen eyz.

op de kanalen en rivieren 26,973.00

IYde AFDEELEÏG.
Personeel der zeemagt.

Artikel 16. Tractementen van zee-

officieren en adelborsten f 366,800.00

Artikel 17. Tractementen van offi-

cieren van gezondheid 65,600.00

Artikel 18. Tractementen van offi-

cieren van administratie , adjunct-

administrateuren en scheepsklerken . 46,300.00

Artikel 19. Tractementen van dek-

en onder-officieren, tot het vaste corps

behoorende 13,000.00^

Artikel 20. Het corps mariniers . 195,321.625

Artikel 21. Kosten der active zeemagt

:

werving f 20,000.00

zee-tractementen en

tafelgelden der officieren

.

scheeps-soldijen met in-

begrip der kleeding

schatting der epuipagien

verzorging der kom-
malie-behoeften . • •

423,127.675

844,186.25

549,690.00

86,108.725

1,923,112.65

58,000.00Artikel 22. Geneeskundige dienst

Artikel 23. Kosten van ’s Rijks

schepen en vaartuigen buiten ’slands,

wegens reparatien ,
de daartoe noodige

behoeften
,
quarantaine-kosten ,

loods-

diensten, sleeploonen enz., mitsgaders

de kosten van het in- en uitloodsen en

slepen van ’s Rijks schepen in en uit

de havens van dit Rijk. .....
Artikel 24. Bijdrage der Marine aan

de Militaire Academie te Breda, in de

kosten van opleiding voor ’s Rijks zee-

dienst van bij gedachte inrigting ge-

plaatste adelborsten. ...... 18,200.00

55,000.00

Ydo AFDEELIXG.
Verschillende uitgaven.

Artikel 25. Kosten van medailles

en onderscheidingsteekenen . . . . f 300.00

Artikel 26. Kosten van transport

van officieren en mindere schepelingen

dio voor ’s Rijks rekening uit de Neder-

landsche bezittingen of eenig ander

buitenlandsch station naar het Yader-

land terugkeeren of wel derwaarts

worden uitgezonden 3,000.00

Artikel 27. Proceskosten van ver-

schillenden aard Memorie.

f 510,828.75

1,946,973.00

2,741,334.275

Transporteren f 510,828.75
Transporteren f 3,300.00 f5,199,136.025
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Per transport f 3,300.00 f5,199,136.02 5

Artikel 28. Huur van een locaal

tot het houden van een kantoor voor aan-

neming van scheepsvolk te Botterdam . 120.00

Artikel 29. Kosten van het opvis-

schen en bergloon van ankers en

andere voorwerpen 1,000.00

4,420.00

Vide AFDEELING.

Pensioenen ,
tijdelijke gagementen ,

wachtgelden

,

gratijicatien en onderstanden.

Artikel 30. Pensioenen, daaronder

begrepen de pensioenen verleend tot en

met den lsten December 1848 aan de

mindere geëmployeerden en werklieden

aan ’s Rijks maritime werven . . . f335,000.00

Artikel 31. Pensioenen aan daggeld

genietende beambten, werklieden en be-

dienden bij ’s Rijks maritime inrigtingen Memorie.

Artikel 32. Tijdelijk te verleenen

pensioenen en gagementen 4,500.00

Artikel 33. Wachtgelden ten be-

hoeve van ambtenaren, uitgevallen ten

gevolge van maatregelen van algemeen

bestuur _
30,973.00

Artikel 34. Gratificatiën en onder-

standen 5,000.03

Vilde AFDEELING-.

Onvoorziene uitgaven.

Artikel 35. Onvoorziene uitgaven . f 75,000.00

375,473.00

75,000.00

Totaal der bcgrooting van het Departement van

Marine f o,654,029.02

<

Art. 2. Wanneer de som ,
in dit hoofdstuk uitgetrokken voor een

der onderwerpen van uitgaaf begrepen onder de artikelen n is
. 3, 5, 6

,

8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 2/,

29, 30, 31, 32 en 33 ontoereikend mogt worden bevonden, kan

het ontbrekende bedrag, met inachtneming van het voorschrift van

het 2de lid van art. 24 der wet van den 5den October 1841fStaats-

blad n°. 40) ,
aangevuld worden uit den post voor onvoorziene uit-

gaven ,
in hetzelfde hoofdstuk voorkomende.

Art. 3. De in den loop van het dienstjaar opkomende behoeften,

het voorschreven departement betreffende, welke hare omschrijving

niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk ,
worden op den post

van onvoorziene uitgaven aangewezen..

Deze uitgaven worden bij de rekening omschreven en verant-

woord in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onder-

werpen betreffen.

Lasten en bevelen, dat deze in liet Staatsblad zal worden

plaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten ,
collegien

en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uit-

voering de hand zullen houden.

[H. 39.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Even als ten verleden jare
,
worden in den overgelegden ad-

structiven staat bij het wets-ontwerp tot vaststelling van het

VUIste hoofdstuk der Staatsbegroting voor 1853 alle ophelderin-

gen gegeven, welke noodig kunnen zijn om de aangevraagde uit

.

gaven te wettigen, of de verschillen aan te wijzen die daartus-

schen bestaan met de werkelijk gedane betalingen, zooveel mogelijk

voor elk onderdeel der begroting in 1851.

De Memorie van Toelichting behoeft zich uit dien hoofde alleen

te bepalen tot opmerkingen van algemeenen aard, voor zoover

zij betrekking hebben tot eenen veranderden stand van zaken

sedert de zamenstelling der begroting van 1852.

Daartoe komen
, de volgorde der afdeelingen in acht nemende

,

in de eerste plaats in aanmerking de kosten der administratie.

Wat het Departement van Marine aangaat, zijn die kosten niet

onaanzienlijk verminderd ten gevolge eener bij Koninklijk besluit

van den 13den December 1851, n°. 57, vastgestelde organisatie.

Buitendien hebben de daaruit voortgesproten verordeningeu

kracht gegeven aan het bestuur en administratief beheer der

Marine.
Aan eene voorgenomen organisatie der maritime etablissementen

is voor alsnog geen gevolg gegeven. Men heeft gemeend eerst

den loop der zaken bij die inrigtingen te moeten regelen ;
daarna

te zien welk ambtelijk personeel vereisckt wordt om de uitvoering

daarvan te verzekeren.

Zoodanige regeling vordert echter tijd en, aangezien daarbij

betrokken °is eene zooveel mogelijk volkomen controle op het

beheer ,
de bewaring en het verbruik van ’s Rijks materieel, naauw-

gezette overweging.

Het laat zich nogtans aanzien , dat nog in den loop van dit

jaar dit veelomvattend werk zal kunnen beëindigd worden.

De verwezenlijking daarvan verwachtende heeft men, behoudens

eene geringe wijziging, gegrond op den thans bestaanden stand

van zaken, in de kosten dezer etablissementen op de begrooting

van 1853 geene verandering gebragt. Zoodra de mogelijkheid

zich daartoe zal voordoen , zullen die kosten zoodanig worden

gewijzigd als in ’s Rijks belang wordt dienstig geacht.

Ten aanzien der 2de afdeeling: Kosten ,
niet behoorende tof. de

marine-aangelegenheden ,
valt op te merken, dat bij het 8ste artikel

is gebragt eene som van f 135,000 voor de daarstelling van twee

nieuwe kustlichttorens met wachterswoningen op Schiermonnikoog met

lantarens en catadioptrieke lichttoestellen.

De noodzakelijkheid eener kustverlichting. op de westpunt van

Schiermonnikoog, voor eene goede verkenning onzer noordelijke

kusten tusschen de vuren van Terschelling en Borkum zich be-

vindende ,
laat zich ligtelijk betoogen uit de omstandigheid, dat

de twee laatstgenoemde vuren veertien Duitsche zeemijlen van

elkander verwijderd zijn; dat de verste afstand, waarop deze

vuren onder gunstige omstandigheden te zien zijn, nog altijd

eene ruimte van vijf a zes Duitsche mijlen openlaat welke ge-

heel in het duister blijft, en dat juist in dit onverlichte gedeelte

het Friesche zeegat is gelegen, waar eene niet onaanzienlijke

en meer en meer toenemende scheepvaart op bestaat.

Eene zelfs oppervlakkige beschouwing der kaart van de ver-

lichting der Nederlandsche kusten doet dit al dadelijk en van

zelf in het oog vallen.

Onder herinnering aan het ten verleden jare bij de behande-

ling der begrootingswetten voorgevallene omtrent.de aangelegen-

heden van het loodswezen

,

komt het voor ,
hier de plaats te

zijn om met een enkel woord melding te maken, dat aan de

destijds gedane toezegging tot eene vermindering in de heffing der

loodsgelden is voldaan. Bij Koninklijk besluit van den /den

Februarij 1852
(
Staatsblad n°. 15) zijn de bestaande tariven in

dien geest gewijzigd.
. .

D.e toenmaals insgelijks ter sprake gebragte herziening en

wijziging der bestaande verordeningen op het loodswezen is tot

nog toe niet kunnen verwezenlijkt worden.

Dit is veroorzaakt, omdat men het nuttig acht dat aan de

commissie, die met gedacht werk moet worden belast, worden

toeo-evoegd leden uit de kamers van koophandel en fabrieken

te Amsterdam ,
Botterdam ,

Middelburg ,
Dordrecht en Groningen ,

en het belang der zaak medebragt,. dat zoodanige vertegen-

woordiging van den handelsstand geschiedde door leden van kamers

die volgens regtstreeksche verkiezing waren benoemd.

Dit laatste thans het geval zijnde zullen dezer dagen tot za-

menstelling der commissie de noodige voorstellen aan den Konmg

gedaan worden.
De 3de en 4de afdeelingen , materieel en personeel der zeemagt

hebben in derzelver' geldelijke bedragen, in verhouding tot de

laatstelijk daarvoor toegestane sommen

,

eenige verhooging ondergaan.

Wat het materieel aangaat, wordt d.ie omstandigneid gewettigd

door de vermindering van het aantal schepen van groot charter

,

waarvan de weder-aanvulling althans allengskens gebiedend wordt

gevorderd. De veelvuldige aanbouw van bodems van klein charter

en van stoomschepen heelt veroorzaakt dat aan den aanbouw van

groote schepen niet zoodanige gang heeft kunnen gegeven worden ,

dat daardoor kan worden voorzien in de ontstane vermindering

in die soort door afkeuring voor ’s Rijks dienst.

Het is dus onvermijdelijk dat, wil men de Marine op de hoogte

houden ,
dat zij voldoende aan hare bestemming kan beantwoorden ,

de aanbouw van fregatten en korvetten moet bewerkstelligd woi-

den en dien ten gevolge de voorraad van eenige artikelen van

materialen vermeerderd.

Eene andere oorzaak tot verhoogde uitgaaf is gelegen m ue

toepassing van de waterschroef in sommige der aan te bouwen

schepen als een hulp-voortstuwingsmiddel.

De kosten van een en ander
,
alsmede de aanschaffing van eenige

meerdere uitrusting-goederen en materialen ten gevolge der meerdere

indienststelling van schepen, waarover later gesproken zal wor-

den, kunnen echter niet gevonden worden uit de som die in de

laatste jaren voor materieel werd uitgetrokken.. Men is <_us vei-

plio-t geweest, ter aanvankelijke tegemoetkoming m.dit bezwaar

eene verhooging van den in dezen betrokken begrootingspos voor

te dragen tot een bedrag van f 100,000 ,
verdeeld over onderschei-

dene soorten van materialen, zoo als zulks op den toelichtenden

staat is aangewezen.
. . ,

De kosten tot herstelling van de schipslms aan het drooge dok aan
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’

8 RiJ ]cs v:erf tc Willemsoord
, op de begrooting van 1852 voorko-

mende bij bet 14de artikel voor f 155,000
, vallen uit den aard

der zaak op die van 1853 weg.

iJ*™1*8 dit Werk biJ de afsluiting der Staatsbegroting van
18o2 (ultimo December 1853) niet zal beëindigd zijn en er alsdan
nog een zeker deel der aannemingssom

,
volgens de bepalingen van

bet contract
, verschuldigd blijft

, stelt men zich voor
, dat deel

hetwelk als ongebruikt blijvende op de dienst van 1852 , in de
schatkist verblijft

, op de begrooting van 1854 uit te trekken
Eene verhooging der som voor de kosten der active zeemaqt

opgenomen bij het 21ste artikel, in vergelijking der voor dit on-
derwerp laatstelijk toegestane gelden, wordt onvermijdelijk o-eacht

, 3i
a
.

n aïgemeene bekendheid is het, dat in de laatste* jaren
s Rijks zeemagt bijkans uitsluitend is gebezigd ten behoeve onzer
overzeesche bezittingen

, en de bekrompenheid der begrooting van
het Departement van Marine zelfs niet heeft toegelaten deze° be-
scherming zoodanig te verleenen als wenschelijk ware ^eweest
Van daar dat meermalen van verschillende zijden is aanomdron-
gen

, om vooral in Oost-Indie de onvoldoend geacht wordende
zeemagt uit te breiden.
Al ware ook fmantieel hiertegen geen beletsel

, dan no«- zoude
de bestaande beschikbare scheepsmagt van de vereischte charters
zoodanige uitbreiding naauwelijks vergunnen

, immers wanneer men
ook binnen ’s lands eenige magt wil disponibel hebben.

Hieruit volgt, dat het reeds zeer moeijelijk is nog steeds een
genoegzaam aantal oorlogsbodems naar verschillende °o0rden der
wereld te kunnen afzenden ter bescherming van den Nederland-
schen zeehandel en om onze vlag te vertoonen.
Het zal wel niet weersproken worden

, dat bij uitbreiding van
dezen handel ook de middelen tot bescherming moeten toeimmen
en op de Regering de verpligting rust in die behoefte zooveel
mogelijk te voorzien.

.
P.eze omstandigheid doet zich thans voor. Van wege den handel

is bij de Regering aanzoek gedaan om eenige oorlogsschepen te
zenden naar de zuidkust van Australië

, ten einde aan hare hier-
voren bedoelde roeping te voldoen. De noodzakelijkheid daarvan
moet toegestemd worden. De beperktheid der fondsen die voor de
Marine beschikbaar zijn

, veroorlooft niet aan eenige vermeerdering
der active zeemagt gevolg te geven. Wel zal men trachten zoodra
mogelijk aan het voorschreven aanzoek te voldoen en zullen reeds
twee schepen van voldoend charter, met bestemming naar Oost-
Indie, in het laatst van het jaar naar Australië vertrekken

, maar
dit zal slechts een tijdelijk hulpmiddel zijn en geenszins voldoen
aan datgene wat de handel nuttig en wenschelijk acht en ’s Rijks
belang in het algemeen vordert. Op grond van een en ander isde sterkte

_

der active zeemagt
, buiten de gewoonlijk in Oost-

indie in dienst zijnde 400 inlandsche zeevarenden, gebrast op een
getal van 6087 koppen , ingedeeld volgens den staat voorkomende
sub ht. F onder de bijlagen bij deze begrooting overgeleo-d.
De kosten daarvan bedragen f 126,803.06 meerder dan voor de

active zeemagt op de begrooting van 1852 is toegestaan.
Ten slotte dezer memorie wenscht het tegenwoordig Hoofd van

het Departement van Marine nog de mededeeling te laten voDen
,dat hij, ter verwezenlijking van zijn vroeger deswege gcuit voor-

nemen, in het begin dezes jaars eene commissie van deskundigen
heeft te zarncn geroepen ter zijner voorlichting omtrent punten be-
trekkelijk het zeewezen van den Staat. Gedachte commissie heeft
echter hare werkzaamheden nog niet geëindigd en alzoo no'>-
geen rapportjuitgebragt nopens het resultaat van haar onderzoek!
De gewone opgaven omtrent het materieel , de bewegingen der

zeemagt enz. worden hierbij ovcrgelegd. De daartoe betrekkeliike
stukken zijn gequoteerd litt. A tot en met P.

’s Gravenhage
,
den 31stcn Julij 1852.

r„ -He Minister van Marine

,

[II. o7.] J. EnSLIE.
ONTWERP VAN WET tot vaststelling van hoofdstuk IX A

der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853
Wij WILLEM III enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat
, volgens artt. 119

en 120 der Grondwet, de algemeene begrooting jaarlijks moet
worden vastgesteld,

Zoo is het, dat Wij
,
den Raad van State gehoord en met «fe-

mcen ovcileg der Staten—Generaal, hebben goedgevonden en ver-
staan

,
gelijk Wij goedvinden on verstaan bij deze ;

EENTO ARTIKEL.
Het IXdo hoofdstuk A der begrooting van do staats-uitgaven

voor het dienstjaar 1853, betreffende do Nationale Schuld, wordt
vastgcsteld als volgt:

Iste A F D E E LINO.
Interesten

, lijfrenten en tontines
, mitsgaders

amortisatie van schuld.

Artikel 1. Interesten van een kapi-
taal van f812,813,100 ingeschreven ofin
tc schrijven rentogevendo schuld tweo
en een half ten honderd, verschij-

nende 30 Junij en 31 December 1853 f 20,320,327.50

Per transport f20,320,327.50
Artikel 2. Interesten van een kapi-

taal van f 120,163,230.70 ingeschre-
ven of in te schrijven rentegevende
schuld a drie ten honderd

, verschij-
nende 1 Maarten 1 September 1853 . 3,604,896.92

Artikels. Interesten van de schuld-
bekentenissen van het Amortisatie-
syndicaat a drie en een half ten
honderd

, van een kapitaal van ,

f21,359,000 over het halfjaar, ver-
schijnende 1 April 1853 en van een
kapitaal van f 21,059,000 over het
halfjaar, verschijnénde 1 October 1853

Artikel 4. Interesten van een kapi-
taal van f23/,409, 500 ingeschreven
of in te schrijven rentegevende schuld
a vier ten honderd

, verschijnende
1°. April en 1°. October 1853 . . .

Artikel o. Interesten, door het Rijk
gewaarborgd, van een kapitaal van
114,748,500 obligatien ten laste van
s Rijks overzeesche bezittingen avier
ten honderd, verschijnende 1°. April
en 1°. October 1853

_

Artikel 6. Interesten van de schat-
kistbiljetten

, waarvan de uitgifte is

toegestaan tot een kapitaal van
f 13,800,000 tegen hoogstens vier en
een vierde ten honderd

, zoo voorrente
als voorkosten van uitgifte f586,500

742,315.00

9,496,380.00

589,940.00

doch waarvoor wordt gebragt. . .

Artikel 7. Interesten van borgto rr-

ten van rekenpligtige ambtenaren a
vier ten honderd, verschijnende 30
Junij en 31 December 1853. . . .

Artikel 8. Gewone lijfrenten over Ijet
jaar, verschijnende 1°. Januarij 1853

Artikel 9. Lijfrenten ten Jaste der
domeinen geloopen hebbende . . .

..
Artikel 10. Nijmeegsche tontinaire

lijfrenten over het jaar, verschijnende
1°. Jan narij 1853

Artikel 11. Amortisatie van schuld.

416,500.00

13,600.00

85,000.00

20,311.30

6,150.00

300,000.00

Ilde AFDEELIXG.
Heulen en aflossing van geldleeningen.

Artikel 12. Renten der geldleenin"'
van

.. *. 8,000,000 voor de kosten der
bedijking en droogmaking van het
Haarlemmer-meer

, verschijnende 30
Junij en 31 December 1853. . . .

Artikel 13. Renten en aflossing der
geklleening voor den straatweg van
Utrecht naar Deventer

,

verschijnende
1°. Mei 1853

Artikel 14. Renten en aflossing der
geldleening voor den kiezelweg van
Zutphen naar Goor

, verschijnende
1°. November 1853

Artikel 15. Renten van kapitalen
opgenomen ter verbetering en tot
onderhoud van groote wegen in het
voormalig land van \ alkenburg in het
Hertogdom Limburg, krachtens over-
eenkomsten met de belanghebbende
gemeenten gesloten

, ten laste van den
Staat gebragt, verschijhcnde in 1853,
te weten:
van f2,072 it 31/2 ten hon-

derd "
. . . f 72.52

van f 23,762.61 & 3 ten
honderd 712.88

-f35,595,420.72

f 3S5,000.00

2,770.00

9,797.50

785.40

398,352.90

f35,993,773.62

Transporteren f 20,320,327.50

en alzoo tot oen bedrag van vijf en dertig millioen negen honderd
drie en negentig duizend zeven honderd drie en zeventig gulden, twee en
zestig cents.

Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden ge-
plaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, col-
lcgion en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
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[II. 58.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Ofschoon men reden heeft te vertrouwen
, dat in den uitgewerk-

ten staat, behoorende bij het wets-ontwerp der begrooting voor

de Nationale Schuld, worden aangetroffen al die toelichtingen,

welke kunnen strekken om dit gewigtige onderwerp grondig te

beoordeelen
,
zoo is het echter voorgekomen niet overtollig te zijn

onder de aandacht te brengen, dat het aangevraagde voor het

dienstjaar 1853, vergeleken met hetgeen voor het dienstjaar 1852
is toegestaan, eene vermindering van behoeften tot f 169,499.67,

waarvan de bestanddeelen zijn als volgt , doet te voorschijn treden:

a. ten gevolge van den inkoop van nationale schuld
, achter-

volgens de wet van den 22sten April 1852
(
Staatsblad n°. 63)

;

te weten :

van f2,400,000 rentende 21/2 len honderd f 60,000.00

» 259,100 » 3 i) » 7,773.00

» 449,000 » 31/2 » » 15,715.00

f 83,488.00
b. door verjaring van f 2200 ingeschreven op het

grootboek der 21/2 ten honderd rentegevende schuld . 55.00

c. door aflossing van kapitalen ; als :

van f 300,000 schuldbekentenissen van
het Amortisatie-syndicaat, rentende 31/2

ten honderd f 10,500.00

van borgtogten. . - 2,000.00

)> obligatien voortgesproten uit leenin-

gen voor wegen aangegaan 65,317.50

77,817.50

d. door versterf van lijfrenten 8,139.17

Mindere behoefte voor 1853 dan voor 1851 . f 169,499.67

De Minister van Finantien
,

Van Bosse.

[H. 60.]

ONTWERP VAN WET tot vaststelling van hoofdstuk IX B
der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,
dat

,
volgens artt. 119

en 120 der Grondwet, de algemeene begrooting jaarlijks moet
worden vastgesteld,

Zoo is het
,
dat Wij

, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Art. 1. Het IXde hoofdstuk B der begrooting van de staats-

uitgaven voor het dienstjaar 1853, betreffende het Departement van
Finantien

,
wordt vastgesteld als volgt:

Iste afdeeling.
Kosten van het Departement.

Artikel 1 . Tractement van den
Minister f 12,000.00

Artikel 2. Tractementen van den
raad-adviseur , van den secretaris-

generaal en van de verdere ambte-
naren en bedienden 213,000.00

Artikel 3. Bureau- en locaal-

behoeften en drukwerk 34,000.00
Artikel 4. Reis- en verblijfkosten 400.00

f 259,400.00

Hde AFDEELING.
Kosten van administratie van de grootboeken

der nationale schidd.
Artikel 5. Tractementen van den

secretaris, de verdere ambtenaren
en bedienden, benevens toelagen en
schrijfloonen f 35,780.00

Artikel 6. Bureau- en locaal-
behoeften en drukwerk 6,300.00

Artikel 7. Kosten voor regtsge-
leerde adviezen of proces-kosten . . 300.00

Artikel 8. Drukwerk van saldo-
biljetten en verdere formulieren en
procuratien bij het grootboek gede-
biteerd wordende 700.00

43,080.00
\ ;

Transporteren f 302,480.00

BUBLAD VAN DE NEDERLANDSCEE STAATS-COCRANT. 1852—1853.

Per transport f
HIde AFDEELING.

Kosten van administratie der rentebetaling

van de nationale schuld.

Artikel 9. Tractementen van den
betaalmeester en van de verdere amb-
tenaren en bedienden f 27,085.00

Artikel 10. Bureau- en locaal-

behoeften en drukwerk 3,410.00

IVde AFDEELING.
Kosten van het agentschap van het Ministerie

van Finantien te Amsterdam.
Artikel 11. Tractementen van den

agent en van de verdere ambtenaren
en bedienden f 17,500.00

Artikel 12. Bureau- en locaal-

behoeften en drukwerk 4,800.00
Artikel 13. Reis- en verblijfkosten. 75.00

Vde AFDEELING.
Kosten van administratie der publieke

schatkist.

Artikel 14. Tractementen en bu-
reaukosten van de betaalmeesters in

de arrondissementen f 95,500.00

Artikel 15. Transportkosten van
gelden 6,500.00

Artikel 16. Kosten van invorde-

ring der onvervreemdbare renten van
Belgie , te goed komende krachtens

§ 1 van art. 63 van het tractaat van
5 November 1842 3,111.51

Vide AFDEELING.
Kosten van het muntwezen.

Artikel 17. Tractementen van den
voorzitter en de leden van het Munt-
collegie f 8,500.00

Artikel 18. Tractementen van de

verdere ambtenaren tot . het Munt-
collegie en ’s Rijks Munt behoorende

,

benevens schrijfloonen 10,350.00

Artikel 19. Bezoldiging van den
muntmeester Memorie.

Artikel 20. Bureau- en locaal-

behoeften en drukwerk 1,000.00

Artikel 21. Reis- en verblijfkosten. 100.00

Artikel 22. Onderhoud van het

muntgebouw, leverantien en arbeids-

loonen, het instrumentwezen en de
muntwerkzaamheden betreffende ;

scheimiddel voor den essaai
,

en
belooning voor personele hulp in het

laboratorium van den essaai . . . 7,000.00

Vilde AFDEELING.
Kosten van de administratie der directe belastingen

,

in- en uitgaande regten en accijnsen
,
de scheep-

vaartregten en het regt van waarborg op de

gouden en zilveren werken.

Artikel 23. Tractementen , toe-

lagen ,
veranderlijke belooningen ,

schadeloosstellingen, vergoedingen en
bureaukosten. ........ f2,879,001.375

Artikel 24. Bijdragen in de ge-

meenschappelijke kosten van de

scheepvaart op den Rhijn, waarvan
de regeling is verbleven aan de Cen-
trale Commissie te Mainz ....

Artikel 25. Kosten van de sleep-

dienst tusschen Botterdam en Lobith ,

belooning aan havenmeesters daar-

onder begrepen

Artikel 26. Jaarlijksche renten en

uitkeeringen wegens den aankoop door

den Staat van de verlichting, beton-

ning en afbakening der openbare

vaarwaters en het genot der daaraan
verbonden opbrengst

1,900.00

10,150.00

20,994.475

302,480.00

30,495.00

22,375.00

105,111.51

26,950.00

n.

Transporteren f2,912,045.85 f 487,411.51
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Per transport f 2,912,045.85 f 487,411.51
Artikel 27. Premien voor aanha-

lingen , waarvan de boeten of con-
liscatien geene of eene te geringe aan-
moediging opleveren

Artikel 28. Druk-, linieer- enbind-
werk en bindmaterialen ; aankoop en
onderhoud van werktuigen en gereed-
schappen

;
ijk- en justeerloon van

maten en gewigten
; mitsgaders brief-

porten, vracht en transportkosten. .

Artikel 29. Aankoop van gronden

,

gebouwen en vaartuigen; aanbouw,
huur en onderhoud van localen en
vaartuigen, vergoeding voor vuur en
licht, mitsgaders aanschaffing van
benoodigdheden in dezelve ....

Artikel 30. Vervolgings-
ceskosten

Artikel 31. Onverhaalbare kosten
van vervolging wegens , en kosten van
schade-opnemingen tot bepaling der
kwijtscheldingen op de grondbelas-
ting-

Artikel 32. Oninbare kosten van
vervolging wegens de belasting op

en pro-

2.500.00

68,000.00

43,000.00

8,000.00

6.500.00

het personeel, mitsgaders kosten van
schatting, tellingen herziening wegens
hetzelfde middel, voor rekening van
het Rijk verblijvende 28,000.00

Artikel 33. Oninbare kosten van
vervolging wegens het regt van pa-
tent. 8,000.00

Artikel 34. Belooning en vergoe-
ding van kosten wegens het opsporen
en het weren van overtredingen van do
belastingwet op den waarborg van gou-
den en zilveren werken 1,000.00

Artikel 35. Teruggave van de be-
taalde belasting van ongebruikte gou-
den en zilveren werken van Nederland-
schen oorsprong, welke naar buiten
’s lands worden uitgevoerd, en vergoe-
ding voor ten onderzoek versmolten of
doorgesneden werken

Artikel 36. Vergoeding voor reis-
en verblijt kosten, verplaatsingskos-
ten

, daggelden
, alsmede veer-

, tol-
en bruggelden

Artikel 37. Kosten wegens oprui-
ming van archiven

Artikel 38. Agio op wissels en
verlies op vreemde muntspeciën . .

Artikel 39. Dekking van tekorten
in de kassen van de ontvangers der
directe belastingen

, in- en uitgaande
regten en accijnsen

, de scheepvaart-,
regten en het regt van waarborg op
de gouden en zilveren werken. . . Memorie.

2,000.00

9.000.

00

300.00

1.000.

00

VUIstc AFDEELING'.
Kosten van de administratie der indirecte belastingen

,

van de Staats-loterij en van de bewaring

van het kadaster.
Artikel 40. Bezoldiging van dc

hoofd-ambtenaren der registratio en
domeinen in dc provinciën

,
van dc

ambtenaren van het buitengewoon
zegel, van den directeur der Staats-
loterij

, van do ambtenaren van het
kadaster, burcau-kostcn, kosten van
perceptie en aandeelen van griffiers

van hoven en regtbanken in do
grifficrcgten f 448,083.00

Artikel 41. Reis- en verblijf- en ver-

plaatsingskosten 12,700.00
Artikel 42. Druk- cn bindwerk

,

briefporten, vrachtloonen, kosten van
emballagie

,
van inkt , stempels cn

normen
, mitsgaders van instandhou-

ding van archiven, cn verdere kleine

uitgaven 12,000.00

3,089,345.85

Per transport f
Artikel 43. Kosten van papier voor

het zegel

Artikel 44. Kosten voor het ver-
vaardigen der prijscouranten van de
publieke fondsen voor het regt van
successie

Artikel 45. Kosten vallende op de
vervaardiging en uitgifte van de plans
en lijsten der trekkingen van de staats-
loterij . . .

Artikel 46. Kosten van vervolging
en proceskosten

Artikel 47. Dekking van tekorten
in de kassen van de ontvangers der
ï’egistratie en domeinen

472,783.00 f3,576,757.3614.000.

00

2.000.00

850.00

9.000.

00

Memorie.

IXde AFDEELING.
4

Kosten van administratie der posterijen
Artikel 48. Tractementen van de

post-ambtenaren in de provinciën.
Artikel 49. Schadeloosstellingen we-

gens bureau- en reiskosten aan inspec-
teurs, kantoor-onkosten en huishuur
aan de post-directeuren, mitsgaders

or kleeding aan de conducteurs .

Artikel 50. Kosten van postritten

,

postwagens, stoombooten, spoorwe-
gen en verdere middelen tot vervoer
der brievenmalen

Artikel 51. Onderhoud en lasten
der postgebouwen

, benevens druk- en
bindwerk, stempels, postzegels en
verder materieel voor het postwezen
benoodigd. . .

Artikel 52. Reis- en verblijfkosten
Artikel 53. Verdere uitbreiding

van het postwezen

Xde AFDEELING.
Kosten van administratie en lasten der domeinen

,

mitsgaders het geldelijk beheer der groote
u-egen

, vaarten of kanalen en veren.

Artikel 54. Tractementen, vergoe-
dingen

, bureaukosten en reis- en ver-
blijfkosten

Artikel 55. Kosten van onderhoud,
grondbelasting, dijk- en polderlasten

,

uitkeeringen, kosten van vervolging
en proces-kosten, en andere uitgaven
van verschillenden aard .< . . . .

Artikel 56. Lasten van de groote
wegen met geldleeningen bezwaard

,

voor uitkeeringen van tol-opbrengsten
en subsidien in 1853 verschijnende .

498,633.00

f 445,125.00

47,500.00

244,000.00

18,500.00

1,200.00

50,000.00
S06.325.C0

f 76,174.00

148,547.00

38,971.00

Xlde AFDEELING.
Artikel 57. Honorarium van den lands-advocaat.

Xllde AFDEELING.
Pensioenen

, wachtgelden
, subsidie en restituiien.

Artikel 58. Pensioenen . . . . f 1,006,486.75
Artike 59. Wachtgelden ten be-

hoeve van ambtenaren, uitgevallen ten
gevolge van maatregelen van bestuur . 29,990.00

Artikel 60. Subsidie aan hot Pen-
sioenfonds voor Burgerlijke Ambtena-
ren ter tegemoetkoming in de kosten
van beheer uit hoofde der werkzaam-
heden ten gevolge van de Ilde cp
lilde afdeeling der wet van 9 Mei
1846 (Staatsblad n°. 24) aan den Raad
van Bestuur opgedragen 4,000.00

Artikel 61. Teruggave volgens het
4de lid van art. 6 der gewijzigde
wet van den 9den Mei 1816 (Staats-
blad n°. 24) van do toegepastc door-
loopendo korting bedoeld bij art. 18
derzelvo wet, voor zooveel die kor-
ting is gedragen door ontslagen amb-
tenaren

, aan welke in hetjaar 1853
het genot van pensioen wordt toege-
kend Memorie.

263,692.09

1,000.00

Transporteren f 472.783.00 f3,576,757.86

1,040,476.75

Transporteren f 6,186,884.1

1
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Per transport f 6,186,884.11

XlIIde AFDEELING.
Artikel 62. Onvoorziene uitgaven ...... 48,000.00

f 6,234,884.11

en alzoo tot een bedrag van zes mülioen twee honderd vier en

dertig duizend acht honderd vier en tachtig gulden
, elf cents.

Art. 2. Wanneer de som in dit hoofdstuk uitgetrokken voor

een der onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen 3

,

4,6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21 , 22, 24, 27, 28, 29, 30,

31,32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 41 , 42 , 45, 46, 47, 58, 59

en 61, ontoereikend mogt worden bevonden, kan het ontbrekende

bedrag, met inachtneming van het voorschrift van het 2de lid van
art. 24 der wet van den 5den October 1841

(
Staatsblad n°. 40)

,

aangevuld worden door overschrijving uit den post van onvoorziene

uitgaven
,
in hetzelfde hoofdstuk voorkomende.

Art. 3. Bij uitzondering op de bepalingen van het voorgaan-
de artikel, zullen de uitgaven, begrepen in de artikelen 48, 49,

50, 51 en 52, bij ontoereikendheid, doch met inachtneming van
dezelfde voorschriften, kunnen worden aangevuld uit den post voor

de verdere uitbreiding van het postwezen
,
in artikel 53 van dit

hoofdstuk voorkomende.

Art. 4. De in den loop van het dienstjaar opkomende be-

hoeften ,
het voorschreven departement betreffende

,
welke hare

omschrijving niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk, worden
op den post van onvoorziene uitgaven aangewezen.

Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verantwoord
in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onderwerpen be-

treffen.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten,

collegien en ambtenaren
,
wien zulks aangaat

,
aan de naauw-

keurige uitvoering de hand zullen houden.

aan de provincie Friesland , ter zake van de geldleening voor de
groote wegen, zoo ook voor den staatweg van Zeist naar de
Grebbe , eene hoogere raming hebben noodzakelijk gemaakt van
ruim f 9000 , waardoor de kosten van administratie voor de Do-
meinen in de raming voor 1853 hooger dan in die voor 1852
voorkomen; en

in de vijfde plaats , dat het bij eene vroegere gelegenheid geopende
uitzigt op het afnemen van het cijfer benoodigd voor de pensioenen
loopende ten laste van deze begrooting, zich heeft verwezenlijkt,
daar de raming voor 1853 blijft beneden het cijfer voor 1852
toegestaan , en het ook voor onnoodig wordt gehouden

,
andermaal

eene som van 10,000 boven de bekende behoefte in de raming op
te nemen. Het aantal titularissen meer dan 70jaren oud, de daar-
voor benoodigde uitgaaf van ruim f 234,000 en de gewone kans-
rekening in aanmerking nemende

, maken het meer dan waarschijn-
lijk, dat de ontlasting door mutatien het bezwaar door nieuwe
toekenningen ,

zoo al niet zal overtreffen
, dan toch daarmede

gelijken tred zal kunnen houden.

Ten einde overigens te doen zien
,
dat ook wat het Departement

van Finantien betreft, bezuiniging, wanneer die kan worden ver-

kregen zonder den geregelden loop van de administratie te be-
lemmeren, zooveel doenlijk wordt betracht, heeft men gemeend
eene nadere vergelijking tusschen het eindcijfer der begrooting

voor 1852 en de raming voor 1853 te moeten opmaken.
Bij de wet van den 26sten December 1851

(
Staatsblad n°. 199),

is de begrooting voor het dienstjaar 1852 vastgesteld op een

totaal cijfer van f 6,278,186.60

waarvan, om de vergelijking met juistheid te

maken , moet worden afgetrokken het bedrag der

belooning van de rijks-veeschatters , welke kosten

voor 1853 niet in aanmerking worden gebragt, en

aldaar voorkomende op artikel 23, onderdeel zz,

voor 71,000.00

De raming voor 1852 blijft alzoo ..... f 6,204,186.60

[VII. 2.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Elders is het reeds opgemerkt geworden
,
dat het een nutte-

looze arbeid zou wezèn, bij de Memorie in herhalingen te treden

van al de bijzondere toelichtingen
,
met opzigt tot de meerdere of

mindere behoeften voor de verschillende onderdeden der uitgaven

,

in betrekking staande tot het hoofdstuk der Staatsbegrooting
, daar

toch alle ophelderingen, vereischt tot de grondige beoordeeling

van de raming
,
zoo men vertrouwt

, op eene voldoende wijze op
de plaats zelve in den uitgewerkten staat worden aangetrofferi.

Er zijn echter sommige onderwerpen van uitgaaf, welke van
invloed zijn op het eindcijfer van het hoofdstuk en uit dien hoofde
dan ook eene meer opzettelijke vermelding vorderen. Ze zijn.de

volgende

:

In de eerste plaats : dat de verandering door de wet van den
28sten April 1852 ( Staatsblad n°. 96) in de heffing van het middel
geslagt daargesteld

,
ter gelegenheid van de afschaffing van den

accijns op de schapen, lammeren, varkens en speenvarkens, ten
gevolge heeft dat met den lsten November aanstaande de rijks-

veeschatters zullen vervallen
, zoodat de raming voor 1853 , ter

zake van de door hen genoten wordende belooning, met f 74,000
zal worden verminderd, waartegen evenwel een nieuwe doch tijde-

lijke last overstaat van f 23,000, welke noodig wordt geacht voor
de regeling van de aan deze personen toe te kennen verzorging,
hetzij van pensioen , wachtgeld

, dan wel eenige schadeloosstelling
voor ëéns ,

hetgeen later een opzettelijk onderzoek zal vorderen.
Met deze som is de post wegens Onvoorziene Uitgaven verhoogd

geworden, en de te verkrijgen besparing bepaalt zich dus aanvan-
kelijk tot f 51,000.

In de tweede plaats
,

zal aan de essaijeurs van den waarborg
op de gouden en zilvefen werken

,
met den aanvang van 1853

,

ter vervanging van de essaailoonen, een vast tractement worden
toegekend, waardoor op de begrooting van uitgaven een schijnbaar
nieuw bezwaar ontstaat van f21,160; daarentegen zullen, van
dat tijdstip af, de essaailoonen voor het zuivere bedrag aan de
schatkist worden verantwoord.

In de derde plaats , heeft men , ter verdere regeling van het
Postwezen en uitvoering der wet van den 12den April 1850, nog
eene som van nagenoeg f 15,000 meer in de raming voor 1853
moeten opnemen

, dan daarvoor op de begrooting voor de. loopende
dienst is toegestaan

; terwijl de bijzonderheden nopens de tot hier-
toe verkregen uitkomst

,
zijn opgenomen in een algemeen overzigt

,

aansluitende aan soortgelijk staatsstuk, hetwelk in het voorgaande
jaar als bijlage nevens de begrooting is gevoegd , en waaraan
men zich vermeent te mogen gedragen.

In de vierde plaats
, moet worden opgemerkt

, dat de uitkeering

Het eindcijfer der raming voor 1853 bedraagt . f 6,234,884.11

hetwelk om dezelfde reden dient te worden ver-

minderd met hetgeen op artikel 23 ,
onderdeel 2

,
voor

tractementen van de essaijeurs van het regt van
waarborg is uitgetrokken, en niet onder de uitgaven

voor 1852 was opgenomen, ad . 21,160.00

f 6,213,724.11

De raming voor 1852 was . 6,204,186.60

Verschil in meerder f 9,537.51

De posten waarvoor meer is aangevraagd moeten

worden, zijn de volgende:
1°. voor invordering der onvervreemdbare rente

van Belgie
,
te goed komende f 2,111.51

2°. hetgeen voor 1853 meer benoodigd zal zijn

ter uitvoering van de Postwet ....... 14,925.00

3°. uitkeering van tol-opbrengsten van de geld-

leening voor den straatweg van Zeist naarde Grebbe
,

en op de groote wegen in Friesland 9,186.00

4°. voor onvoorziene uitgaven
,

ter zake de te

verleenen pensioenen, wachtgelden of andere tege

moetkoming aan de rijks-veeschatters .... 23,000.00

f 49,222.51

Het verschil in meer is 9,537.51

Voor de gewone uitgaven voor 1853 dus minder f

Welke som verkregen is door besparingen :

op de kosten van het Departement . . f 1,100.00

op de kosten van het Grootboek der

Nationale Schuld 4,827.00

op de kosten van de rentebetaling der

Nationale Schuld 440.00

op de kosten van het Agentschap te

Amsterdam 2,275.00

op de kosten van de Publieke Schatkist. 1,500.00

op de kosten van het Muntwezen . 3,375.00

op de kosten van de administratie der

directe belastingen enz 9,387.00

op de kosten van de administratie der

indirecte belastingen 1,017.00

39,685.00

Transporteren f 23,921.00
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Per transport f 23,921.00

op de kosten van de administratie der

domeinen 733.00

de mindere raming voor pensioenen

en wachtgelden 14,431.00

Gezamenlijk uitmakende gelijk bedrag van . . f 39,685.00

Wanneer men de raming voor 1853 vergelijkt met de uitga-

ven voor 1851 gedaan of nog te doen
, zal de uitkomst van de

geheel gelijksoortige uitgaven van het departement oppervlakkig

wel eene minder gunstige uitkomst aanbieden , die evenwel zeer

goed opgehelderd kan worden.

De raming beloopt f 6,234,884.11

De uitgaven voor 1851 beloopen. ..... 6,086,673.50

Voor 1853 meer . . . f 148,210.61

Voor 1853 wordt evenwel gevraagd , hetgeen in 1851 niet of

niet tot een gelijk bedrag op de begrooting moest gebragt worden

:

1°. Voor onvervreemdbare rente van Belgie

te goed komende f 2,111.51

2°. Voor tractementen en bureaukosten van
ontvangers

,
die in 1851 uit het fonds van het

gereserveerde 1/5 der leges of uit de leges zelve

werden betaald 19,000.00
3°. Voor tractementen van de essaijeurs van

het regt van waarborg
,

die in 1851 zonder be-

zwaar van de schatkist werden genoten . . . 21,160.00

4°. Meerdere uitgaven voor de posterijen . 107,496.291/2
5°. Meerdere uitgaven voor uitkeering van

tol-opbrengsten 20,416.00
6°. Voor onvoorziene uitgaven 46,783.33

f 216,967.13l/
2

In 1851 werd meer besteed dan voor 1853
wordt gevraagd, voor belooning van de schat-

ters van het slagtvee 74,794.541/2

blijft . , . f 142,172.59

Het zoo even vermeld verschil in meer was . 148,210.61

er is dus inderdaad slechts eene som van . . f 6,038.02

op de in beide begrootingen voorkomende geheel gelijksoortige

uitgaven meerder gevraagd voor 1853 dan in 1851 werd uitgege-

ven ,
een verschil dat bij de afsluiting van de dienst ongetwijfeld

door eene veel grootere som in minder zal vervangen worden.

De Minister van Finantien
,

Van Bosse.

NOTA ter aanwijzing der uitkomsten van de wet op de brie-

venpost van 12 Augustus 1850 (Staatsblad ti°. 15), over
het tijdvak eindigende 30 Augustus 1852.

Zonder te treden in eene herhaling van hetgeen omtrent de
werking der postwet reeds in het vorige jaar, bij het indienen
der begrooting over 1852, is medegedeeld, schijnt het niet onbe-
langrijk het een en ander bij te brengen , wat strekken kan om
den staat van zaken op 1 Septcmbor 1852 te doen kennen.

I. De briefwisseling is steeds toenemende. Dit blijkt uit den
hierachter gevoegden staat, waarin het getal brieven

,
maand voor

maand, over het geheelo tijdvak van 1°. Mei 1850, zijnde vier
maanden vóór de invoering der po3twot, tot 1°. September 1852,
vermeld is.

Eene vergelijking tusschen dezolfdo maand over drie jaren zal

het best het verschil doen uitkomen.
liet getal binnenlandsche brieven , "waarvoor port betaald is

, was :

over do maand Augustus 1850, 361,311 stuks,
» » « » 1851, 740,443 »

» » » » 1852, 825,022 .1

Het verschil tusschen 1850 en 1851. is ongeveer 105, dat tus-

schen 1850 en 1852 ruim 128 per cent. Dus' is het getal dor

binnenlandsche brieven van September 1851 tot September 1852,

zijnde het tweede jaar na de invoering der postwet
,

weder met
23 per cent vermeerderd.

Ook de uitkomsten ten aanzien der buitenlandsche briefwisseling

zijn zeer voldoende.

Het getal der brieven van deze soort waarvoor port ten be-
hoeve der Nederlandsche schatkist geheven is, bedroeg:

over de maand Augustus 1850, 183,531 stuks,

» » » » 1851 ,
199,639 »

» » » » 1852, 233,730 »

Het verschil tusschen 1850 en 1851 is acht per cent, dat tus-

schen 1850 en 1852 (in elk geval de maand Augustus tot grond-

slag genomen zijnde) ruim 27 per cent. Dus is het getal der

buitenlandsche brieven in het laatst verloopen jaar van September
1851 tot September 1852 met 19 per cent toegenomen.
Dit een en ander toont aan dat de achtereenvolgens geslotene

postconventien van zeer gunstigen invloed op de briefwisseling

zijn geweest, ofschoon het te verwachten is dat die invloed zich

later in eene nog grootere mate zal doen gevoelen, vermits eenige

dier conventien eerst sedert weinige maanden in werking zijn.

H. Ook de opbrengst is toenemende
,

ongeacht de toepassing

van een verlaagd tarief niet alleen op de binnenlandsche maar ook
op het grootste deel der buitenlandsche briefwisseling. Het in wer-
king brengen van postconventien waarbij eene verlaging van port

bedongen/ is ,
heeft altijd in den beginne eene vermindering van

ontvang tengevolge, en er wordt eenige tijd vereischt tot herstel-

ling van het evenwigt. De opbrengst der briefwisseling met de
Indische landpost, waarvan het port gedurende het laatst ver-

loopen jaar met een derde is verminderd, bevindt zich in het-

zelfde geval. Intusschen zijn de verliezen, die uit het een en
ander voor de schatkist zijn voortgevloeid , reeds meer dan gedekt

door de opbrengst van het grooter getal brieven in het algemeen

;

en zelfs bestaat er een overschot.

Over de 8 eerste maanden van 1850 hebben de
posterijen opgebragt f 893,057.355

Over dezelfde maanden van 1851 898,779.02

En over hetzelfde tijdvak van 1852 .... 925,013.02 5

Het batig verschil over
t
de bedoelde maanden bedraagt alzoo:

tusschen 1850 en 1851 . f 5,721.665

» 1851 en 1852 26,234.005
» 1850 en 1852 31,955.67

Er zijn nog enkele soorten van buitenlandsche briefwisseling,

zoo als b. v. de Engelsche, waaromtrent eene vermindering van
port, en mitsdien ook, in den beginne, van opbrengst te ver-

wachten is. Hierover zijn de onderhandelingen nog niet afgeloo-

pen ; doch wanneer dit een en ander voorbij is , dan kan het niet

missen , of het cijfer van de opbrengst zal toenemen in evenredig-

heid tot het aantal brieven, iets hetgeen om de bovengemeld
reden nog niet het geval heeft kunnen zijn.

III. Ten aanzien der uitgaven op het postwezen vallende, is de
stand van zaken als volgt

:

Over 1849, het jaar vóór de invoering der postwet, hebben
de uitgaven werkelijk bedragen f 480,122.195

Over 1850 werkelijke uitgaven
,

als voren . . 541,740.35

» 1851 reeds gedaan of nog te doen . . . 698,828.805

» 1852 is toegestaan 791,400.00

» 1853 wordt aangevraagd 806,325.00

Deze vermeerdering van uitgaven bedraagt alzoo, indien men
het cijfer over 1849 tot grondslag neemt

:

Over 1850 (werkelijke uitgaven) f 61,618.15 5

» 1851 (reeds gedaan of nog te doen). . . 218,706.61

» 1852 (toegestaan) ......... 311,277.805

» 1853 (aangevraagd) 326,202.805

Deze laatste som van f 326,202.805 is nog ruim f 73,000 be-
neden die van f 400,000 in het jaar, waarop do vermeerdering

van uitgaven ter zake van de uitvoering der postwet van den
aanvang af geraamd is geworden.

IV. Vermeerdering van de middelen der brievenposterij ter

dienste van het publiek, gedurende het tijdvak van 1°. Septem-
ber 1851 tot 1°. September 1852.

Het getal der postkantoren is onveranderd gebleven.

Dat van do hulpkantoren is gebragt van 369 op 398, dus zijn

er bijgekomen 29. Bovendien zijn 323 dusgenoenule bestelhuizen

opgerigt. /
Het getal postboden is met 94 vermeerderd.
Eindelijk zijn ook de middelen strekkende ter overbrenging der

briefwisseling aanmerkelijk uitgebreid.

De postdiensten strekten zich vóór 1°. September 1850 uit over
een afstand van 6,247 Ned. mijlen;

op 1 September 1851, over een afstand van. 12,700 » »

en op 1 September 1852, over een afstand van. 14,519 » »

Er zijn alzoo in het laatste jaar nieuwe postdiensten opgerigt

over een afstand van 18191/2 Nederlandsche mijlen.
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VERGELIJKENDE STAAT van het getal brieven, waarvan het port ten behoeve der Schatkist is geheven.

MAANDEN.

1850. 1851. 1852.

Binnen-
landsche.

Buiten-
landsche.

TOTAAL.
Binnen-
landsche.

Buiten-

landsche.
TOTAAL.

Binnen-
landsche.

Buiten-
landsche.

TOTAAL.

Januarij 708,495 178,367 886,862 828,403 204,230 1,032,633

Februarij i 611,050 157,052 768,102 719,182 189,595 908,777

Maart 704,360 190,705 895,065 798,547 225,085 1,023,632

April 681,154 184,078 865,232 750,851 216,275 967,126
Mei 349,691 163,384 513,075 721,703 189,501 911,204 803,746 221,350 1,025,096

Junij 347,788 170,238 518,026 700,765 180,664 881,429 805,105 217,292 1,022,397

Julij 366,067 178,706 544,773 756,349 200,620 956,969 828,708 224,511 1,053,219

Augustus 361,311 183,531 544,842 740,443 190,639 940,082 825,022 233,730 1,058,752

September 582,930 .
188,694 771,624 705,833 201,913 907,746

October 661,735 194,572 856,307 766,367 514,366 980,733

November 632,346 175,767 808,113 717,573 189,650 907,223

December 613,696 158,452 772,148 708,694 181,904 890,598

(«) (6) (c)

TOTAAL 3,915,564 1,413,344 5,328,908 8,522,786 2,268,459 10,791,245 6,359,564 1,732,068 8,091,632

(a) Over 8 maanden. G) Over 12 nmanden.
(
c
)

Over 8 maanden.

Het tijdvak van Mei -Augustus 1850 is anterieur aan de invoering der postwet.

Over de vier eerste maanden van 1850, kan geene .opgave van liet getal brieven met de vereiselite naairwkeuriglieid worden gedaan.
Het verscbil ’t welk zich tusschen de tegenwoordige en eene vroegere opgave van het getal buitenlandsche brieven, over het tijd-

vak van Mei 1850— Augustus 1851 doet opmerken, is het gevolg van eene vroeger begane misstelling van cijfers, die thans

verbeterd is.

[II. 65.]

ONTWERP YAN WET tot vaststelling van hoofdstuk X
der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853,

Wij WILLEM III, ENZ.

AIzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens

art. 120 der Grondwet, de algemeene begrooting jaarlijks moet
worden vastgesteld

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Att. 1. Het Xde hoofdstuk der begrooting van staats-uitgaven

voor het dienstjaar 1853, betreffende het Departement van Oorlog
,

wordt vastgesteld als volgt

:

Iste AFDEELING.
Kosten van het Departement.

Artikel 1. Tractement van den
Minister f 12,000.00

Artikel 2. Tractementen van den
secretaris-generaal en verdere amb-
tenaren

, onder-officieren en bedien-
den

,
toelagen aan officieren

, bene-
vens toelaag voor paarden van den
Minister (generaal-majoor)

,
mitsga-

ders afloopende tractementen van
officieren en ambtenaren 114,321.75

Artikel 3. fBureau- en locaalbe-
hoeften

, benevens drukwerk. . . . 12,878.25

Ilde AFDEELING.
Tractementen, bureaukosten, toelaag voor paarden
van den grootenen generalen staf van het leger,

van de administratie der armee
,
van de

provinciale en plaatselijke staven.

f 139,200.00

Artikel 4. Groote staf ....
Artikel 5. Generale staf . . .

Artikel 6. Administratie der
armëe.

Artikel 7. Provinciale en plaat-
selijke staven. .

24.028.00

61.056.00

25.200.00

78.258.00

Per transport f 188,542.00 f 139,200.00

Artikel 8.

ningen
, het

Kosten voor verken-
maken van plans en

kaarten, met de voor beide daaruit

voortvloeiende uitgaven en remu-
neratien aan élèves bij de kaarten-
steendrukkerij 5,000.00

193,542.00

lilde AFDEELING.
Tractementen, soldijen, toelaag en fourragiegelden

en verdere kosten van de verschillende wapen-

corpsen
,
alsmede gratificatiën te verleenen

aan de met ligchaamsgebreken ont-

slagen wordende onderofficieren

en manschappen.

Artikel 9. Wapen der infante-

rie
,
staf en corpsen

,
hieronder be-

grepen de onder-officieren en sol-

daten van de andere wapens,
daarbij tijdelijk in betaling gevoerd
wordende f 3,582,840.03

Artikel 10. Wapen der cavale-

rie
,

staf en corpsen , daaronder
begrepen het Limburgseh bonds-
contingent

;
mitsgaders de onder-

officieren en soldaten van de andere
wapens, daarbij tijdelijk in betaling

gevoerd wordende 1,464,831.73
Artikel 11. Wapen der artille-

rie
,

staf en corpsen
, daaronder

'

begrepen het Limburgseh bonds-
contingent en de onder-officieren en
soldaten van de andere wapens,
daarbij tijdelijk in betaling gevoerd
wordende 1,347,562.42 5

Artikel 12. Wapen der genie
,
staf

van het wapen en - bataillon mineurs
en sapeurs, daaronder begrepen het

Limburgseh bonds-contingent
, mits-

gaders bureau- en andere uitgaven

voor de ingenieurs in de vestingen. 269,402.37 5

6,664,636.56

Transporteren f 188,542.00 f 139,200.00

BIJBLAD VAN DE NEDEBXANDSCHE STAAT5-CQORANT. 1852—1853, II.

Transporteren f 6,997,378.56
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Per transport f6,997,378.56

iVde AFDEELIXG.
Artikel 13. Remonte . 137,000.00

Vde AFDEELISK.
Militaire Academie.

Artikel 14. Traetementen , sol-

dijen en verdere kosten, na aftrek

van de bijdragen, zoo door liet

Departement van Marine te ver-

strekken
,

als die voor de opleiding

der kadets en adelborsten betaald

wordende 32,600.00
Vide AFDEELIS6.

Artikel 15. Reiskosten en vacatiën 24,000.00
Vilde AFDEELIXG.
Geneeskundige dienst.

Artikel 16. Traetementen , toe-

lagen en daggelden , zoo der officieren

en kweekelingen bij de militaire ge-

neeskundige dienst, als van de admi-
nistrateurs en verdere geëmployeer-
den bij het magazijn van genees-

middelen en bij de hospitalen. . . f 255,000.00

Artikel 17. Materieel van de

geneeskundige dienst ,
kosten val-

lende op het verplegen van zieken

,

aankoop van medicijnen, enz. . . 185,000.00

VUIste AFDEE1ISG.
Artikel 18. Vuur en licht in de

wachten
IXde AFDEELIXG.

Artikel 19. Scheeps- en wagen-
vrachten en overvaargelden ;

ver-

goeding voor geleden schade, uit het

contract wegens de transporten te

water voortkomende
Xde AFDEEL ING.

Materieel der artillerie en draagbare wapenen,

met den aankleve van dien
,
onder het

beheer der artillerie staande.

Artikel 20. Vaste jaarwedden van
beambten, daggelden van opzigters

enfwerklieden
,
toelagen en schade-

loosstellingen voor officieren en

mindere beambten ,
verdiend loon

voor werk op stuk enz., een en
ander voor de artillerie-stapel- en

constructie-magazijnen te Delft . . f

Artikel 21. Aankoop van mate-

rialen
,
gereedschappen ,

werktuigen

,

herstellingen en onderhoud, dage-

lijksche uitgaven in de magazijnen,

schadeloosstelling voor buitengewone

slijtagie van kleedingstukken van
mindere artilleristen ;

bureaubehoef-

ten
,
brand “en licht ,

boekwerken ,

kuiperslooncn, vergoeding voor terug-

gebragte projectilen en verdere uit-

gaven voor de practische artillerie-

oefeningen ,
en al wat verder op den

aanmaak, den aankoop, het onder-

houd en het beheer van het materieel

der artillerie betrekking heeft . .

Artikel 22. Vermalen en aankoop

van buskruid en bestanddeelen . .

Artikel 23. Aankoop en aanmaak
van geschut en projectilen ,

aankoop

van koper en tin, onkosten vallende

op de gieterij van bronzen geschut .

Artikel 24. Draagbare wapenen

,

vastejaarwedden van beambten, dag-

gelden van opzigters cn werklieden,

toelagen voor officieren te Delft,

Maastricht, Gorinchcm cn Dordrecht

Artikel 25. Aankoop van mate-

rialen, gereedschappen en werktui-

gen, Avapens en onderdeden , en

verdere kosten tot de draagbare

wapenen behoorende. ......

113,000.00

133,000.00

25,000.00

5,500.00

45,000.00

20,500.00

440,000.00

25,000.00

36,000.00

\

348,000.00

Trnnsporteron f8,039,978.56

Xlde AFDEELIXG.
Artikel 26. Materieel der genie,

met den; aankleve van dien
,
onder

het beheer der genie staande. . . .

Xllde AFDEELIXG.
Verschillende uitgaven.

Artikel 27. Defroijement van den
amanuensis bij de directie der

weduwen- en weezen-kas voor de
officieren van de landmagt. . . . f

Artikel 28. Kosten tot verzeke-
ring en uitoefening van de eeredienst

bij de militairen, inbegrepen tege-

moetkomingen aan predikanten en
Roomsch - katholieke geestelijken in

kleine garnizoenen
Artikel 29. Huur van gebouwen,

exercitie-velden en loodsen . .

Artikel 30. Kleine tegemoetko-
mingen, reisgelden enz. aan gewezen
militairen en militaire weduwen . .

Artikel 31. Drukwerk van onder-
scheiden aard

,
ten dienste van het

leger, mitsgaders het drukken en
aanschaffen van militaire reglementen
en boekwerken

Artikel 32. Subsidie aan de we-'
duwen- en weezen - kas voor de

officieren van de landmagt. . . .

Artikel 33. Huisvesting en voe-
ding van lotelingen der nationale

militie en reisgelden van opgeroepen
wordende en vertrekkende verlof-

gangers . .

Artikel 34. Kosten van het ma-
gazijn van kleeding en uitrusting

,

hospitaal-fornituren en kampements-
effecten

Artikel 35. Kosten wegens vesti-

ging en onderhoud van militaire

huisgezinnen in de koloniën van de

Maatschappij van Weldadigheid .

Artikel 36. Gratificatiën . . .

Artikel 37. Proceskosten van
verschillenden aard

Artikel 38. Subsidie aan het In-

validen-huis te Leyden
Artikel 39. Het aanschaffen van

onderscheidingsteekenen voor offi-

ciers-dienst, mitsgaders van medailles

voor trouwe dienst

Artikel 40. Kosten vallende op
het kamperen van troepen. . . .

Per transpoi't f8,039,978.56

530,000.00

1,200.00

5,000.00

5,000.00

900.00

6,000.00

12,000.00

5,900.00

15,500.00

38,016.20

12,000.00

1,000.00

5,000.00

400.00

400.00

108,316.20

XlIIdc AFDEELIXG.
Artikel 41. Traetementen, soldijen

en verdere kosten van het corps

maréchaussee, alsmede gratificatiën

te verleenen aan met ligchaamsge-

breken ontslagen wordende maré-
chaussees 183,000.00

XIYdC AFDEELIXG.
Overcomplete officieren ,

pensioenen
,
gagementen

,

onderstanden en irachtgelden.

Artikel 42. Overcomplete officie-

ren, 2/3 en non-aetiviteits-tractc-

menten, mitsgaders halve bezoldiging

aan overcomplete poortiers en boom-
sluiters f 19,000.00

Artikel 43. Pensioenen, gagemen-
ten cn onderstanden 1,475,000.00

Artikel 44. Wachtgelden aan amb-
tenaren welke door maatregelen van
vereenvoudiging en bezuiniging bui-

ten betrekking zijn geraakt. . . . 1,387.66

1,495,3S7.66

XVdc AFDEELIXG.
Artikel 45. Onvoorziene uitgaven 43,317.58

Totaal . . f10,400,000.00

Tien millioen vier honderd duizend gulden.

Art. 2. Wanneer do som, in dit hoofdstuk uitgetrokken



27

Staatsbegrooting voor het dienstjaar i853.

(Ontwerpen van Wet; Memorien van Toelichting.)

voor een der onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de arti-

kelen 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, '18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 42,

43 en 44, ontoereikend niogt worden bevonden, kan bet ont-

brekende bedrag
,
met inachtneming van het voorschrift van het

2de lid van art. 24 der wet van den 5den October 1841
(
Staats-

blad n°. 40) ,
aangevuld worden door overschrijving uit den post

voor onvoorziene uitgaven
,
in hetzelfde hoofdstuk voorkomende.

Art. 3. De in den loop van het dienstjaar opkomende be-

hoeften ,
het voorschreven departement betreffende

, welke hare

omschrijving niet vinden in de artikelen van dit hoofdstuk, worden
op den post voor onvoorziene uitgaven aangewezen.

Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verant-

woord in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onder-

werpen betreffen.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, col-

legien en ambtenaren , wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.

[II. 66.]

MEMORIE YAN TOELICHTING.

Men neemt de vrijheid zich in het algemeen met opzigt tot

nevensvermeld ontwerp van wet aan de ophelderingen te gedragen

bij de adstructive staten gegeven.

Er zijn geene Avijzigingen in den staat van het defensie-wezen

gekomen ,
welke van bijzonderen invloed zijn op de zamenstelling

der begrooting
,

en daarom is zij in vele opzigten gelijk aan die

van dit jaar, behalve wat het wapen der cavalerie betreft, het-

Avelk eene organisatie heeft ondergaan waarvan aan de Staten-
Gencraal kennis is gegeven.

Voor het niemv opgetreden hoofd van het departement zou hef

aangenaam geweest zijn, indien hij ook het wapen der artillerie

gereorganiseerd had gevonden
,

even als al de overige Avapens

,

doch dit is het geval niet geweest ; terwijl hij eerst den 15den
Julij 1852 opgetreden zijnde

,
niet bij magte Avas , die zaak tot

afdoening te brengen
,
vóór het opmaken der begrooting

,
welke

op 1 Augustus moest worden ingeleverd.

Hij heeft zich echter onmiddellijk al de stukken tot dit geAvigtig

onderwerp betrekkelijk doen voorleggen en hoopt Aveldra deswege
tot een besluit te komen , als wanneer daarvan insgelijks

,
even

als vroeger, mededeeling aan de Staten-Generaal zal Avorden
gedaan.

Doordrongen van het belang om het leger meer in het groot te

doen oefenen, waaromtrent nog ten vorigen jare in het verslag
der Commissie van Rapporteurs Aroor de begrooting van 1852
het verlangen is geuit, zou hij insgelijks gewenscht hebben nog
in dit jaar een gedeelte van het leger te hebben kunnen doen
kamperen, doch de tijd tot het nemen van maatregelen, welke
nog al voorbereiding vereischen

,
Avas te ver verstreken.

Hij heeft echter nu bereids last gegeven
,

Avat dienen kan

,

om al Avat daarvoor noodig is in gereedheid te brengen
,

opdat
daaromtrent geen verder uitstel plaats hebbe

, maar de zaak
bepaaldelijk in het volgend jaar voortgang zou kunnen hebben.

Intusschen heeft hij voor dit jaar , zoover doenlijk , eene uit-
breiding aan de gecombineerde manoeuvres der verschillende
Avapens in onderscheiden garnizoenen gegeven

,
opdat ook langs

dien weg de geschiktheid der troepen en van de bevelhebbers
toeneme

,
en het leger beantAvoorde aan het doel waarvoor het

in het belang des Rijks bestemd is.

De Minister van Oorlog
,

Bon Forstner van Dambenot.

(II. 70.]

ONTWERP YAN WET tot vaststelling van hoofdstuk Xl
der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben,
,
dat, volgens

art. 120 der Grondwet, de algemeene begrooting jaarlijks moet
Avorden vastgesteld,

Zoo is het, dat Wij
,

den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal

, hebben goedgevonden en
verstaan

,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Ast. 1. Het Xlde hoofdstuk der begrooting van de staats- 1

uitgaven voor het dienstjaar 1853, betreffende het Departement
van Koloniën

,
wordt vastgesteld als volgt

:

Iste afdeeling.
Kosten van het Departement.

Artikel 1. Tractement van den Mi-
nister f 12,000.00

Artikel 2. Tractement van den se-

cretaris-generaal, de verdere hoofd- en
mindere ambtenaren en maandgeld van
de klerken en geëmployeerden, mits-
gaders schrijÜoonen

,
alsmede daggelden

der bedienden en adsistent-bedienden . 75,028.50
Artikel 3. Bureau- en locaalbehoef-

ten, benevens drukrverk 11,350.00
Artikel 4. Reis- en verblijfkosten . 200.00

Ilde AFDEELING.
Pensioenen en wachtgelden.

Artikel 5. Pensioenen,

a. ingeschreven in de gewone en bui-

tengewone grootboeken , mitsgaders
in de beide bijboeken . . f4,701.00

b. waarop na 1 Julij 1846
regten zijn verkregen . 6,186.00

f 10,887.00
Artikel 6. Wachtgelden, ten behoeve

A
Tan ambtenaren

,
uitgevallen ten gevolge

van maatregelen van algemeen bestuur 1,744.00

f 98,578.50

Artikel 7.

lilde AFDEELING.
Onvoorziene uitgaven.

Onvoorziene uitgaven . . .

12,631.00

3,000.00

f 114,209.50

Honderd veertien duizend twee honderd negen gulden vijftig cents.

Art. 2. 'Wanneer de som, in dit hoofdstuk uitgetrokken voor een

der onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen 3, 4, 5

en 6 ,
ontoereikend mogt worden bevonden , kan het ontbrekende

bedrag, met inachtneming van het voorschrift van het 2de lid van
art. 24 der Avet van 5 October 1841

(
Staatsblad n°. 40), aangevuld

worden door overschrijving uit den post voor onvoorziene uitga-

ven, in hetzelfde hoofdstuk voorkomende.

Art. 3. De in den loop van het dienstjaar opkomende behoeften,

het voorschreven departement betreffende, welke hare omschrijving

niet vinden in de posten van uitgaaf hiervoren vermeld , Avorden

op den post voor onvoorziene uitgaven aangeAvezen.

Die uitgaven worden bij de rekening omschreven en verantAvoord

in zoovele bijzondere posten, als zij gelijksoortige onderwerpen

betreffen.

Lasten en bevelen ,
enz.

[II. 71.]

MEMORIE YAN TOELICHTING.

In den hiernevensgevoegden uitgewerkten en toelichtenden staat

is opgenomen, al Avat kan strekken tot opheldering van de ge-

raamde behoefte voor 1853, in vergelijking met de gedane uitgaven

over 1851, onder bijvoeging tevens van hetgeen voor het thans

loopend jaar is toegestaan.

Nevens den toelichtenden staat rvordt, even als vroeger, over-

gelegd een nominative staat A'an de pensioenen, met aanwijzing

van het vrijgevallene door versterf, mitsgaders eene lijst van de

Avachtgelden ten laste van het Xïde hoofdstuk der Staatsbegrooting

gebragt
,

Avelke sedert het vorige jaar geene verandering heeft

ondergaan.

Het overbodig achtende in verdere bijzonderheden te treden,

veroorlooft men zich alleen de opmerking, dat, hoezeer het eind-

cijfer der raming voor 1853 de werkelijke uitgaaf van 1851

overtreft met f 1,123.33

daarvan behoort te worden afgetrokken de voor
onvoorziene uitgaven aangewezen som van .... 3,000.00

die geheel kan vrijvallen, in welk geval de uitgaven voor 1853,

in’ stede van meer
,

integendeel ,
. . . f 1,876.67

minder zullen bedragen dan in 1851, terwijl overigens voor 1853

f 3675.90 minder wordt geraamd dan voor 1852 is toegestaan.

De Minister van Koloniën
,

Chs. F. Pahud.
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[II. 75 .]

ONTWERP VAN WET tot vaststelling van hoofdstuk XII
der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853 .

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat, volgens artt. 119

en 120 der Grondwet, de algemeene begrooting jaarlijks moet
worden vastgesteld

,

Zoo is bet
,
dat Wij

,
den Raad van State geboord en met ge-

meen overleg van de Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

EESIG ARTIKEL.
Het Xnde hoofdstuk der begrooting van de staats-uitgaven voor

bet dienstjaar 1853 , betreffende de Onvoorziene Uitgaven
,
wordt

vastgesteld als volgt:

Eenig artikel.

Onvoorziene uitgaven. Honderd duizend gulden, (f 100 ,000 )

Lasten en bevelen
,
dat deze in bet Staatsblad zal worden ge-

plaatst , en dat alle ministeriele departementen ,
autoriteiten

,

collegien en ambtenaren, wiens zulks aangaat, aan de naauwkeurige
uitvoering de band zullen houden.

[II. 76.] RECAPITULATIE op de Begrooting van Staats-uitgaven voor het dienstjaar 18 53 .

W
Ul
Ul

P
H
CO

BENAMING

DER

GERAAMD

voor 1 85 3 .

TOEGESTAAN

voor i 852 .

UITGAVEN

gedaan of nog te

Verschil tusschen de raming
voor 1 85

3

en de uitgaven gedaan

of nog te doen voor i 85 i.

Q
64
OO
a

HOOFDSTUKKEN. doen voor i85i. MEERDER. MINDER.

I. Huis des Konings .... f 800,000 00 f 800,000.00 f 800,000.00 » >1

II. De Hooge Collegien van Staat

en het Kabinet des Konings. 562,804.00 564,956.00 541,407.52 f 44 ,
388 . 65 5 f 22

, 9 9 2 .I
7

3

III. Departement van Buitenland-

sche Zaken ..... 485,966.00 479,075.00 4 7 1,687.82 i 7 ,
532 . 9o

5 3,254. 7 2
5

IV. Departement Van Justitie. 2,203,562.28 2,333,96 I .00 2,076,307.54 to

4*h

4^ b 4*s

186. 3o

V. Departement van Binnenland-

sche Zaken 5,3o4,25 1.64 5,035,907.62 (*) 5,090,040. 1

1

93 1,657.56 717,446.03
VI. Departement voor de Zaken

der Hervormde Eeredienst

enz 1,663, 701, 45
5 1,660, 782. 70 5

i ,629, 674. 56
5 35,721.67 5 1,694.78''

VII. Departement voor de Zaken
der Roomsch - Katholieke

Eeredienst 55 7 , 646. 68 5 554 , 345 .68 5 530
,816.74 28,469.g5 5 1,640 01

VIII. Departement van Marine . 5
,654 , 029.02 5 5

, 4 7 5 , 3 1 3.33 5
,

1 28,698.86 526, 247. 82
5 917.66

IX.
A. Nationale schuld 35,993,773.62 36,163,273.29 (§) 4 o, 4 i 8 ,o22 .o6 5 54 ,oi 5.40 4,478,263.84 3

B. Departement van Finantien 6,234,884.11 6,278, 1 86.60 (+)6 9>9 3
)
5o2 - 3S 324, 364 . 36 5

i ,082,982.635

X.' Departement van Oorlog . 10,400,000.00 10,400,000.00 10, 1 55
, 995.45 328,46 1 .97° 84,457.4a 5

XI. Departement van Koloniën . 1
1 4,209.50 i 17,885.40 1 13,086.17 4,746.95 3,623.62

XII. Onvoorziene uitgaven . 1 00,000.00 100,000.00 99,846.91
5

1 53 .o8 °
>

)

TOTAAL f 70,074,828.3 i
5 f 69,963,686.63 f 74,049,086.

1

3 5 f 2, 423,201-. 39 f6,397,459.21

Verschil in minder f 3>974 ,257.82.

(*) Onder de uitgaven gedaan of nog te doen voor i 85 i is begrepen eene som van f 600,000 , als nog te verstrekken bijdrage aan liet speciaal Fonds voor

de kosten van droogmaking van het Haarlemmer-meer.

(§) Onder de uitgaven voor 1 85 1 gedaan of nog to doen, zijn de navolgende sommen begrepen, als:

l°. voor amortisatie van schuld f 2,960,600
2°. voor renten en aflossing van Russische schuld . 1,018,760

f 4,279,250

(f) Onder de uitgaven voor 1 85 1 gedaan of nog te doen, is begrepen eene som van f 906,828.88, wegens kosten voor het herstel van bet Muntwezen.

[II. 77 .]

ONTWERP VAN WET tot vaststelling der Middelen tot

dekking der 'uitgaven begrepen in de Staatsbegrooting voor

het dienstjaar 1853 .

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebbon, dat, volgens artt. 1 19

en 120 der Grondwet, jaarlijks de middelen belmoren te worden
aangewezen tot dekking van alle uitgaven des Rijks in de algemeene
begrooting begrepen

,

Zoo i.s bet
, dat Wij

,
don Raad van State geboord en met

gomcen overleg der Staten-Generaal
,

hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1 . Ter goedmaking van de uitgaven, begrepen in de

algemeene begrooting voor 1853 ,
zullen over dat jaar worden

gebezigd

:

1°. de rijks- directe en indirecte belastingen, accijnsen en reg-

ten , hierna genoemd , zoo als dezelve thans worden gelieven of

door nadere wettelijke bepalingen mogten worden geregeld en

waarvan de raming der opbrengsten bij deze wet is gevoegd , te

weten :

a. de groniUastcn ,

b. de belasting op bet persoJieel,

c. bet patentregt ,

d. de accijnsen
,

.

e. de regten en boeten van zegel ,
registratie

, griffie ,
hypotheek

en successie ,

t\ de regten op den in- en vitvoer , de tonnegelden van de zee-
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schepen

,

de scheepvaartregten

,

de vuur- , ton- en bakengelden

en liet formaatzegel ,

g.

de waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken

;

2°. de inkomsten der domeinen ,
wegen en vaarten

;

3«. de opbrengst der posterijen ;

4». de opbrengst der Staats-loterij ;

50. de opbrengst der uitgegeven acten voor de jagt en visscherij

;

6°. het regt op de mijnen

;

70. de opcenten op de hoofdsom der volgende belastingen, accijnsen

en regten ,
te weten : x

a. een en twintig en een halve opcenten op de grondbelasting
,

b. twintig opcenten op het personeel

,

c. acht en twintig opcenten op het patentregt
,

zullende de opcenten op het personeel en het patentregt

geheven worden over het geheele belastingjaar
,
eindigende

den laatsten April 1854

,

d. acht en veertig opcenten van den accijns op de suiker

,

den

wijn

,

het binnenlandsch gedistilleerd

,

het buitenlandsch gedis-

tilleerd ,
benevens op het collectief zegel daartoe behoorenclc,

en op de vervoerbiljetten voor al de accijnsen,

e. acht en dertig opcenten van den accijns op het geslagt, het

zout

,

de zeep

,

de bieren en azijnen en de steenkolen , alsmede

op het collectief zegel daartoe behoorende

,

ƒ. acht en twintig opcenten van den accijns op den turf, bene-

vens op het collectief zegel daartoe behoorende

,

g. drie en twintig opcenten van den accijns op het gemaal en

op het collectief zegel daartoe behoorende,

h. acht en dertig opcenten op de regten en boeten van zegel,

registratie, griffie ,
hypotheek en successie,

i. dertien opcenten op de regten op den in- en uitvoer en op

het ionnegeld der zeeschepen
,
mitsgaders acht en dertig opcen-

ten van het formaat-zegel,

k. vijftien ten honderd van de belasting der gouden en zilveren

werken ,
voor essaailoon ,

l. vijftien opcenten van het regt op de mijnen voor kwade
posten en collecteloon

;

8°. de verschillende ontvangsten en toevallige baten
, vermeld in

de raming van opbrengsten bij deze wet gevoegd

;

9°. de onvervreemdbare rente van vier maal honderd duizend

gulden, ten laste van Belgie, bepaald bij § 1 van art. 63 van het

verdrag van den 5den November 1842, goedgekeurd bij de wet
van den 4den Februarij 1843 (Staatsblad n°. 3)

;

10°. de uitkeeringen
,
te zamen van negen millioen achthonderd

duizend gulden
,
uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeescbe bezit-

tingen ,
tot kwijting der renten ten laste dier bezittingen daar-

gesteld :

a. volgens artt. 1 en 2 der wet van den 24sten April 1836

[Staatsblad n°. 11), van een kapitaal groot honderd veertig

millioen gulden

,

a 4 ten honderd

,

b. volgens art. 4 van dezelfde wet
,
van een kapitaal nog groot

twee en twintig millioen vijf honderd duizend gulden, a 4 ten

honderd

,

c. wegens de renten ten bedrage van drie millioen drie honderd

duizend gulden

,

op schulden regtstreeks geloopen hebbende
ten laste van ’s Rijks overzeesche bezittingen, welke in de

schuldverwisseling of aflossing volgens de wet van den

25sten Junij 1844 ( Staatsblad n°. 28) zijn begrepen, en

alzoo voorkomen onder het IXde hoofdstuk A van de

begrooting der uitgaven

;

11°. de som, over het jaar 1853 beschikbaar zullende blijven

als het batig slot van de ontvangsten en uitgaven der volkplan-

tingen en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen
,
en

die, wanneer het juiste bedrag daarvan zal kunnen worden
bepaald, nader bij de wet aan de schatkist zal worden toegewezen.

Art. 2. Naar aanleiding van art. 35 der wet van den 21sten

April 1810 [Bulletin des Lois n°. 283) wordt het proportionneel

regt op de mijnen voor den jare 1853 bepaald op twee en een half

ten honderd der zuivere opbrengst.

Lasten en bevelen enz.

[II. 78.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Bij het overbrengen van de Staatsbegrooting voor 1853 en van
de wet tot aanwijzing der middelen om de uitgaven te dekken, is

opzettelijk van het onderling verband dier wetten gesproken
,
en

zijn de vereischte ophelderingen gegeven, ten betooge der genoeg-
zaamheid van de middelen om de dienst te verzekeren.

Aan dat meer algemeen overzigt wordt hier al aanstonds ver-

wezen ,
en zal men zich alzoo voor de toelichting der laatstgemelde

wet en van de raming der opbrengsten, mede tot de bijzonderheden
bepalen die opmerking verdienen.

De bronnen waaruit de middelen tot verzekering van de Rijks-

EUBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853.

dienst voor 1853 zullen voortvloeijen, zijn van denzelfden aard
als die bij de wet van 26 December 1851 [Staatsblad n°. 203) voor
de nog loopende dienst aangewezen, zoo wat betreft de hoofd-
sommen als de opcenten

;
alleen zijn eenige wijzigingen aangebragt,

die het noodzakelijk gevolg zijn van de omstandigheden ; voor-
namelijk van de wijzigingen, welke gedurende de laatst afgeloopene
zitting van de Staten-Generaal zijn tot stand gekomen in sommige
wettelijke bepalingen omtrent ons belastingstelsel. Deze zullen
ten aanzien van ieder vak van inkomst vermeld en voorts de
gronden der raming worden opgehelderd, wanneer er wezenlijke
afwijking van de voorafgaande raming plaats vindt.

Het dienstjaar 1851 thans wat de middelen betreft in zijne uit-

komsten geheel kunnende worden beoordeeld
,
zoo wordt hiernevens

aangeboden een vergelijkende staat der raming en opbrengst van
dat jaar, met vermelding der nu ontworpene raming voor 1853

,

waarbij aanvankelijk reeds elke wijziging in het oog valt, en
waarbij men dus de navolgende opmerkingen genoegzaam acht om
het geheel toe te lichten.

A. Directe belastingen.

a. De grondbelasting is voor 1852 in hoofdsom geraamd
op f 8,375,000.00
De opbrengst is :

over 1850 8,368,704.78
» 1851 8,378,247.12
» 1852 8,396,943.06

Voor 1853 kan de hoofdsom dus wel geraamd
worden op 8,395,000.00

Bij de raming voor 1852 is van de opcenten eene som van
f 54,000 voor ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten
afgetrokken, en ofschoon het meer of minder voldoende van die

som afhankelijk is van de mate der rampen die in den loop des

jaars ontstaan, zijn er geene afdoende redenen voorgekomen, om,
behoudens buitengewone omstandigheden, in deze som voor de vol-

gende dienst verandering te brengen.

b. De personele belasting is voor 1852 in hoofdsom geraamd
op f 5,400,000.00

De kohieren hebben, zonder eenigen aftrek voor kwade posten,

bedragen

:

over 1849/S0 f 5,375,641.875

» 1850/5l 5,449,250.165

» 1851/52 ........ 5,515,365.055

welk laatste bedrag slechts voorloopig naar de staten van het

bekende bedrag der kohieren op 1°. Julij wordt aangegeven ,
en

nog voor eenige vermeerdering vatbaar is.

Op dit oogenblik kan wel niet worden bepaald wat de kohieren

van I852/52 zullen opbrengen, maar er schijnt geene reden te

wezen dat derzelver bedrag minder zal zijn dan dat van 1851/52 ,

en het rendement voor 1853 schijnt dus niet te hoog begroot

wanneer het wordt geraamd op f 5,500,000 in hoofdsom.

Op de begrooting van 1852 is van de hoofdsom afgetrokken

eene som van f 320,000 voor ontheffingen ,
verminderingen ,

af-

schrijvingen en oninbare posten. Voor 1853 zal die som, in verband

ook met dehoogere raming, eenige verhooging moeten ondergaan,

en op f 330,000 dienen te worden bepaald.

c. Het patentregt is voor 1852 in hoofdsom geraamd op

f 2,050,000.

De kohieren hebben
,
zonder eenigen aftrek voor kwade posten

,

bedragen

:

over 1849/50 .....f 2,066,037.86

» 1850/51 2,325,379.29 6

waarvan echter moet worden afgetrokken hetgeen

geheel buitengewoon wegens het patentregt, ter

zake van de uitdeeling van het reserve-fonds der

Handel-maatschappij is ontvangen, zijnde in

hoofdsom een bedrag van 237,482.16

rest . . . . f 2,087,897.135

en over 1851/52 2,146,676.09 5

mede slechts voorloopig berekend, en kunnende welligt nog eenig-

zins vermeerderen.

Even als voor de personele belasting , kan ook voor de patenten

nu nog niet worden bepaald wat het rendement voor 1852/-3 zal

zijn. Ten gevolge van de bij de wet van den 22sten April 1852

(,Staatsblad n°. 61) vastgestelde bepalingen ten aanzien van de

patenten der schippers, zal dit middel evenwel ongetwijfeld minder

opbrengen , daar de bij die wet bedoelde verminderingen en vrij-

stellingen op f178,000 in hoofdsom zijn begroot.

De opbrengst van het regt over 1853 kan dus niet wel

hooger dan op f 1,960,000 in hoofdsom worden geraamd.

Op de begrooting 'van 1852 is van de hoofdsom voor onthef-

fingen enz. ^afgetrokken eene som van f 92,000, In verband met

H.
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<le verminderde raming van opbrengst, zou die som voor 1853

op f 90,000 kunnen worden bepaald,

B. Accijnsen.

De werkelijke opbrengst in hoofdsom voor het jaar 1851 is,

blijkens den vergelijkenden staat, geweest voor al de accijnsen, het

collectief zegel en de vervoerbiljetten f 14,903,505.10a.

Over de zes eerste maanden dezesjaars is die opbrengst geweest

f 7,089,817.175.

Uit deze schijnbare vermindering, in evenredigheid tot het tijds-

verloop van dit jaar, is echter geen gevolg af te leiden, aan-

gezien verscheidene accijnsen in de tweede helft des jaars steeds

ruimer ontvangsten geven.

Men heeft dus bij het ontwerpen der raming alleen verande-

ringen in de voor 1853 uitgetrokken cijfers gemaakt wanneer
daarvoor bepaalde redenen bestonden, die voornamelijk uit de

by de wet laatst vastgestelde wijzigingen zijn ontleend, te weten:

a. Suiker. Het cijfer van opbrengst van dezen accijns is bij

de wet van den 26sten April 1852
(
Staatsblad n°. 94) aangenomen

tot een bedrag van f 1,500,000, in hoofdsom , opcenten en zegel.

Om dit in overeenstemming met de raming van de andere accijn-

sen te brengen, heeft men die som moeten splitsen, waardoor
in dezen van de gewoonte om de raming in ronde sommen te doen

,

is moeten worden afgeweken. Bij de splitsing in hoofdsom,

opcenten en zegel, is men zoo na mogelijk bij het wettelijk cijfer

gebleven, zoodat het alhier in hoofdsom uitgetrokken bedrag van

f921,375.92, met de 48 opcenten en de 10 per cent collectief

zegel, de bij de wet vermelde totale som uitmaakt.

b. Wijn. De opgemerkte vooruitgang van dien accijns, die in

de laatste vier jaren gemiddeld f739,194.54 heeft opgebragt, en

in 1851 zelfs tot f797,049.67 is gestegen, heeft toegelaten dat

de opbrengst thans op f750,000 werd geraamd.

c. Binnenlandsch gedistilleerd. In de laatste vier jaren was
de gemiddelde opbrengst van dezen accijns f 2,590,030.51. Deze
omstandigheid, gevoegd bij het intrekken der meeste vrijdommen

(wet van 22 April 1852 ,
Staatsblad n°. 62) , maakt het wel waar-

schijnlijk dat de som van f 2,650,000 zal worden bereikt.

e. Geslagt. De vermindering van de raming is het gevolg

van de afschaffing van dezen accijns voor de schapen en varkens
,

bij de wet van 28 April 1852
(
Staatsblad n°. 96). Het dien ten

gevolge geraamde verlies bedraagt met de opcenten en het zegel

ruim f 1,000,000.

f. Zout. Ten gevolge der nieuwe wet van 26 April 1852
[Staatsblad n°. 93) is de raming met f150,000 verhoogd.

g. Zeep. De gemiddelde opbrengst van de vier laatste jaren

was f823,362.49; de opbrengst van 1850 was zelfs f836,829.31,

en daarom heeft men vermeend de raming met f10,000 te kunnen
verhoogen.

CT Indirecte belastingen.

De werkelijke opbrengst van 1851 voor al deze middelen

zijn geweest, blijkens den vergelijkenden staat f 9,929,530.33 5

over de eerste zes maanden van 1852 hebben

die beloopen 4,893,924.82 5

In het jongst afgeloopen jaar is derhalve de raming aan-

zienlijk door de opbrengst overtroffen ; doch dit schijnt over het

tegenwoordig jaar in eène mindere mate het geval te zullen zijn,

daar toch toevallige oorzaken tot een zoo hoog cijfer van opbrengst

kunnen medegewerkt hebben. De opbrengst dezer middelen is

altijd eenigermate wisselvallig. Op grond dier ondervinding is

het raadzaam dezelve voor de volgende dienst niet hooger dan
uver 1852 te ramen.

D. In- en uitgaande regten en scheepvaartregten.

Over 1851 is de opbrengst van al hetgeen hiertoe behoort, ge-

weest ( 4,684,851.595

en over de zes eerste maanden van 1852 . . 2,507,030.30

De raming van do opbrengst dezer regten verschilt niet met die

voor 1852 ten vorigcn jare gemaakt, liet is niet mogclijk thans

reeds te beoordeelen , welken invloed de tractaten met Belgie en

met het Tolverbond gesloten, op de opbrengst der regten op den

in- en uitvoer zullen uitoefenen. Sinds weinige maanden zijn die

verdragen in werking. Wel is waar zijn daarbij een aantal

artikelen aan verminderde regten onderworpen geworden , zoodat

men al aanstonds zou meenen dat de opbrengst noodwendig
minder dan vdór de werking dier tractaten zal moeten zijn ; doch

wanneer men let op do omstandigheid, dat blijkens de uitkomsten,

tei-wijl het tarief van regten langzamerhand is verminderd, de

opbrengst dier regten evenwel niet is teruggegaan , schijnt het be-

houd der raming voor 1852 allezius te regtvaardigen.

Voor de tonnegelden, scheepvaartregten en vuur-, ton- en
bakengelden bestaat er ook geene reden

,
eenige veranderde raming

dan die van 4852 aan te nemen.
Het formaatzegel op sommige documenten bij de in- en uit-

gaande regten, volgens de wet afgescheiden wordende geheven
van de zegelregten onder de indirecte belastingen gebragt, is het
raadzaam voorgekomen in de wet op de middelen daarvan melding
te maken.

«

E. Waarborg en belasting op de gouden en zilveren werlcen.

Over 1851 is de opbrengst, met inbegrip der opcenten, ge-
weest f 159,689.95

en over de zes eerste maanden van 1852 . . . 81,980.405
Het is waarschijnlijk dat de nieuwe wet op den waarborg en

de belasting op de gouden en zilveren werken een gunstigen invloed
op de opbrengst van dit middel zal uitoefenen. Men heeft even-
wel gemeend het bedrag der opbrengst niet hooger te kunnen
ramen

,
maar voor 1853 dezelfde raming als voor 1852 te moeten

aannemen.
Opcenten worden, volgens art. 109 dier wet, op die belasting

niet geheven. Zij worden daarom in de raming niet gevonden.
Daarentegen zijn daarin opgenomen de 15<V0 essaailoonen , welke
volgens art. 14 aan de schatkist moeten worden verantwoord, ter-

wijl daarentegen de belooning der essayeurs op de begrooting
van uitgaven voorkomt.

F. Domeinen.

De gewone domeinen, het domein van Oorlog en de wegen en
vaarten hebben over 1851, volgens den algemeenen staat van ver-
gelijking, te zamen opgeleverd f 1,286,464.17.

En de raming is ingesteld voor 1853 op f 1,190,123.965.

De steeds voortgaande vervreemding van domeinen en de af-

betaling van kooppenningen moesten hier van invloed zijn.

Intusschen is die invloed eengzins gewijzigd door ruimer gelding
van de tienden, naar het loopende jaar berekend, en voorts door
de opbrengst van in bezit genomen verduisterde goederen.

Wat de vaarten betreft, ofschoon de doorvaartregten aanzienlijk

werden verminderd en de opbrengsten dus minder hebben moeten
geraamd worden

,
zal echter ook deze vermindering, naar men mag

vertrouwen, voor een goed gedeelte worden opgewogen door ver-
meerdering der scheepvaart.

G. Posterijen.

De opbrengst der posterijen is geweest;

1850 f 1,294,121.44

1851 1,330,030.895

zes eerste maanden van 1852 683,700.45

Ofschoon er vooruitzigt bestaat op eene toenemende opbrengst

ten gevolge der steeds voortgaande vermeerdering van het getal

brieven die over de post verzonden worden, heeft men echter den
waarschijnlijken ontvang over 1853 op niet hooger dan f 1,300,000,

zijnde f 50,000 meer dan de raming over 1852, durven stellen,

omdat de achtereenvolgende toepassing van verlaagde tariven op
verschillende soorten van buitenlandsche briefwisseling voor het

oogenblik eenigen invloed op het gezamenlijke cijfer van de op-

brengst uitoefent ,
die welligt in 1853 nog niet geheel zal zyu

overwonnen.

H. Staats-loterij.

Deze instelling heeft ten behoeve van het Rijk opgebragt

:

over 1850 f 425,633.10

i, 1851 413,467.50

En ook met het oog op de deelnemingen voor het loopende jaar

,

is er geene reden voorgekomen, om verandeiing te brengen in

de raming, tot hiertoe gesteld op f 400,000.

I. Jagt en visscherij.

Het cijfer der inkomsten wegens de jagt en visscherij naar de
laatste wettelijkc bepalingen omtrent dat onderwerp, is met geene
zekerheid aan te geven, doch men vermeent voor 1853 te mogen
rekenen :

wegens 3000 groote jagtactcn f 15 . ... f 45,000.00

wegens 1000 kleine f 5 ....... . 5,000.00

wegens 2000 groote vischacten ii f 5 .... 10,000.00

wegens 2000 kleine it f 1.50 3,000.00

f 63,000.00
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zijnde het zegelregt op deze acten begrepen onder de algemeene

opbrengst der zegelregten bij de indirecte belastingen , en de

rijks-aandeelen in de boeten en verbeurten opgenomen onder,- de

verschillende ontvangsten.

K. Baten wegens het regt op de mijnen

.

De voorziening die de administratie van het mijnwezen in het

vorige jaar in Limburg heeft ondergaan
,
maakt het noodig dat in

dat gewest de vaste en proportionnele redevances op de mijnen

,

naar de wet van 21 April 1810,' ter bestrijding der uitgaven

voor de administratie van het mijnwezen verschuldigd
,
te beginnen

met 1853 weder worden geheven.

Volgens die wet beloopt het vast regt 10 franken per vierkan-

ten kilometer der uitgestrektheid van de mijn ;
terwijl het pro-

portionneel regt op de zuivere opbrengst der mijnen gevestigd

,

jaarlijks bij de wet moet worden bepaald en tot vijf ten honderd
kan gaan.

Gedurende den tijd dat de mijnbelasting in Limburg is gehe-

ven , is het proportionneel regt niet hooger dan 2ty2 ten honderd
geweest; en die taks zou ook voor 1853 kunnen worden aange-
nomen.

In de wet op de middelen wordt, dienvolgende
, onder art. 2

de vereischte bepaling daaromtrent vastgesteld.

Wat de opbrengst betreft, zij kan worden geraamd als volgt:

vast regt f 30.70
proportionneel regt . 137.50
10 opcenten voor kwade posten, volgens art. 36 der

wet van 21 April 1810 16.82

5 opcenten voor collecteloon , volgens artt. 37 en 30
van het decreet van 6 Mei 1811 • . 8.41

Totaal f 193.43

L. Verschillende ontvangsten en toevallige laten.

a. De vergoeding van de provinciën en gemeenten voor de
invordering van opcenten op directe belastingen en accijnsen is

op den vorigen voet of f80,000 begroot, ofschoon de aanhangige
overwegingen over de toepassing, sedert de vele wijzigingen in

de gemeentebelastingen , daarop nog al van invloed zullen kun-
nen zijn en eenige meerdere opbrengst doen voorzien.

b, c en d. Omtrent de opbrengsten van de entrepots
,
het aan-

deel van de schatkist in de boeten en de leges aan dezelve ver-
vallende, is bij het uittrekken van de nu gestelde sommen geraad-
pleegd het waarschijnlijk effect van de aangevangen hervormin-
gen die zonder wettelijke bepalingen kunnen ingevoerd worden.

e. De inkomsten van de Nederlandsche Staats-courant en van
het Bijblad worden geacht, naarde ondervinding van den laatsten
tijd

, de nu daarvogr uitgetrokken som van f 35,000 te kunnen
opleveren.

ƒ, g en h. De inkomsten van het Staatsblad
, van het fonds der

Lands-drukkerij en de opbrengst van voor het publiek verkrijg-
baar gestelde stukken moesten op den vorigen voet worden geraamd.

i. Het batig slot van den arbeid in de gevangenissen en de
toevallige baten daartoe behoorende, hebben, wegens den hoogeren
prijs der grondstoffen en mindere bewerking en levering, eenige ver-
mindering moeten ondergaan,

j. De verjaarde en vrijgevallen renten kunnen , naar den
stand der gedane betalingen, niet hooger dan op f40,000 gebragt
worden. >

Tc. De raming der teruggaven en renten op voorschotten uit
het fonds der nationale nijverheid is voor het volgend jaar be-
perkt tot de som die vermoedelijk ontvangen zal worden.

L Wegens den ijk der maten en gewigten konde geene veran-
dering in de berekening worden gemaakt.

m. De raming der inkomsten van het Paveljoen te Haarlem is

beperkt tot de wezenlijke opbrengst.
n en o. In de raming der opbrengst van de octrooijen en

's Rijks veeartsenijschool zijn geene veranderingen gemaakt.
p. De post wegens den Hoogen Raad van Adel is op den vori-

gen voet uitgetrokken.

g.
' De inkomsten van het grootboek kunnen eenigzins vermeer-

deren bij het meer overgaan van certificaten in particuliere reke-
ningen

, en de mutatien daaruit voortvloeijende.
r. De post wegens kortingen op belooningen van burgerlijke

ambtenaren is verminderd door het eindigen na vijfjarige dienst
van verscheidene afloopende kortingen.

s. De raming der teruggaven van het aandeel in de kwade
posten over de niet ten behoeve van ’s Rijks kas gehevene op-
centen op de directe belastingen is eenigzins vermeerderd

,
uit

hoofde van de verhooging dier opcenten krachtens de gemeen-
tewet.

t. Hoezeer hier globaal moest worden geraamd, heeft men ge-
meend de som van f 40,000 voor de opbrengst van ’s Rijks telegrafen

te kunnen stellen: eerst nadat de telegrafische inrigtingen eenigen
tijd zullen hebben gewerkt, kan er eenige gegronde berekening
worden gemaakt.

u. In de uitkeeringen van Belgie voor vuurgelden op de Wesier

-

Schelde en voor werken voor de uitlozing der Vlaamsche wateren
komen geene veranderingen voor.

M. Vaste renten op Belgie.

Deze post is aan geene verandering onderhevig.

N. Uitlceeringen voor renten ten laste van ’s Rijks
overzeesche bezittingen.

Deze uitkeeringen , op wettelijke bepalingen gegrond
, maken

vaste posten uit, welke alhier, in overeenstemming met die bepa-
lingen, als in het vorig jaar gebragt worden.

O. Voorloopig beschikbaar op het vermoedelijk batig slot

der koloniale administratie hier te lande.

Bij het aanbieden van vroegere ramingen is opgemerkt dat alle

berekeningen deswege moeten worden beschouwd als globaal
, en

van niet te voorziene omstandigheden afhankelijk. Ook nu is dit

weder het geval
,
en zelfs nog in eene grootere mate , aangezien

niet alleen de vroegere of latere aankomst hier te' la'ndè van de

Indische producten, en de koopprijs derzelve, maar ook de uit-

gaven die hier te lande moeten worden gedaan
,

onzekerheid

opleveren.

Het vraagstuk omtrent het Indisch muntwezen is trouwens ook
niet opgelost

,
en in den huidigen stand dezer belangrijke zaak

heeft men geoordeeld daarvoor eene gelijke som te moeten stellen

als voor 1852 aanvankelijk was bedoeld.

Om al deze redenen moet de navolgende raming als zeer voor-

loopig worden aangemerkt.

RAMING der koloniale bijdragen over i853,

©Bïtvasagsteïïi

Te verkoopen

producten.

Koffij . .

Suiker . .

Indigo . .

Tin . . .

Thee . .

Cochenille

Tabak. .

Specerijen, enz.

Hoeveel-

heid in

pikols.

Yeilingsprijs.

Netto

op-

brengst

per pikol.

925,000 f 0.24 per l/
2 N. p. f 20.84

1,000,000; 26.00 » 100 » » 8.29

6,000j 3.50 » i/
2 » » 355.25

60,000: 47.00 » 50 » » 49.50

6,000 0.60 » l/
2 j) » 33.80

400 2.00 >. l/
2 .. 207.72

TOTAAX.

Winst op assurantie enz.

Uitgaven.
Renten der restantschuld aan de Neder-|

landsche Handel-maatschappij !f 400,000
Aanvulling van het geldelijk tekort in Indie 10,500,000
Diverse koloniale uitgaven . . . . . 2,800,000

Scheeps- en oorlogsbehoeften en goederen
,

van onderscheiden aard naar Indie te zenden 3,000,000
Yoor het herstel van het muntwezen in

Nederlandsch Indie 3,000,000

Overschot voor ’s Rijks schatkist

f19,276,600

8.290.000

2,131,500

2.970.000

202,800
83,100

40,400

1,000,000

f33,994,400

205,600

f34,200,000

19,700,000

f14,500,000

De Minister van Finantien
,

Van Bosse.
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RAMING van ’s Rijks Middelen en Inkomsten over het dienstjaar i853.

BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN.
BELOOP

per middel of

inkomst.

A. Directe belastingen.

Grondbelasting

:

Hoofdsom . . . i . . . ; ,

opcenten . . . . f i,8o4,925

af : ontheffingen
,
kwijt-

scheldingen en on-
inbare posten . 54,000

Personeel , . .

Hoofdsom

. f 5,5oo,ooo

B.

af : ontheffingen
,

ver-

minderingen
, af-

schrijvingen en
oninbare posten
f 396,000, zich ver-

deelende in . . . 33o,ooo

f 5,170,000

f 8,3g5,ooo.oo

1,750,925.00

20 opcenten.

f 1
,
100

,
000.00

66,000.00

Hoofdsom.

Patenten . . ; Z . . f 1,960,0

af : ontheffingen
, ver-

minderingen
, af-

schrijvingen en
oninbare posten

fu5,200, zich ver-

deelende in . . 90,000

f 1,870,000

f i,o34,ooo.oo

28 opcenten.

f 548 ,
800.00

25,200.00

f 523,6oo.oo

Accijnsen.

Hoofdsom :

Suiker .

Wijn

Binnenlandsch gedistilleerd

Buitenlandsch gedistilleerd

Geslagt .

Zout

Zeep

Bieren en azijnen .

Steenkolen

Turf.

Gemaal

Transporteren

f 921,375.92

750.000.

00

2.650.000.

00

180.000.

00

790,500.00

1.600.000.

00

825.000.

00

300.000.

00

625.000.

00

1.025.000.

00

3.300.000.

00

f 12,966,875.92

f 10,145,925.00

6,204,000.00

2,893,600.00

f 18,743,525.00

BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN.
BELOOP

per middel of

inkomst.

I.

Per transport

10 ten honderd collectief zegel. .

Vervoerbiljetten

f12,966,875.92

1,296,687.59

55,ooo.oo

Opcenten

:

48 opcenten van den accijns

:

op de suiker f 44 2
,
26o.44

op den wijn 36o,ooo.oo

op het binnenlandsch ge-

distilleerd 1,272,000.00

op het buitenlandsch ge-

distilleerd 86,400.00

op het collectief zegel der

opgemelde accijnsen. . 216,066.04 :

38 opcenten van den ac-

cijns :

op het geslagt. . . , 300,390.00

op het zout 608,000.00

op de zeep 3i3,5oo.oo

op de bieren en azijnen. 1 14,000.00

op de steenkolen . . . 237,500.00

op het collectief zegel der

opgemelde accijnsen. . 157,339.00

28 opcenten van den
accijns :

op den turf ..... 287,000.00

op het collectief zegel . . 28,700.00

23 opcenten van den
accijns :

op het gemaal .... 759,000.00

op het collectief zegel . 75,900.00

48 opcenten op devervoer-

biljetten van al de accijn-

sen 26,400.00

f i4,3 1 8,563.

5

ï

Indirecte belastingen

Zegelregten

Rcgistratie-regten . . .

f 18,743,525.00

5,284,455.48

f i,i5o,ooo.oo

3,070,000,00

Transporteren

19,600,018.99 S '

f 4,220,000.00 f33,346,543.991
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Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1 853.

(Raming der Middelen over i853.)

benaming der middelen en inkomsten.

D

d.

Griffie-regten . .

V

Hypotheek-regten

Successie-regten .

38 opcenten .

Per transport

In- en uitgaande regten en scheep-

vaart-regten.

Regten op den in- en uitvoer . .

Tonnegeld van de zeeschepen .

Scheepvaartregten

Vuur-, ton- en bakengelden. . .

Formaatzegel . • •

BELOOP
per middel of

inkomst.

i3 opcenten op de regten

van in- en uitvoer . . . f 4 1 6,ooo

i3 opcenten op de tonne-

gelden der zeeschepen. . 52 ,ooo

I

38 opcenten van het for-

maatzegel 2,660

Belasting

i5 ten honderd essaai-loon . . .

Domeinen :

Inkomsten van gewone domeinen
,

tienden
,

enz

Waarborg en belasting der gouden

en zilveren werken

:

Inkomsten van het domein van Oorlog.

Inkomsten van wegén en vaarten .

Opbrengst der posterijen.

Opbrengst der Staats-loterij

Opbrengst der uitgegeven acten voor de

jagt en visscherij

Regt op de mijnen :

Vast regt

Proportioneel regt . . . .

Transporteren

BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN.
BELOOP

per middel of

inkomst.

f55,691,327.964,220,000.00 1 38 ,346 ,
543 . 99

5 Per transport f 168.20 f

3o,ooo.oo

25o,000.00

10 opcenten voor kwade posten,

volgens art. 36 der wet van 2

1

April 1810 f 16.82

2,35o,ooo.oo
5 opcenten voor collecte-

loon
,

volgens artt. 37

en 39 van het decreet

van 6 Mei 1811. • • 8 . 4 16
.
850.

000.

00
2.603.000.

00
25.23

9,453,ooo.oo

L. Verschillende ontvangsten en

toevallige baten.

3,200,000.00

400.000.

00

5

00.000.

00

200.000.

00

7,000.00

a.

b.

c.

Vergoeding van de provinciën en ge-

meenten voor de invordering van

opcenten op de directe belastingen

en accijnsen

Inkomsten van entrepóts .....

Aandeel van 63 ten honderd in de

opbrengst der boeten en verbeurd-

verklaringen bij de directe belas-

tingen, in- en uitgaande regten en

accijnsen vallende

f 80,000.00

15
,
000.00

4,307,000.00 55,ooo.oo

d. Leges aan de schatkist vervallen 5o,ooo.oo

e. Inkomsten van de Nederlandsche

Staats-courant en van het Bijblad. 35,ooo.oo

470,660.00

4,777,660.00

ƒ• Inkomsten van het Staatsblad. . . 7,000.00

9 - Batig slot van het Fonds der Algemeene

Lands-drukkerij 5,ooo.oo

l40,000.00

2 1,000.00

161,000.00

h. Opbrengst van voor het publiek ver-

krijgbaar gestelde stukken
,

daar-

onder begrepen de plans en lijsten

der Staats-loterij
,
waarvan de druk-

kosten door het Rijk zijn voldaan. 2,000.00

u Batig slot van het Fonds wegens den

arbeid der Gevangenen . f 34 ,485.00

f 467,632.26

62,345.67

660,146.

o

3

Toevallige baten, het beheer

van de gewone dienst der

gevangenis betreffende . 4 i
5oo.oo

38,g85 .oo

1,190,123.96-

i,3oo,ooo.oo•V s

j Verjaarde en vrijgevallen renten . .
4o,ooo.oo

k Teruggaven van voorschotten vroeger

verleend nit het^onds ter aanmoedi-

ging van de Nationale Nijverheid

,

en renten van voorschotten

400,000.00

12,290.00

. » 4 * 63,ooo.oo

/ Opbrengst van den ijk der maten en

gewigten 58,ooo.oo

f 30.70
m Inkomsten van het paveljoen Welgelegen

tej Haarlem 1,001 .00

137. 5o n Opbrengst van betaalde regten tot het

verkrijgen van octrooijen . . . 6
,
5oo.oo

f 168.20
0 Baten voortvloeiende uit het beheer

van ’s Rijks Veeartsenij-school . 5,ooo.oo

f 168.20 |f 55,691,327.96 Transporteren f 4 IO >776-°°

193.43

f 55
,691 ,

521.39

BUBLAD VAN DB NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853. II.



BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN.
BELOOP

per middel of
inkomst,

BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN.

Per transport

Inkomsten van den Hoogen Raad van
Adel en renten van de ten name
van denzelve op het grootboek der
nationale schuld rentende 2'/j ten
honderd ingeschreven kapitalen

Inkomsten van de grootboeken der
nationale schuld ....

Kortingen op wedden en belooningen
kurgerhjke ambtenaren, voor

i . Julij 1 846 aangesteld
, overeen-

komstig de wetten van 9 Mei 1846
en 3 Mei i85l (Staatsblad n°. ad
en 49)

s. Teruggaven wegens het aandeel der
niet ten behoeve van ’s Rijks kas
geheven opcenten in het bedrag der
kwade posten op de personele belas-
ting en het regt van patent over het
dienstjaar i85o en i 85 i. . . .

Opbrengst van de Rijks-telegrafen .

Uitkeeringen van Belgie
, volgens het

verdrag van 5 November 1842,
goedgekeurd bij de wet van 4 Febr.
1 843 (Staatsblad n°. 3)

:

t°. wegens de vuurgelden op de
Wester-Schelde (art. 18 ,

alinea 3) . . . . f I0 ,000.00

2°. wegens de werken
voor de uitlozing
van de Vlaamsche
wateren (art. a3) . 5o,000.00

f 4 , o, 776 .oo

20,475.00

26,000.00

245,000.00

42.000.

00

4

0.000.

00

f55,691,521.39

M

N.

Transporteren

60,000.00

844;25liOO f55,691,521,39

Per transport

Alle andere ontvangsten, niet tot de
vorengenoemde behoorende .

De onvervreemdbare renten ten laste
van Belgie

, bepaald bij § 1 van art. 63
van het verdrag van 5 November 1842,
goedgekeurd bij de wet van 4 Febr.
1843 (Staatsblad n°. 3) . .

De uitkeeringen uit de geldmiddelen
van 's Rijks overzeesche bezittingen

,
tot kwijting der renten ten laste dier
bezittingen daargesteld :

Renten van het kapitaal vermeld in
artt. i en 2 der wet van 24 April
ï836 {Staatsblad n“. 11), gfoot
f 140,000,000 ,a4 ten honderd.

Renten van het kapitaal
,
nog groot

f 22,5oo,ooo
, a 4 ten honderd

,vermeld in art. 4 derzelve wet :

Renten op schulden
, regtstreeks ge-

loopen hebbende ten laste van
s Rijks overzeesche bezittingen

,

welke in de schuldverwisseling of
aflossing volgens de wet van 2 5
Jumj 1844 (

Staatsblad n°. 28), zijn
begrepen en alzoo voorkomen onder
het IXde hoofdstuk A van de be-
grootmg der uitgaven . . . .

Foorloopig beschikbaar op het vermoe-
delijk batig slot der koloniale admi-
nistratie hier te lande .

[II. 80.]

f 844,251.00

a5o,ooo.oo

BELOOP
per middel of

inkomst.

5,6oo,ooo.oo

900,000.00

3,300,000.00

f55,691,521.39

1,094,251 .OO

4oo,ooo.oo

9,800,000.00

f66,985,772.39

4,700,000.00

f 71,685,772.39

STAAT, vermeldende de Raming van ’sRijks Inkomsten en Middelen

voor het dienstjaar i 85 i en derzelver Opbrengst, vergeleken

met de Raming voor het dienstjaar i 853 .

AANWIJZING
DER

MIDDELEN en INKOMSTEN.

A. Directe bolastingen :

a. Grondbelasting

:

Hoofdsom . . • i 1

211/2 opcenten (na aftrek der ontheffingen,
kwijtscheldingen en oninbare posten)» .

Transporteren

Overzigt over het dienstjaar 1851.
Raming voor

Bedrag

der raming.

VERSCHIL.
bot dienstjaar

1853.
Opbrengst. Meerder

dan de raming.
Minder

dan de raming.

f 8,365,000.00 f 8,378,247.12 f 13,247.12

-

f 8,395,000.00

1,744,475.00 1,761,890.64 17,415.64 1,750,925.00

f 10,109,475.00 f 10,140,137.76 f 30,662.76 f 10,145,925.00
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Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1 853.

(Vergelijking van de Ramingen der Middelen over i85i en 1 853
.)

AANWIJZING ©verzigt over liet dienstjaar 1851.
Raming voor

T» TT. Tt.

Bedrag

der raming.

VERSCHIL.
het dienstjaar

1853.[IDDELEN en INKOMSTEN. Opbrengst. Meerder
dan de raming.

Minder
dan de raming.

Per transport f 10,109,475.00 f 10,140,137.76 f 30,662.76 f 10,145,925.00

b. Personeel

:

Hoofdsom (na aftrek als voren) • • * * • 5,060,000.00 5,226,194.485 166,194.485 • *
• • • • 5,170,000.00

20 opcenten (na aftrek als voren) . 1,012,000.00 1,045,238,32 33,238.32 1,034,000.00

1,913.685 1,913.685

c. Patenten

:

Hoofdsom (na aftrek als voren) 1,953,000.00 2,133,684.26 180,684.26 1,870,000.05

28 opcenten (na aftrek als voren). 546,840.00 597,433.385 50,593.385 523,600.05

Accijnsen

:

a. Suiker. . . . : 4 * • « 450,000.00 524,864.52 74,864.52 . i i : : . 921,375.92

Wijn . . . . . 700,000.00 797,049.67 97,049.67 750,000.00

Binnenlandsch gedistilleerd . . 2,550,000.00 2,657,159.19 107,159.19 2,650,000.00

Buitenlandscli gedistilleerd . 180,000.00 200,867.53 20,867.53 . . i i . . 180,000.00

b. Geslagt 1,500,000.00 1,577,426.13 77,426.13 • i • # 4 4 790,500.00

Zout 1,450,000.00 1,416,726.62 f 33,273.38 1,600,000.00

Zeep 815,000.00 826,508.325 11,508.325 825,000.00

Bieren en Azijnen . 300,000.00
•f

324,799.80 24,799.80 • ••••• 300,000.00

Steenkolen . . . 625,000.00 697,084.145 72,084.145 625,000.00

c. Turf. ..... 1,025,000.00 1,097,691.88 72,691.88 1,025,000.00

d. Gemaal 3,300,000.00 3,377,570.64 77,570.64 3,300,000.00

10 ten honderd collectief zegel • • • • • 1,289,500.00 1,349,774.845 60,274.845 1,296,687.59

Vervoerbiljetten. . 55,000.00 55,981.81 981.81 « 4 • • * •
' 55,000.00

Opcenten op de accijnsen :

t
'

a. bedragende . . .

collectief zegel . . .

vervoerbiljetten . .

f3,880,000

388,000

55,000

•

'ë

o

f4,323,000 48 f2,075,040
•

b. bedragende. . . .

collectief zegel . .

f4,690,000

469,000

•

f5,159,000 38 1,960,420
"r

c. bedragende. , . .

collectief zegel . .

f 1,025,000

102,500

f 1,127,500 28 315,700

d. bedragende. . . .

collectief zegel . .

£ 3,300,000

330,000

• f3,630,000 23 834,900
5,186,060.00 5,450,678.35 264,618.35 5,284,455.485

Transporteren f 38,106,875.00 f 39,498,785.35 f 1,425,183.73 f 33,273.38 f 38,346,543.99*
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Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1 853.

(Vergelijking van de Ramingen der Middelen over 1 85 1 en i853.)

AAN W IJ ZING Overïigt over het dienstjaar 1831.
Raming voor

n v. r
Bedrag

der raming.

VEESCHIL.
het dienstjaar

1853.MIDDELEN en INKOMSTEN. Opbrengst. Meerder
dan de raming.

blinder

dan de raming.

Per transport f 38,106,875.00 f 39,498,785.35 f 1,425,183.73 f 33,273.38 f38,346,543.995

C. Indirecte belastingen:

a. Zegelregten . 1,150,000.00 1,273,662.975 123,662.975 1,150,000.00

b. Registratie-
,
griffie- en hypotheekregten . . 3,250,000.00 3,467,310.615 217,310.615 3,350,000.00

c. Successie-regten. 2,200,000.00 2,466,574.605 266,574.605 2,350,000.00

38 opcenten 2,508,000.00 2,721,982.14 213,982.14 2,603,000.00

D. In- en uitgaande regten en scbeepvaartregten

:

a. Regten op den in- en uitvoer 3,000,000.00 3,163,172.215 163,172.215 3,200,000.00

b. Tonnegelden van de zeeschepen 450,000.00 430,862.885 19,137.115 400,000.00

c. Scheepvaartregten 500,000.00 385,758.375 114,241.625 500,000.00

d. Vuur-, ton- en bakengelden 200,000.00 227,917.995 27,917.995 200,000.00

e. Formaat-zegel . . 8,000.00 7,185.18 814.82 7,000.00

13 opcenten op de regten van in- en uitvoer. . 390,000.00 411,212.40 21,212.40 416,000.00

13 opcenten op de tonnegelden der zeeschepen . 58,500.00 56,012.175 2,487.825 52,000.00

38 opcenten van het formaatzegel 3,040.00 2,730.37 309.63 2,660.00

E. Regt van waarborg op de gouden en zilveren werken. 125,000.00 142,839.59 17,839.59

13 opcenten ,
na aftrek van l/jo verhooging

,

dus over eene som van f113,636 . . . . 14,772.68 16,850.36 2,077.68

• *

Waarborg en belasting der gouden en zilveren

werken :

Belasting f 140,000

15 ten honderd essaai-loon . . . 21,000

161,000.00

F. Domeinen :

a. Inkomsten van gewone domeinen, tienden enz. . 457,829.555 485,390.67 27,561.115 467,632.26

b. Inkomsten van het domein van oorlog . . . 54,130.755 62,502.06 8,371.305 62,345.67

c. Inkomsten van wegen en vaarten 707,306.15 738,571.445 31,265.295 660,146.035

G. Opbrengst der posterijen 1,130,000.00 1,330,030.895 200,030.895 1,300,000.00

H. Opbrengst der staats-loterij 400,000.00 413,467.50 13,467.50
« 400,000.00

I. Opbrengst der uitgegeven acten voor de jagt en

visscherij 100,000.00 97,289.50 2,710.50 63,000.00

K. Regt op do mijnen 193.43

L. Verschillende ontvangsten en toevallige baten :

a. Vergoedingen van de provinciën en gemeen-
ten voor de invordering van opcenten op de
directe belastingen en accijnsen 79,300.00 82,774.07 3,474.07

•

80,000.00

b. Inkomsten van entrepots 17,000.00 15,134.76 1,865.24 15,000.00

1

c. Aandeel van 63 ten honderd in do opbrengst

der boeten en verbeurdverklaringen bij de
directe belastingen, in- en uitgaande regten en
accijnsen vallende 45,700.00 58,005.85 12,305.85 55,000.00

d. Leges aan dc schatkist vervallen 50,000.00

Transporteren f 54,965,454.14

*

f 57,556,023.98 f 2,775,409.97 5 f 174,840.135 f 55,891,521.39
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Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1 85 3.

(Vergelijking van de Ramingen der Middelen over 1 85 1 en 1 853.)

A A N W IJ Z I N G
©verzigt over het dienstjaar 1851.

Raming voor

der
Bedrag

der raming.

VERSCHIL.
het dienstjaar

1853.MIDDELEN en INKOMSTEN. Opbrengst. Meerder
dan de raming.

blinder

dan de raming.

Per transport f 54,955,454.14 f 57,556,023.98 f 2,775,409.975 f 174,840.13 1 55,891,521.39

e. Inkomsten van de Nederlandsche Staats-courant

en van het Bijblad. 39,000.00 39,814.62 814.62 35,000.00

f. Inkomsten van het Staatsblad . 1
'•

. . . 7,000.00 8,063.795 1,063.795 7,000.00

g. Batig slot van het Fonds der Algemeene

Lands-drukkerij. . 5,000.00
1

17,100.00 12,100.00 5,000.00

h. Opbrengst van voor het publiek verkrijgbaar

gestelde stukken ,
daaronder begrepen de

'plans en lijsten der Staats-loterij waarvan de

drukkosten door het Rijk zijn voldaan . . . 2,000.00 2,366.85 366.85 2,000.00

i. Batig slot vanpiet Fonds wegens den arbeid

der Gevangenen. f 40,4.10 40,410.00 34,485.00

Toevallige baten, het beheer van de

gewone dienst der gevangenissen be-

treffende 6,000

J

4,103.27 1,896.73 4,500.00

46,410.00

45,000.00j. Verjaarde vrijgevallen renten 40,640.745 4,359.255 40,000.00

1c. Teruggaven van voorschotten , vroeger ver-

leend uit het Fonds ter aanmoediging van de

Nationale Nijverheid, en renten van voor-

schotten * 11,100.00 52,449.95

*

41,349.95 12,290.00

Z. Opbrengst van den ijk der maten en gewigten . 58,000.00 59,460.46 1,460.46 58,000.00

ra. Inkomsten van het paveljoen Welgelegen te

Haarlem
«

2,000.00 2,001.00 1.00 1,001.00

n. Opbrengst van betaalde regten tot het ver-

krijgen van octrooijen 6,500.00 9,009.00 2,509.00 6,500.00

o. Baten voortvloeijende uit het beheer van
’sRijks Veeartsenijschool

j
>

5,000.00

p. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel
en renten van de ten name van denzelve op
het grootboek der nationale schuld rentende

21/2 ten honderd ingeschreven kapitalen . . 20,475.00 20,474.60 0.40 20,475.00

q. Inkomsten van de grootboeken der nationale

schuld * . . 22,000.00 31,391.55 9,391.55 26,000.00

Kortingen op wedden en belooningen van bur-
gerlijke ambtenaren, vóór 1 Julij 1846 aange-
steld, overeenkomstig de wetten van 9 Mei
1846 en 3 Mei 1851

(
Staatsblad n°. 24 en 49) . 270,000.00 252,691.35 17,308.65 245,000.00

s. Teruggaven wegens het aandeel der niet ten

behoeve van ’sRijks kas geheven opcenten in

het bedrag der kwade posten op de personele

belasting en het regt van patent over het

dienstjaar 1848— 1849 ........ 40,000.00 40,346.47 346.47

Idem als voren dienst 1850— 1851 . . . . 42,000,00

t. Opbrengst van de Rijks-telegrafen . . . . 40,000.00

Transporteren f 55,529,939.14 f 58,176,347.64 f 2,844,813.67 f 198,405.17 f 56,475,772,39

BIJBLAD VAN DE NEDEKLANDSCHE STAATS-COCRANT. 1852—1853. H.
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Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1 85 3.

(Vergelijking van de Ramingen der Middelen over 1 85 1 en i853.)

AANWIJZING ©verzigt over liet dienstjaar 1851.
Raming voor

r» w. t?.

Bedrag

der raming.

VERSCHIL.
bet dienstjaar

1853.MIDDELEN en INKOMSTEN. Opbrengst. Meerder
dan de raming.

Minder
dan de raming.

Per transport f 55,529,939.14 f 58,176,347.64 f 2,844,813.67 f 198,405.17 f 56,475,772.39

u , Uitkeeringen van Belgie, volgens het trac-

taat van 5 November 1842
,
goedgekeurd bij

de wet van 4 Februarij 1843
(
Staatsblad n°. 3)

1°. wegens de vuurgelden op de Wester-
Scbelde (art. 18 alinea 3) . . . f 10,000 10,000.00 • 10,000.00

2°. wegens de werken voor de uit-

lozing van de Vlaamsche wate-
ren (art. 23) 50,000

60 000.00
50,000.00 50,000.00

;

v. Alle andere ontvangsten
,
niet tot de voren-

! genoemde behoorende 300,000.00 376,450.305 76,450.305 250,000.00

M. Vaste rente op Belgie :

De onvervreemdbare rente ten laste van Bel-
gie

, bepaald bij § 1 van art. 63 van bet tractaat

: van 5 November 1842, goedgekeurd bij de

1

wet van 4 Februarij 1843 {Staatsblad n°. 3). . 400,000.00 399,999.60 0.40 400,000.00

f 56,289,939.14 f 59,012,797.545 f 2,921,263.975 f 198,405.57 f 57,185,772.39

N. Uitkeeringen uit de geldmiddelen van ’s Rijks

overzeescbe bezittingen, tot kwijting der renten

ten laste dier bezittingen daargesteld :

a. Renten van bet kapitaal, vermeld in artt. 1

en 2 der wet van 24 April 1836 [Staats-

blad n°. 11), groot f140,000,000, b 4 ten hon-
derd f 5,600,000

b. Renten van bet kapitaal nog groot
f 22,500,000, a 4 ten'bonderd, ver-

meld in art. 4 derzelve wet. . . 900,000

c. Renten op schulden regtstreeks

geloopen hebbende ten laste van
’s Rijks overzeesche bezittingen,

welke in de schuldverwisseling of

aflossing, volgens de wet van 25
Junij 1844

(
Staatsblad n°. 28), zijn

begrepen , en alzoo voorkomen
onder bet IXde hoofdstuk A
van de begrooting der staatsuit-

gaven 3,300,000

9.800.000.

00

4.700.000.

00

9.800.000.

00

4.700.000.

00

9.800.000.

00

4.700.000.

00

0. Voorloopig beschikbaar op bet vermoedelijk batig

slot der koloniale administratie bier te lande. . .

P. Toevoeging aan de middelen over bet dienstjaar

1851 op grond der wet van 22 April 1852
[Staatsblad n°. 63) voor amortisatie van
schuld f3,200,000

van welke dienst, wettelijk, op dienst

1852 zal worden af- en overgeschreven . 239,500

2,960,500.00 2,960,500.00

•

f 2,921,263.975jf 198,405.57

|

f 73,750,439.14 f 76,473,297.545 Meerder f 2,722,858.403 ' 71,685,772.39
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Wijziging der wetten tot regeling der uitgaven uit het Domeinfonds en tot Amortisatie van Schuld over i85i.

(Koninklijke Boodschap
;
Ontwerp van Wet

;
Memorie van Toelichting.)

[III. l.j

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van

den 2isten September 1852.

MIJNE HEEREN !

Het Ontwerp van Wet, dat hiernevens aan U ter overweging

wordt aangeboden, strekt tot wijziging der wetten tot regeling der

be°rooting van uitgaven op hét Fonds, voortspruitende uit koop-

prijzen van Domeinen, en tot amortisatie van schuld, beide over

1851.

De toelichtende Memorie, welke dat Ontwerp vergezelt, ontwik-

kelt de gronden waarop het rust.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage ,
den 24sten September 1852.

ö WILLEM.

[III. 2.]
I

#

ONTWERP VAN WET tot wijziging der wetten tot regeling

der begrooting van. uitgaven op het Fonds
,
voorlspruitende

uit koopprijzen van Domeinen en tot amortisatie van schidd,

heide over 1851.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens de wet

van den 22sten April 1852 (Staatsblad nu
. 63) ,

de daarbij bepaalde

aflossingen der geldleeningen voor de straatwegen van Zeist naar

Woudenberg en van Amsterdam naar Naarden niet vroeger dan op

1 Jannarij 1853 en 1 April 1853 kunnen geschieden; dat het

daarom regelmatig is de daartoe op de staatsbegrooting voor het

jaar 1851 aangewezen gelden te doen overbrengen 'op die voor

'het jaar 1852, en tevens wenschelijk om het laatstgemelde tijd-

stip van aflossing te vervroegen,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en ver-

staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Art. 1 der wet van den 22sten April 1852
(
Staatsblad

r.\ 63) wordt gelezen 'als volgt:

„ Artikel 12 van het IXde hoofdstuk A der begrooting van

,, staatsuitgaven voor het dienstjaar 1851 , vastgesteld bij de wet

„ van den Sisten December 1850
(
Staatsblad n°. 109), en artikel 12

„ van het IXde hoofdstuk A der begrooting van staatsuitgaven

j) voor het dienstjaar 1852, vastgesteld bij de wet van den 26sten

)> December -185i (Staatsblad n°. 198) ,
beide bestemd tot amorti-

v satie van schidd ,
worden verhoogd als volgt : het eerstgemelde

» artikel met eene som van twee millioen negen honderd zestig duizend

)> vijf honderd gulden (f 2,960,500) , waardoor het wordt gebragt

„ op f 3,260,500 , de betrokken afdeeling op f 38,735,184.89 en

» het geheele hoofdstuk op f 39,199,009.89; het laatstgemelde arti-

,, kei met twee honderd negen en dertig duizend vijf honderd gulden

n (f 239,500), waardoor het wordt gebragt op f 539,500, en de

)> betrokken afdeeling op f 35,939,102.89.”

Art. 2. Artikel 2 der wet van den 22sten April 1852 (Staatsblad

n°. 63) wordt gelezen als volgt:

» Aan de middelen, welke bij de Avetten van den Sisten Decem-
)) ber 1850 (Staatsblad n°. 114) en van den 26sten December 1851

„ (Staatsblad n°. 203) zijn aangewezen tot goedmaking der uitgaven

» begrepen in de staatsbegrootingen voor de j aren 1851 en 1852,
r worden uit het Fonds voortspruitende uit koopprijzen van Domei-
» nen (wet van den 29sten Augustus 1848, Staatsblad n°. 39)

» toegevoegd de navolgende sommen, te A\mten:

» aan die voor het jaar 1851, eene som van twee millioen negen

)i honderd zestig duizend vijf honderd gulden. . . . f 2,960,500

!) en aan die voor het jaar 1852, eene som van twee

» honderd negen en dertig duizend vijf honderd gulden 239,500

Te zamen. . . . f 3.200,000

Art. 3. De bij art. 3 der wet \'an den 22sten April 1852 (Staatsblad

n°. 63) aangeAvezen tijdstippen voor de aflossing der leening voor
den straatweg van Zeist naar Woudenberg

,
en van die voor den

straatAveg van Amsterdam naar Naarden, worden nader vastgesteld

op 1 Januarij 1853.

Art. 4. Art. 1 der wet van den 5den Maart 1852 (Staatsblad

n°, 44) Avordt gelezen als volgt:

» Voor de verevening der uitgaven ten laste van het Fonds
' voortspruitende uit koopprijzen van Domeinen (wet van den 29sten
» Augustus 1848 , Staatsblad n°. 38) wordt voor de dienst van
> 1851 vastgesteld de na\rolgende begrooting ;

BIJBLAD VAN DE NEDEKLASD SCIIE STAATS-COUUA.NT. 1852 — 1853.

H Toevoeging aan de middelen, welke bij de wetten van den
» Sisten December 1850 (Staatsblad n°. 114) en den 26sten De-
i) cember 1851 (Staatsblad n°. 203) zijn aangewezen tot goed-
i) making der uitgaven begrepen in de staatsbegrootingen voor de

» jaren 1851 en 1852, ter zake van de verhooging der posten in

» die begrootingen voor amortisatie van schuld uitgetiokken
;
en wel

:

» aan die voor het jaar 1851, eener som van twee millioen negen

» honderd zestig duizend vijf honderd gulden . . . f 2,960,500
» en aan die voor het jaar 1852, eener som van twee

» honderd negen en dertig duizend vijf honderd gulden 239,500

Te zamen. . . . f 3,200,000

Art. 5. Artikel 17 van het IXde hoofdstuk A der staatsbegroo-

ting voor het jaar 1852 wordt gelezen als volgt:

» Renten en aflossing der geldleening voor den straatweg van
» Amsterdam naar Naarden

,
over het jaar verschijnende 1 April 1852,

» en renten dier leening over de laatste negen maanden vaji het-

u zelfde jaar.”

Het evengemelde artikel wordt tevens verhoogd met eene som
van vijf duizend acht honderd acht en dertig gulden, vijf en zeventig

cents (f 5838.75) en mitsdien Arastgesteld tot een bedrag van
f 16,758.75; waardoor de betrokken afdeeling der begrooting Avordt

gebragt op eene som Aran f 469,509.15, en het geheele hoofdstuk,

bereids volgens art. 1 dezer Avet verhoogd met f 239,500 , op eene

som van f 36,408,612.04.

Art. 6. Deze Avet is verbindende met den dag harer afkondiging:

Lasten en bevelen enz.

[III. 3.J

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De spoed ivaarmede het ontwerp der Avet van den 22sten April

1852 (Staatsblad n°. 63), betreffende de amortisatie van schuld

over 1851, moest Avorden zamengesteld, om, naar den wensch der

Regering, nog vóór den aanvang der jongste Paasch-vacantie

bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in beraadslaging te

kunnen komen, is oorzaak geweest, dat daarin uit het vroeger

door de Tweede Kamer aangenomen, doch bij de Eerste Kamer
afgestemde wets-ontAverp omtrent dezelfde aangelegenheid, onver-

anderd is overgenomen de bepaling, dat de bij die Avet bedoelde

som Aran f 3,200,000 ook zou .worden besteed » tot aflossing op

den eerstvolgenden vervaldag der renten of uiterlijk binnen drie

maanden daarna ” van de geldleening voor den straatAveg van
Zeist naar Woudenberg en Aran die voor den straatweg van Am-
sterdam naar Naarden

,

Deze bepaling Atms echter gedurende het jaar 1852 voor uit-

voering niet Avel vatbaar, omdat de coupons der beide genoemde
leeningen niet, als die der leening voor den steen Aveg van Maas-
tricht tot de Geldersche grenzen

,
over zes maandèn

, maar bij

uitzondering over een vol jaar loopen, en de eerstvolgende ver-

valdag der renten van de leening voor den weg van Zeist naar

Woudenberg alzoo is 31 December 1852 en die van de leening voor

den weg van Amsterdam naar Naarden 1 April 1853.

Het valt in het oog, dat de beAvuste bepaling, oorspronkelijk

voorgedragen in October 1851, tot geene moeijelijkheid zou hebben

aanleiding gegeven
,
indien zij vóór 1 Januarij 1852 tot Avet ware

Aderlieven. De aflossing zou dan respectivelijk op 1 Januarij en

1 April 1852 of uiterlijk binnen drie maanden na die tijdstippen

hebben kunnen geschieden.

In den gegeven stand \ran zaken intusschen scheen het oneigen-

aardig en niet regelmatig, om, tenvijl de begrootingen van de

staats-uitgaven volgens de wet slechts tAvee jaren openstaan, het

IXde hoofdstuk A der begrooting voor het jaar 1851 te doen
bezAvaren met uitgaven, die eerst in 1853 tot Averkelijke betalingen

konden aanleiding geven. Tevens kAvam het wenschelijk voor, de

aflossing der leening voor den weg van Amsterdam naar Naar-
den , die, volgens de letter der wet van 22 April 1852, niet

vóór 1 April 1853 zou kunnen gedaan worden, vroeger tot stand

te kunnen brengen en alzoo renten te besparen.

De Regering vermeent dien ten gevolge te moeten \morstellen
,

om de sommen, welke voor de vervroegde aflossing der twee
genoemde leeningen, op de begrooting voor het jaar 1851 waren’

gebragt, te doen overbrengen op die voor het jaar 1852, en om
die aflossing nader te bepalen op 1 Januarij 1853.

Dit voorstel is, met de te dier zake vereischte bepalingen van
orde, vervat in het nevensgaande Avets-ontwerp ,

tot verdere toe-

lichting waarvan alleen nog schijnt te moeten Avorden opgcmófkt

:

vooreerst, dat bij de bestaande begrooting voor het jaar 1852

de renten der leening A'an den weg van Amsterdam naar Naarden
slechts tot ultimo Maart 1852 zijn uitgetrokken, en het oneigen-

aardig wezen zou op de begrooting voor 1853 een post te bren-

gen voor renten eener leening, waarvan de geheele aflossing op

Hï
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Aanwijzing der middelen tot dekking van het tekort over 1848 .

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

die voor 1852 is aangewezen; uit welken hoofde bij art. 5 van
j

het wets-ontwerp wordt voorgesteld, de laatstgeraelde begrooting,
;

wegens de renten dier leening over bet tijdvak van 1 April tot
j

ultimo December 1852, met een beloop van f5838.75 te verboogen;
j

en ten tweede
,

dat, vermits de som van f 3,200,000, waar-
mede bet Domeinfonds bij de wet van den 5den Maart 1852

(Staatsblad n°. 44) is bezwaard, uitsluitend voor de hoofdsom
der af te lossen schulden bestemd was, het niet stelselmatig zijn

zoude daaruit ook het hiervoor gemelde rentebeloop van f 5838.75

te bestrijden.

De Regering stelt zich daarom voor
,
dit bedrag te vinden uit

de middelen , die bij de wet van den 26sten December 1851

[Staatsblad n°. 203) tot dekking der uitgaven van bet jaar 1852

zijn aangewezen, en welke ook deze verhooging ruimschoots

zullen kunnen dragen.

De Minister van Finantien

,

Van Bosse.

[TV. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP
,

ingekomen in -de zitting

van den 24sten September 1852.

MIJNE HEEP.EN !

Wij bieden U hiernevens ter overwegingaan een Wets-ontwerp,
houdende aanwijzing van middelen tot dekking van bet tekort

over het dienstjaar 1848.

De gronden
,
waarop dat voorstel rust , zijn in de toelichtende

Memorie die het vergezelt
, ontwikkeld.

Wij bevelen U hiermede , Mijne Heeren , in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage , den 24sten September 1852.

WILLEM.

[IV. 2.]

ONTWERP YAN WET houdende aanwijzing van middelen

tot dekking van het tekort over het dienstjaar 1848.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat bet dienstjaar

1848 een nadeelig slot oplevert en dat het noodzakelijk is daarin

te voorzien

,

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State geboord en met gemeen
overleg der Staten - Generaal

,
hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Tot dekking van bet tekort van bet dienstjaar 1848
,
groot

negen millioen teven honderd negentien duizend drie honderd vijf en

zeventig gulden , zeven en vijftig en een halve cent (f 9,719,375.575),

worden aangewend en op bet dienstjaar 1848 afgeschreven, de
voordeelige sloten welke de navolgende onderwerpen en dienst-

jaren, blijkens de ter Algemeene Rekenkamer opgenomene en
geslotene rekeningen, hebben opgeleverd, te weten:

a. bet voordeelig slot voortgesproten uit de ontvangsten en
uitgaven betrekkelijk de middelen

,
gegrond op de wetten van 6

Maart 1844
(
Staatsblad n°. 14) en 25 Junij 1844 [Staatsblad n°. 28),

nader geregeld bij de wet van 30 Mei 1847 [Staatsblad n°. 27),

bedragende . . . f 202,738.71

b. het voordeelig slot der staats-ontvangsten

en uitgaven over het dienstjaar 1845, bedragende 313,224.945

c. het voordeelig slot der staats-ontvangsten

en uitgaven over bet dienstjaar 184G, bedragende 310,707.22

d. het voordeelig slot der staats-ontvangsten

en uitgaven over bet dienstjaar 1847, bedragende 261,875.62
e. bet voordeelig slot der staats-ontvangsten

en uitgaven over bet dienstjaar 1849 . . . . 8,292,779.745

f 9,387,326.24

cmrr-n-r-.- -Tim iSin.

en alzoo tot een gezamenlijk bedrag van negen millioen drie hon-
derd zeven en tachtig duizend drie honderd zes en twintig gulden,
vier en twintig cents.

Art. 2. De ter volledige dekking van bet tekort over het dienstjaar
1848 nog ontbrekende som van drie honderd twee en dertig

duizend negen en veertig gulden, drie en dertig en een halve cent

:( f 332,049.335) wordt uit bet voordeelig slot der staats-ontvang-

sten en uitgaven over het dienstjaar 1850, nadat de rekening

over dat jaar door de Algemeene Rekenkamer zal zijn opgenomen
en gesloten, op het dienstjaar 1848 afgeschreven.

Lasten en bevelen enz.

[IV. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Bij onderscheidene gelegenheden is melding gemaakt van de
finantiele uitkomst van bet dienstjaar 1848, en bij herhaling is

gewezen op de verschillende middelen
,

die tot dekking van bet

tekort over dat jaar konden worden aangewend.
De Regering is van oordeel dat het voegzaam is , ofschoon

dan ook geene wettelijke bepaling daartoe de verpligting oplegt,

dat die middelen door de wet aan bet dienstjaar 1848 worden
toegewezen. Het schijnt toch regelmatig, dat aan de onderscheidene
voorbanden batige sloten van rekening eene bepaalde bestemming
worde gegeven; eene handeling die, behalve dat zij door eene
regelmatige boekhouding wordt gevorderd , ook het voordeel ople-

vert, dat men bij finantiele overzigten voortaan omslagtige be-

schouwingen kan vermijden en herhalingen ontgaan.
Tot dit doel strekt het bijgaand wets-ontwerp. De daarbij uit-

gedrukte cijfers toonen de genoegzaamheid der voorgedragen mid-
delen van dekking voldoende aan.

Behalve den laatsten post, namelijk die van f 332,049.335, welke
op het dienstjaar 1850 is aangewezen, zijn al' de overige sommen,
saldo’s van door de Algemeene Rekenkamer opgenomen en gesloten

rekeningen, die bij de navolgende Koninklijke boodschappen aan
de Staten-Generaal zijn medegedeeld, te weten:

over het dienstjaar 1845, opgenomen en gesloten den SOsten
Julij 1849, medegedeeld den lsten September 1849;

over het dienstjaar 1846, opgenomen en gesloten den 3den Maart
1851, medegedeeld den 22sten Mei 1851;

over het dienstjaar 1847, opgenomen en gesloten den 17den Julij

1851, medegedeeld den 27sten September 1851;
over het dienstjaar 1848, opgenomen en gesloten den 26sten

Januarij 1852, medegedeeld den 22sten Februarij 1852 ;

over het dienstjaar 1849 , opgenomen en gesloten den 9den
Augustus 1852, thans aan de Kamer medegedeeld ;

wegens de drie percents leening en conversie van 1844, opge-
nomen en gesloten den lsten Maart 1852 , medegedeeld den
13den Maart 1852.

De rekening over het dienstjaar 1850 kan nog niet onder deze

categorien behooren. Maar terwijl er geen twijfel kan bestaan

over de vraag of de som , die men thans op het batig slot van
dat jaarwenscht aan te wijzen, daaruit ruimschoots kan bestreden

worden, heeft de Regering gemeend die aanwijzing reeds nu te

kunnen voordragen. Daardoor toch worden alle diensten en

rekeningen, tot het jaar 1850 toe, voor goed afgesloten, en zal

dan dat tijdperk onzer finantien voortaan geheel en alleen tot de

geschiedenis behooren.

De Regering gelooft niet dat het noodig zal zijn, na de dikwijls

herhaalde inlichtingen over dat onderwerp harerzijds gegeven,

thans nog in breede toelichting over dit wets-ontwerp te treden

,

waartoe zij overigens , zoo die verlangd mogt worden
,
gelijk van

zelf spreekt, geheel bereid is.

De Minister van Finantien

,

Van Bosse.

[V. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP , ingekomen in Ce zitting

van den 24sten September 1852.

mijne heeren!

Tot vervanging van het gelijksoortig, in de jongste zitting der

Staten-Generaal onafgedaan gebleven Wets-ontwerp , wordt hier-

nevens aan U ter overweging aangeboden een Ontwerp van Wet,
houdende bepalingen betrekkelijk het bouwen, planten en het

maken van andere werken
,
binnen zekeren afstand van de ves-

tingwerken van den Staat.

In de Memorie van Toelichting, bij dat nader voorstel gevoegd,

worden de gronden waarop het is rustende uiteengezet.

En hiermede
, Mijne Heeren

,
bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming. f, 1

’s Gravenhage , den 24sten September 1852.

WILLE M.



Bepalingen betrekkelijk het bouwen
,
planten en het maken van andere werken binnen zekeren afstand van vestingwerken van den Staat.

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet.)

[Y. 2.]

ONTWERP VAN WET houdende bepalingen belrekkelijk

het bouwen
,
planten en het maken van andere werken binnen

zekeren afstand van de vestingwerken van den Staat.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat bet noodzakelijk

is de bepalingen der wet van den lGden November 1814, n°. 55

[Staatsblad n°. 106), door andere te doen vervangen,

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State geboord en met

gemeen overleg der Staten - Generaal
,
hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Tusscben de buitengrenzen van vestingwerken en de

lijnen, in deze wet verboden kringen genoemd, is bet niet geoorloofd

te bouwen, houtgewassen te planten of eenig werk te maken, dan

voor zooverre zulks bij deze wet is toegestaan
,

of daartoe

,

overeenkomstig hare bepalingen, vergunning is verleend.

Art. 2. De vestingwerken of gedeelten van vestingwerken,

welke verboden kringen moeten hebben
,
worden gerangschikt in

drie klassen
,
genaamd de eerste klasse

,
de tweede klasse en de

derde klasse.

Vestingwerken of gedeelten van vestingwerken ,
welke in geene

klasse gerangschikt zijn, hebben geene verboden kringen.

Van een vestingwerk kunnen gedeelten tot eene klasse
,

ge-

deelten tot eene andere of tot geene klasse behooren.

Er kan bepaald worden ,
dat deze wet ten aanzien van sommige

perceelen, hoezeer binnen eenen verboden kring liggende, niet

van toepassing zal zijn.

Art. 3. Door Ons wordt bepaald wat vestingwerken zijn , tot

welke klasse een vestingwerk of gedeelte daarvan behoort, welk ves-

tingwerk of gedeelte daarvan in geene klasse wordt gerangschikt,

en ten aanzien van welke perceelen
,

hoezeer binnen eenen ver-

boden kring liggende, deze wet ni^t van toepassing zal zijn.

Art. 4. Door Ons wordt almede bepaald:

1°. welke aan te leggen werken vestingwerken zullen zijn
;

2°. dat een te maken vestingwerk of een gedeelte daarvan tot eene,

en zoo ja tot welke klasse, of tot geene klasse zal behooren;

3°. dat een vestingwerk of een gedeelte daarvan , in eene der

klassen gerangschikt , voortaan tot eene andere of tot geene klasse

zal behooren
; ,

4°. dat een vestingwerk of een gedeelte daarvan , tot geene

klasse behoorende, in eene klasse wordt gerangschikt;

5°. het tijdstip, waarop de verbodsbepalingen dezer wet begin-

nen of ophouden toepasselijk te zijn op perceelen ,
welke ten ge-

volge van vergrooting of verkleining van een vestingwerk binnen

of buiten de verboden kringen komen te liggen.

Art. 5. De besluiten, krachtens de beide voorgaande artikelen

genomen, worden in het Staatsblad geplaatst.

In die ,
welke naar aanleiding van n°. 2 , 3 of 4 van het voor-

gaand artikel worden uitgevaardigd, wordt het tijdstip aangeduid,

waarop zij zullen aanvangen te werken.

Die, welke betrekkelijk zijn tot nieuwe of tot de vergrooting

van bestaande vestingwerken, komen niet in werking, alvorens op

de voornaamste punten van de lijn, uit welke, ingevolge art. 8,

de afstanden van de verboden kringen moeten worden gemeten,

palen gezet zijn.

De regter beslist of aan iemand, die beweert, dat zijn eigen-

dom ,
door besluiten krachtens art. 4 genomen ,

in waarde is ver-

minderd, door den Staat schadevergoeding moet worden gegeven

en bepaalt de hoegrootheid er van.

Art. 6. Om elk vestingwerk der eerste
, tweede of derde klasse

zijn drie verboden kringen:

een op den afstand van drie honderd el, genaamd de kleine;

een op den afstand van zes honderd el, genaamd de middelbare;

een op den afstand van duizend el
,
genaamd de groote.

Art. 7. De verboden kringen worden aangeduid op het plan be-

doeld in art. 20, door lijnen zoo na mogelijk bij het vestingwerk in

dier voege getrokken
, dat geen harer punten nader is gelegen bij

eenig punt van de lijn, voorstellende die, waarvan volgens art. 8

de afstanden der verboden kringen worden gemeten
,
dan drie hon-

derd el voor den kleinen kring , zes honderd el voor den middel-

baren kring ,
en duizend el voor den grooten kring.

Art. 8. De lijn, waarvan de afstanden in art. 6 vermeld worden
gemeten ,

is , indien het vestingwerk eene glacis heeft , de kruin

van die glacis , en indien het geene glacis heeft , de binnenkruin

van de borstwering of de vuurlijn van het meest vooruit gelegen

gedeelte.

Art. 9. Wanneer van een vestingwerk een gedeelte tot eene klasse

behoort, terwijl de nevensliggende gedeelten tót eene andere of

tot geene klasse behooren, wordt door Ons de rigting der lijnen

bepaald, welke de grenzen zullen zijn 'van de gronden aan de
verbodsbepalingen dezer wet, volgens de klassen waartoe de

verschillende gedeelten van het vestingwerk behooren , onder-
worpen.

Art. 10. Vestingwerken die in hunne kelen open of door muren
zonder aarden wallen daarachter gesloten zijn, hebben, ofschoon langs
alle andere zijden door de in art. 6 bepaalde verboden kringen om-
geven

,
achter die kelen slechts eenen kleinen kring op drie

honderd el
,
gemeten van de kruinen der kelen of de buitenvlak-

ken der muren.
Art. 11. De perceelen of gedeelten van perceelen, binnen den

kleinen
,
tusschen den kleinen en middelbai'en en tusschen den middel-

baren en grooten kring van de vestingwerken van de eerste , tweede
en derde klasse gelegen

,
worden vermeld in staten ,

opgemaakt
volgens de registers van het kadaster.

Art. 12. De staten in het voorgaand artikel bedoeld
, moeten

behelzen eene beschrijving van :

1°. de gebouwen, getimmerten, afsluitingen en beplantingen
binnen den middelbaren kring staande

, met vermelding of,

wanneer naar aanleiding van art. 29 de wegruiming dezer voor-
werpen mogt geschieden , daarvoor aan de eigenaars al of niet

schadevergoeding zal moeten worden gegeven

;

2°. de dijken, kaden, wegen, bruggen, duikers, sluizen,

kanalen
,
slooten en dergelijke werken binnen den grooten kring

gelegen.

Art. 13. De officieren der genie en de opzigters der fortificatiën

zijn bevoegd met de arbeiders, die hen behulpzaam zijn tot het doen
van opnemingen voor de zamenstelling van de staten

,
in het

voorgaand artikel vermeld, zich te begeven op de erven en in de

gebouwen ,
die vermoedelijk binnen de verboden kringen van

eenig vestingwerk gelegen zijn.

De bewoners of gebruikers zijn verpligt de officieren der genie

en opzigters der fortificatiën , met de arbeiders
, op de erven en

in de gebouwen door hen bewoond of gebruikt wordende ,
al

mogten zij meenen dat deze niet binnen eenigen verboden kring

gelegen zijn, toe te laten, wanneer ten minste twee maal vier

en twintig uren te voren door eenen bode of veldwachter der

gemeente
,

waaronder de perceelen gelegen zijn
,

aan hunne
woningen van de komst der gemelde officieren en opzigters

schriftelijk kennis is gegeven , en mits die officieren en opzigters

vergezeld zijn van eenen commissaris van politie of, als er geen
commissaris van politie is

,
van den burgemeester of van dengene

die hem vervangt.

Art. 14. De bewoners of gebruikers
,
die weigeren den toegang

in het voorgaand artikel bedoeld te verleenen
,
worden gestraft met

eene geldboete van vijf en twintig tot vijf en zeventig gulden, of,

bij wanbetaling, met gevangenis van drie tot zeven dagen.

Art. 15. De commissaris van politie of de burgemeester, of

degene die hem vervangt, maakt proces-verbaal op wegens de in

het vorig artikel vermelde weigering , en handelt daarmede over-

eenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.

Art. 16. De beambte die
,
overeenkomstig art. 13, de officieren

der genie en de fortificatie-opzigters vergezelt
, draagt zorg, dat , in

geval van weigering van den bewoner of gebruiker, de noodige

middelen, des vereisekt ook het verbreken of uit den weg ruimen
van afsluitingen of andere beletselen, worden aangewend, om de
beambten der militaire genie in staat te stellen de voormelde
opnemingen te doen.

Tot die verbreking of wegruiming mag niet worden overgegaan,
dan ten minste vier en twintig uren nadat de weigerachtige be-

woner of gebruiker gesommeerd zal zijn
, om den vereischten

toegang tot het gebouw of erf door hem bewoond of gebruikt te

verleenen.

De schade ,
voortgevloeid uit de verbreking of wegruiming

,

blijft ten laste van den weigerachtigen bewoner of gebruiker, die

daarenboven aansprakelijk is voor al de kosten door zijne weigering

veroorzaakt.

Art. 17. De staten in art. 11 vermeld, of uittreksels daaruit,

door den eerstaanwezenden ingenieur, onder wiens beheer zich het

vestingwerk bevindt, voor deugdelijk verklaard, worden ten raad-

huize van de gemeenten , in welke de in die staten vermelde per-

ceelen liggen , ter inzage van de belanghebbenden gelegd.

De gemeentebesturen doen, doormiddel van aanplakking, in het

openbaar afkondigen de namen der eigenaars van de betrokken

perceelen
,
benevens de kadastrale aanwijzing dier perceelen , met

kennisgeving
,
dat , wanneer de belanghebbenden hunne bezwaren

tegen het in de staten vermelde niet binnen negentig dagen na
de afkondiging schriftelijk aan de besturen hebben doen kennen

,

het er voor zal gehouden worden, dat zij de staten goedkeuren.

In de Staats-courant en in een nieuwspapier der provincie wordt,

door de zorg der gemeentebesturen , ten spoedigste na de afkondi-

ging hiervoren vermeld
,

kennis gegeven ,
dat ,

ter voldoening

aan het 1ste lid, van dit artikel, de staten of uittreksels daaruit

ten raadhuize zijn nedergelegd en wanneer de afkondiging bedoeld

in het 2de lid heeft plaats gehad. De kosten van afkondiging

worden door het Rijk betaald.
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De gemeentebesturen zorgen
,
dat op de ter inzage gelegde staten

of uittreksels aanteekening geschiede van den dag , waarop de be-

langhebbenden hunne bezwaren hebben doen kennen , of wel

,

dat binnen den termijn van negentig dagen geene bezwaren zijn

ingekomen.
Bezwaren ïngebragt na verloop van genoemden termijn

,
worden

als niet ingebragt aangemerkt.

De termijn van negentig dagen wordt verdubbeld voor degenen

,

die behoorlijk bewijzen door afwezigheid of anderzins buiten de
mogelijkheid geweest te zijn

,
om hunne bezwaren te doen gelden.

Art. 18. Indien de belanghebbenden de staten niet goedkeuren

,

en hunne bezwaren niet bij minnelijke schikking tusschen hen én
den eerstaanwezenden ingenieur

,
handelende namens den Minister

van Oorlog , uit den weg kunnen worden geruimd, wordt het geschil

bij gewone dagvaarding gebragt voor de arrondissements-regtbank,

binnen welker ressort het perceel is gelegen.

Die dagvaarding mag niet geschieden dan dertig dagen na den
dag, op welken de belanghebbende zijne bezwaren heeft kennelijk

gemaakt. Zij wordt gedaan ter requisitie van den eerstaanwezen-
den ingenieur of van den belanghebbende

,
en in het laatste geval

bcteekend aan den eerstaanwezenden ingenieur
,
handelende namens

den Minister van Oorlog.

In geval van minnelijke schikking
,
wordt daarvan eene acte

opgemaakt door den eerstaanwezenden ingenieur en den betrokken
belanghebbende. Indien laatstgemelde zijnen naam niet teekenen

kan
,
wordt de acte voor eenen notaris verleden.

De kosten der acte worden gelijkelijk gedragen door het Rijk en
door den betrokken belanghebbende.

Art. 19. De gemeentebesturen doen op de staten en uittreksels

aanteekening
,
dat deze stukken

,
overeenkomstig art. 17 ,

ten raad-
Imize ter inzage hebben gelegen en dat de daarbij bevolen afkon-
diging heeft plaats gehad.

De korte inhoud van elke acte , waarbij schikkingen zijn getroffen

en van elk in kracht van gewijsde gegaan vonnis, bij gebreke van
schikkingen , wordt door de betrokken eerstaanwezende ingenieurs

vermeld op de staten en uittreksels.

Art. 20. Elk eerstaanwezende ingenieur moet op zijn bureau
hebben een door den Minister van Oorlog goedgekeurd plan van de
gronden binnen de verboden kringen van de vestingwerken onder
zijn beheer en daarvan inzage geven aan de belanghebbenden ,

die

zulks verlangen.

Art. 21. Binnen de kleine kringen van vestingwerken dpr eerste en
tweede klasse is het geoorloofd

, met toestemming van den
Minister van Oorlog

:

1°. getimmerten te plaatsen, behalve de dekking, welke naar
verkiezing kan worden gemaakt , uit verbrandbare stoffen te zamen
gesteld

, en geene grooterc oppervlakte beslaande dan van zestien

vierkante el;

2°. afsluitingen te stellen met steenen voeten, niet hooger dan
vijf palm boven den beganen grond ;

3°. alle houtgewassen te planten.

Art. 22. Tusschen de kleine en middelbare kringen van ves-
tingwerken van de eerste klasse is het geoorloofd

,
zonder voor-

afgaande toestemming:
1°. gebouwen en getimmerten te plaatsen

,
behalve de dekking

,

welke naar verkiezing kan worden gemaakt
, uit verbrandbare

stoffen te zamen gesteld, .op steenen voeten niet hooger dan vijf

palm boven den beganen grond
,
en voorzien van gemetselde stook-

plaatsen en schoorsteenen
;

2°. afsluitingen te stellen, met steenen voeten, niet hooger dan
vijf palm boven den beganen grond :

3°. alle houtgewassen te planten.

Art. 23. Tusschen de middelbare en groote kringen van vesting-

werken van de eerste klasse, tusschen do kleine en groote klingen

van vestingwerken van de tweede klasse en binnen de kringen van
vestingwerken van de derde klasse is het geoorloofd

,
zonder voor-

afgaande toestemming
,

alle gebouwen en afsluitingen te plaatsen

en alle houtgewassen te planten.

Art. 24 . Niemand mag de in art. 22 bedoelde gebouwen, getim-

merten en afsluitingen plaatsen of tusschen de daarin vermelde
kringen houtgewassen planten , dan na van den eerstaanwezenden
ingenieur eene verklaring te hebben ontvangen

, dat aan dezen het

voornemen van te bouwen of te planton is kenbaar gemaakt.
Art. 25. Voor het geval dat werktuigen, tot het uitmalen van

polders, uitgeveende gronden of waterplassen noodzakelijk, met de

gebouwen waarin zij gesteld moeten worden en hetgeen daarbij verder
behoort, tolhuizen

,
sluiswachters-woningcn , stat ions-gebouwen on

magazijnen bij spoorwegen, gebouwen op begraafplaatsen en scheeps-

werven
, of andere voorwerpen

,
die in hot algemeen belang noodig

zijn, niet buiten de middelbare kringen van vestingwerken van de

dófste klasse of de kleine kringen van vestingwerken van de tweede
klaèsc kunnen worden geplaatst , behouden Wij Ons voor toe te

staan, dat zij binnen die kringen worden gesteld.

Art. 2G. Binnen den middelbaren kring van een vestingwerk van

de eerste klasse en den kleinen kring van een vestingwerk van de
tweede klasse, mogen geene koopen of stapels buiten de gebouwen
worden nedergelegd, dan na daartoe bekomen verlof van den eerst-

aanwezenden ingenieur, die de plaatsen aanwijst, waar die hoopen
of stapels gelegd mogen worden , en den tijd bepaalt, gedurende
welken zij op die plaatsen mogen blijven liggen.

Art. 27. Hooi-, stroo- en graanschelven , stoffen tot bemesting
van landerijen en bouwstoffen die moeten dienen tot bet maken van
eenigwerk, tot welks daarstelling de toestemming verleend en niet
krachtens art. 52 vervallen is

,
of hetwelk zonder toestemming

mag Avorden daargesteld
, mogen binnen de kringen in het voor-

gaand artikel vermeld Avorden geplaatst
,
zonder dat daartoe eenig

verlof vereischt wordt.
Art. 28. Het is verboden, binneD de groote kringen van vesting-

werken van de eerste, tAveede en derde klasse, dijken
,
kaden

,
wegen

,

bruggen, sluizen
,
duikers en dergelijke werken te maken, slooten en

kanalen te graven, bestaande Averken van dezen aard te verande-
ren of Aveg te nemen, en den grond te verkoogen, zonder daar-
toe de vergunning van den Minister van Oorlog te hebben ver-
kregen.

Deze vergunning wordt niet vereischt met betrekking tot de
voorzieningen door de dijksbesturen te nemep uit hoofde van
hoogen waterstand of gevreesden of Averkelijk plaats hebbende
ijsgang.

Art. 29. Alle gebouAven of getimmerten ,
alle afsluitingen

, alle

houtgewassen en alle hoopen en stapels, Avelke binnen de middelbare
kringen van vestingAverken van eene der klassen gesteld, geplant
of' gelegd zijn of zullen worden, kunnen, zoodra bet vestingAverk
in staat van oorlog of van beleg is verklaard, zonder vorm van
proces

, op last van dén militairen kommandant weggeruimd
worden.

Hiervoor Avordt geene schadevergoeding gegeven , dan met be-
trekking tot de gebouAven

,
getimmerten , afsluitingen of houtge-

wassen
,

a. bij het in werking treden dezer wet aamvezig bij vesting-

Averken na 1814 aangelegd;

b. bij andere vestingAverken
,
ingeval bet mogt blijken dat bet

wegeruimde aanwezig Avas

,

1°. voordat bet vestingwerk, binnen welks kring bet stond,

werd aangelegd, of

2°. op het tij dstip bedoeld bij n°. 5 van art. 4, indien bet weg-
geruimde gestaan heeft op eenen grond, Avelke door bet vergrooten

van bet vestingAverk binnen den middelbaren kring er van is

komen te liggen.

Wordt een vestingAverk
,

hetAvelk bij de classificatie in art. 3
voorzien in geene klasse is gebragt, naderhand in eene klasse ge-

rangschikt, dan Avordt liet gerekend te zijn aangelegd op liet tijd-

stip, Avaarop liet besluit krachtens n°. 4 van art. 4 genomen in

Averking is gekomen.
Art. 30. De gebouwen

,
getimmerten en afsluitingen binnen de

kleine kringen van vestingwerken van de eerste en tAveede klasse

mogen
,
behoudens liet geval voorzien bij art. 34 ,

niet \rergroot

,

maar Avel verkleind Avorden.

Zij mogen onderhouden en, zulks noodig zijnde, vernieUAvd Avorden.

De inAvendige verdeelingen van de gebomven en de dekking er

van mogen veranderd , deur- en venster-openingen gemaakt en
bestaande deur- en venster-openingen digt gemaakt worden.
Het vorenstaande geldt mede ten aanzien van:
1°. steenen gebomven en afsluitingen, staande tusschen de kleine

en middelbare kringen van vestingwerken van de eerste klasse;
2°. de voorwerpen, voor welke, na Avegruimïng daarvan inge-

volge art. 29 ,
schadevergoeding moet Avorden gegeven , als

:

a. bouten gebouwen
,

getimmerten en afsluitingen , staande

tusschen de kleine en middelbare kringen A'an vestingAverken

Aran de eerste klasse;

b. gebomven, getimmerten en afsluitingen, staande tusschen
de kleine en middelbare kringen van vestingAverken van de
tAveede klasse, en binnen de middelbare kringen van vestingAverken

van de derde klasse.

Art. 31. Tot het maken A’an de verkleiningen, herstellingen of

vernieuwingen , in het voorgaand artikel bedoeld , mogen geene
bomvstoflen worden gebezigd van duurzamer soort dan die Avelke

zij vervangen.

De veranderingen van de imvendigc verdeeling A’an gebomven
mogen niet anders geschieden , en deur- en venster-openingen

mogen niet anders Avorden digt gemaakt,
in gemetselde gebouwen , dan in metselwerk, niet dikker dan zes

en tAvintig duim, cA in hout of hout- en pleisterwerk, niet dikker
dan A'eerticn duim

;

in houten gebouwen, dan in hout of hout- en pleisterAvcrk, niet

dikker dan voertien duim.
Art. 32. Niemand mag de verkleiningen, herstellingen, veran-

deringen of vorpieuAvingen aan de voorAverpen , in art. 3Ö vermeld

,

uitvoeren, dan na van den eerstaanwezenden ingenieur ontvangen
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te hebben eene verklaring
,

dat aan dezen liet voornemen , om

de verkleiningen, herstellingen, veranderingen of vernieuwingen

te doen uitvoeren ,
is kenbaar gemaakt.

Art. 33. Beplantingen binnen de kleine kringen van vestingwerken

van de eerste en tweede klasse, mogen door andere vervangen worden,

mits door den eerstaanwezenden ingenieur eene verklaring afge-

geven zij
,

dat aan hem het voornemen tot de vervanging is

kenbaar gemaakt.

Art. 34. Gebouwen
,
getimmerten ,

afsluitingen en beplantingen

binnen de middelbare kringen van vestingwerken van de eerste klasse,

en binnen de kleine kringen van vestingwerken van de tweede

klasse, voor welke na wegruiming overeenkomstig art. 29 schade-

vergoeding moet worden gegeven, mogen, indien de eigenaren

van hun regt op schadevergoeding afstand doen
,

na daartoe

bekomen verlof van den Minister van Oorlog, veranderd, ver-

groot of door andere voorwerpen van denzelfden aard vervangen

worden.
Art. 35. De Minister van Oorlog is bevoegd te vergunnen, dat,

ter 'vervanging van gebouwen, getimmerten en afsluitingen binnen

de middelbare kringen van vestingwerken van de eerste klasse,

en binnen de kleine kringen van vestingwerken van de tweede

klasse ,
en van beplantingen binnen de kleine kringen van vesting-

werken van de eerste en tweede klasse
,
op eene andere plaats

soortgelijke voorwerpen gesteld of beplantingen gedaan worden

,

mits die voorwerpen geene grootere oppervlakte en meerdere

hoogte verkrijgen ,
dan de vernielde of afgebroken voorwerpen

hadden, en tot de zamenstelling daarvan geene bouwstoffen van

duurzamer soort gebezigd worden dan waaruit de vernielde of

afgebroken voorwerpen bestonden.

Art. 36. Op het tijdstip, waarop de besluiten, waarbij nieuwe

verboden kringen worden daargesteld, of bestaande verboden kringen

worden vooruitgebragt of ten gevolge van welke de verbods-

bepalingen binnen bestaande verboden kringen vermeerderen
,

volgens de artt. 4 en 5 in werking komen
,
moeten , buiten het

geval in art. 48 voorzien
,

alle verrigtingen ,
welke niet of slechts

onder zekere voorwaarden binnen verboden kringen mogen ge-

schieden ,
en waarmede men binnen de bij die besluiten daar-

gestelde verboden kringen mogt bezig zijn, worden gestaakt.

Art. 37. Indien de verrigtingen ,
in het voorgaand artikel bedoeld

,

de zoodanige zijn, als waarvan in de artt. 22, 30 en 33 wordt

gehandeld, moeten zij, die daarmede bezig zijn, den eerstaan-

wezenden ingenieur daarvan kennis geven.

Zij mogen de gestaakte werkzaamheden niet weder aanvangen,

dan na van den eerstaanwezenden ingenieur eene verklaring te

hebben ontvangen
,
dat aan dit artikel is voldaan.

Art. 38. Indien de verrigtingen in art. 36 bedoeld, andere zijn dan

die waarvan in de artt. 22, 30 en 33 wordt gehandeld, doch onder

de zoodanige behooren , die krachtens de overige verbods-

bepalingen dezer wet niet of niet dan na bekomen toestemming

mogen plaats hebben , moeten zij ,
welke die verrigtingen doen

uitvoeren
,
binnen dertig dagen na het verschijnen van het tijd-

stip in art. 36 vermeld, een plan van het werk, met opgave van

de afmetingen en van de bouwstoffen , welke daartoe reeds zijn

en nog zonden worden gebruikt
,

of eene opgave van de soort

en het aantal van de houtgewassen, die reeds zijn en nog zouden

worden geplant ,
of van de oppervlakte welke reeds is of nog

zoude worden beplant ,
aan den Minister van Oorlog

,
tegen

overgave van een bewijs van ontvang, inleveren.

Art. 39. Zoo spoedig mogelijk
,
en uiterlijk binnen negentig dagen

na verloop van den termijn van dertig dagen , in het voorgaand
artikel vermeld, wordt aan ieder, die het plan met de vereischte

opgave, of wel de opgave omtrent de beplantingen heeft inge-

zonden
, bij beschikking van den Minister van Oorlog te kennen

gegeven, of hij het begonnen weide, zoo als het was voorge-

nomen ,- of wel met wijzigingen, of in het geheel niet, mag
ten uitvoer brengen, en het reeds gemaakte gedeeltelijk of ge-
heel moét wegruimen.

In deze beschikking worden de artikelen dezer wet genoemd,
op grond waarvan zij genomen wordt.

Is de beschikking niet binnen den bepaalden termijn genomen
dan kan het begonnen werk, zoo als het was voorgenomen, wor-
den voltooid.

Art. 40. Indien de uitvoering van het begonnen werk met wijzi-

gingen ofin het geheel niet wordt toegestaan
,
alsmede in dien het reeds

gemaakte gedeeltelijk of geheel moet worden weggeruimd
,
wordt

zoo spoedig mogelijk tusschen de belanghebbenden en den Minister

van Oorlog eene overeenkomst getroffen nopens het verleenen
eener schadevergoeding

,
indien daartoe termen zijn.

Ten aanzien van de deswege op te maken acte geldt het be-
paalde in het 3de en 4de lid van art. 18.

Art. 41. Bij gebreke eener overeenkomst, als in het voorgaand
artikel is bedoeld, wordt de schadevergoeding begroot door den be-
voegden regter, voor wien het geschil bij gewone dagvaarding
wordt aangebragf.
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Art. 42. Bij het begrooten der schadevergoeding mag alleen in aan-
merking komen de schade, welke geleden Avordt door het wegruimen
of Avijzigen van het begonnen werk ingevolge de beschikking van
den Minister van Oorlog in art. 39 vermeld,, zonder dat daarbij

in berekening mag worden gebragt eenige waardevermindering
van eigendommen of bezittingen ,

behoudens het bepaalde in het
4de lid van art- 5.

Art. 43. Indien
,
ten gevolge der beschikking, naar aanleiding

van art. 39 genomen, het reeds gemaakte moet Avorden weggeruimd,
geschiedt dit terstond na het treffen der overeenkomst, volgens

art. 40, of nadat de regterlijke uitspraak, vermeld in art. 41, in

kracht van gewijsde is gegaan.

De schadevergoeding wordt zoo spoedig mogelijk na de wegrui-
ming betaald.

Art. 44. Ingeval de- voltooijing van het aangevangen Averk , ten

geAroige van de beschikking- in art. 39 vermeld, niet anders mag plaats

hebben dan met de Avijzigingen in die beschikking aangeduid,
wordt de schadevergoeding, indien die volgens art. 42 verschul-

digd is ,
niet uitbetaald , alvorens het Averk voltooid

,
en dan tevens

gebleken zij
,
dat er niets meer gedaan is, dan volgens de beschik-

king geoorloofd Avas. Mogt de belanghebbende verkiezen het aan-
gevangen werk niet voort te zetten

,
uit hoofde van de voor-

geschreven Avijzigingen, wordt de schadevergoeding uitbetaald

zoo spoedig doenlijk na de wegruiming van het aangevangen
werk.

Art. 45. Xndien meer gedaan is dan, volgens de beschikking in

art. 39 vermeld
,

geoorloofd Avas
,
wordt de belanghebbende tot

dadelijke wegruiming van dat meerdere door den Minister van
Oorlog aangeschreven.

Ingeval de belanghebbende nalatig is in het voldoen aan die

aanschrijving, zijn de bepalingen van art. 57, voor zooveel het

meerder gedane betreft, van toepassing.

Art. 46. Voor de meerdere schade, welke de belanghebbende

lijdt door te hebben gehandeld tegen de beschikking van den

Minister \ran Oorlog
,
Avordt geene vergoeding toegekend.

Art. 47. De belanghebbenden
, die verzuimen de plans met de

daarbij behoorende 'opgaven , of de opgaven yan de rverken in art. 38

gevorderd, binnen den tijd bij dat artikel bepaald, aan den Minis-

ter van Oorlog in te leveren
,
verliezen hun regt op schadever-

goeding, ten ware zij mogten doen blijken, dat door omstandig-

heden buiten hunne schuld de inlevering der beAvuste stukken is

vertraagd of achterAvege gebleA-en.

Aan hen wordt evenwel , zoo spoedig mogelijk en uiterlijk

binnen honderd twintig dagen na het tijdstip in art. 36 vermeld,

bij beschikking van den Minister van Oorlog te kennen gegeven,

dat zij de aangevangen werken mogen voltooijen of Avel daarin

wijzigingen moeten brengen, en welke, of dat zij die werken geheel

moeten wegruimen.
Na die kennisgeving is ten hunnen aanzien toepasselijk het

hiervoren bepaalde nopens de belanghebbenden die aan de ver-

pligting tot het inleveren van de vereischte plans en opgaven heb-

ben voldaan, met uitzondering van hetgeen betrekkelijk de schade-

vergoeding is vermeld.

De aanspraak op schadevergoeding overeenkomstig het 4de lid

van art. 5 ,
blijft niettemin bestaan.

Art. 48. Wanneer de werken , op het tijdstip vermeld in art. 36
onder handen, de zoodanige zijn, tot -liet daarstellen waarvan de

Minister van Oorlog
,
ingevolge de bepalingen deze# wet, verlofmag

geven, kan hij toestaan, dat de staking der Averkzaamheden , aan
het slot van dat artikel vermeld , niet plaats hebbe , doch tevens

de inlevering der plans en opgaven, in art. 38 voorgeschreven,

vorderen.

Art. 49. Ingeval zich onder de Averken
,
op het tijdstip vermeld in

art. 36 onderhanden, zoodanige bevinden, die, volgens de vporgaande
bepalingen dezer wet, in het geheel niet , of niet zoo als het

voornemen daartoe bestond
,
voltooid zouden mogen Avorden

,
be-

houden Wij Ons voor het verlof tot de voltooijing te geven ,

onder beding dat de belanghebbenden afstand doen van alle regt

op schadevergoeding voor het geval, dat de werken later ingevolge

art. 29 mogten Avorden weggeruimd.

Art. 50. De verzoekschriften tot het verkrijgen der vergunningen,

volgens deze wet vereischt Avordende
,
moeten behelzen eene naauw-

keurige opgave van de plaats, de afmetingen en de bouAvstoffen

van het te maken werk , of van de plaats
,
de soort en het aantal

der te planten houtgeAvassen
,
of van de oppervlakte Avelke zou

Avorden beplant.

Art. 51. De verzoekschriften in het voorgaand artikel vermeld,

zijn vrij van zegel. De beschikkingen daarop, zooavcI als die,

welke ten gevolge van de artt. 39, 47,48 en 49 Avorden genomen,

worden geheel kosteloos uitgereikt.

Insgelijks Avorden van zegel vrijgesteld:

1°. de staten, de uittreksels der staten en de afkondigingen in

de artt. 11 en 17 vermeld, alsmede de schrifturen, houdende do

II.
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Bepalingen betrekkelijk het bouwen
,
planten en het maken van andere werken binnen zekeren afstand van vestingwerken van den Staat.

(Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

bezwaren der eigenaars naar aanleiding van laatstgenoemd artikel

opgemaakt

;

2°. de kennisgevingen volgens de artt. 13 en 55 geschiedende;

3°. de acten , houdende de overeenkomsten in de artt. 19 en 40
bedoeld ;

4°. het plan in art. 20 voorgeschreven;
5°. de v’erklaringen der eerstaanwezende ingenieurs, vermeld

in de artt. 24 , 32 , 33 en 37

;

6°. de plans en opgaven bedoeld bij art. 38.

De stukken .onder n°. 2, 4, 5 en 6 opgenoemd zijn vrij van
registratie.

De staten en uittreksels onder n°. 1 bedoeld, worden gratis

geregistreerd
,
nadat de aanteekening

,
in het 1ste lid van art. 19

vermeld
,
daarop is gesteld , indien de belanghebbenden tegen de

staten en uittreksels, binnen den bij art. 17 bepaalden termijn,

geene bezwaren hebben ingebragt ; anders, nadat de geschillen,

waartoe die stukken aanleiding gegeven hebben, geëindigd zullen

zijn door minnelijke schikkingen of door in kracht van gewijsde'

gegane vonnissen. De acten onder n°. 3 vermeld, worden mede
gratis geregistreerd, binnen tien dagen nadat zij gesloten zijn.

Art. 52. Indien met het maken van werken of het planten van
houtgewassen geen aanvang is gemaakt na verloop van een jaar

na de uitreiking tegen re^u der daartoe verstrekte vergunning,

wordt die vergunning gehouden voor vervallen.

Art. 53. De officieren der genie en de opzigters der fortificatiën

zijn bevoegd, ten einde zich te overtuigen dat geene verrigtingen in

strijd met de bepalingen dezer wet geschieden of geschied zijn, zich

te begeven op de perceelen, gelegen binnen de groote kringen der

vestingwerken van de eerste ,
tweede en derde klasse

,
en in de

gebouwen
,
staande:

1°. binnen de middelbare kringen der vestingwerken van de

eerste klasse;

2°. binnen de kleine kringen der vestingwerken van de tweede
klasse ; en

3°. tusschen de kleine en middelbare kringen der vestingwerken
van de tweede klasse en binnen de middelbare kringen der ves-

tingwerken van de derde klasse, die volgens het laatste lid van
art. 30 niet mogen worden vergroot.

Art. 54. Wanneer de officieren der genie en de fortificatie-

opzïgters zich op de perceelen en in de gebouwen , in het voorgaand
artikel vermeld

,
begeven, moeten zij vergezeld zijn van eenen com-

missaris vair politie , of, als er geen commissaris van politie is

,

van den burgemeester of van dengene die hem vervangt.

Art. 55. De bewoners of gebruikers der perceelen en gebouwen in

art. 53 vermeld, zijn verpligt de officieren der genie en fortifieatie-

opzigters
,
vergezeld als in het voorgaand artikel is gezegd

,
op

de erven en in de gebouwen
,

die zij in gebruik hebben of

bewonen
,
toe te laten

,
mits door eenen bode of veldwachter der

gemeente, waaronder de perceelen gelegen zijn
,
ten minste twee

maal vier en twintig uren te voren, aan hunne woningen van de

komst der gemelde officieren en opzigters schriftelijk kennis zij

gegeven.

Ingeval zich de bewoners of gebruikers weigerachtig betoonen
zich hiernaar te gedragen

,
gelden de bepalingen welke zijn vast-

gesteld in de artt. 14, 15 en 1G ten aanzien der daar bedoelde wei-
gering van bewoners of gebruikers.

Art. 56. Bij het ontdekken van eene plaats hebbende of plaats

gehad hebbende verrigting in strijd met de bepalingen dezer wet,
maakt de beambte , die ingevolge art. 54 den officier der genie of den
fortificatie-opzigter vergezelt, deswege proces-verbaal op, het-

welk door gemelden officier of opzigter mede wordt onderteekcnd

,

en waarmede gehandeld wordt overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van Strafvordering.

Art. 57. Die in strijd met de bepalingen dezer wet nalatig is geble-

ven in hot doen wegruimen van gemaakte werken ,
of eenig w,erk

heeft gemaakt of doen maken, of houtgewassen heeft geplant of

doen planten
, wordt gestraft met eene geldboete van vijf en

twintig tot vijf en zeventig gulden, of, bij wanbetaling, met ge-
vangenis van drie tot zeven dagen.

Die hoopen of stapels heeft nedergelegd of doen leggen op plaat-

sen , alwaar dit volgens de bepalingen dezer wet niet geoorloofd

is, of verzuimt die weg te nemen of te doen wegnemen na het
verstrijken van den tijd aan het slot van art. 26 vermeld; die

werkzaamheden
, bedoeld in de artt. 22 , 30 , 31 en 33 , doet of heeft

doen uitvoeren
,
zonder 8e volgens de artt. 24 , 32 , 33 en 37 ver-

eischtc kennisgeving aan den eerstaanwezenden ingenieur te hebben
gedaan, wordt gestraft met eene geldboete van vijl tut vijf en twin-
tig gulden, of bij wanbetaling met gevangenis van een tot drie

dagen.

Voor zooveel het geene werkzaamheden
,
bedoeld inde artt. 22,

30, 31 en 33 betreft, beveelt de regter tevens, dat het alzoo ge-
maakte, geplante of geplaatste

,
binnen eenen door hem te bepalen

tjd, welke zoo kort mogelijk en nimmer langer dan een jaar zal

mogen wezen, wprde weggeruimd, met verklaring, dat zulks , als-

dan niet geschied zijnde
,
op kosten van den veroordeelde

, van wege
den Staat zal kunnen geschieden.

Art. 58. Met geldboete van vijf tot vijfen twintig gulden of, bij

wanbetaling, met gevangenis van een tot drie dagen, wordt gestraft

hij, die, de bij deze ïvet vereischte toestemming of verklaring voor
het verrigten van eenig werk, of het planten van houtgewassen, of
het plaatsen van hoopen of stapels, verkregen hebbende, op de aan-
vragen van de officieren der genie of van de fortificatie-opzigters

,

of van degenen die hen ingevolge art. 54 vergezellen
,
geweigerd

heeft de geschriften te vertoon en , waarbij hij tot het verrigten of
doen verrigten van den onder handen zijnde arbeid gemagtigd wordt.

Art. 59. De verbods- en strafbepalingen dezer wet zijn van
toepassing, hoezeer de staten en plans in de artt. 11 en 20
vermeld niet zijn afgewerkt.

Art. 60. De wet van den 16den November 1814, n°. 55
(,Staatsblad n°. 106) , benevens alle andere verordeningen

, voor
zoover zij betrekking hebben op het onderwerp der tegenwoordige
wet, zijn met den dag, waarop deze wet in werking treedt, ver-
vallen.

Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst , en dat alle ministeriele departementen

, autoriteiten

,

collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden.

[Y. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.
Het wets-ontwerp, houdende bepalingen betrekkelijk het bouwen,

planten en het maken van andere werken binnen zekeren afstand
van de vestingwerken van den Staat en intrekking der wet van
den 16den November 1814, n°. 55 (Staatsblad n°. 106), bij Konink-
lijke boodschap van den 28sten Maart jl. aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal aangeboden , heeft

,
doordien de vervanging

van den generaal-majoor van Spengler den 15den Julij daaraanvol-
gende heeft plaats gehad

,
in de zitting van 1851 op 1852 geen

afdoening kunnen erlangen.

Toch is deswege op den llden Mei jl. een Voorloopig Verslag
vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, en daarop door de
Regering onder dagteekening van den 17den Julij daaraanvolgende
geantwoord ,

terwijl ten gevolge der afwezigheid van de grootste
helft der leden van die Commissie geen eindverslag opgemaakt heeft

kunnen worden.
De Regering ziet zich derhalve verpligt op nieuw eene voordragt

op dit onderwerp aan de Vertegenwoordiging te doen, welke
geheel overeenstemmende is met die, gevoegd bij de voormelde
boodschap van den 28sten Maart, behoudens eene geringe wijziging

in art. 41 , die reeds was aangeduid in eene Nota van Wijzigingen,
gevoegd bij de Memorie van Beantwoording van 17 Julij, alsmede
de weglating in het opschrift van het ontwerp van de intrekking

der wet van den 16den November 1814, n°. 55 (Staatsblad n°. 106),
vei’mits de vermelding daarvan

,
in verband tot art. 60 van het

ontwerp, öf overbodig öf onvolledig is voorgekomen.
Wilde de Regering in eene ontwikkeling der gronden treden

,

waarop de thans aangeboden voordragt steunt
, zij zoude alles

moeten herhalen ,
wat reeds gezegd is met betrekking tot de ver-

schillende ontwerpen betrekkelijk dit onderwerp aan de Tweede
Kamer aangeboden , bij Koninklijke boodschappen van den 21sten
October 1850, 26 September 1851 en 28 Maart 1852.

Zij vertrouwt derhalve te mogen volstaan met de Verwijzing
naar de gedrukte memorien van toelichting

,
verslagen van Rappor-

teurs en antwoorden der Regering.

De Minister van Oorlog
,

B°" Forstxeb VAX Dambexoy.

[VI. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 24sten September 1852.

MIJNE nEEEEX !

Wij bieden hiernevens aan U ter overweging aan een Ontwerp
van Wet tot verhooging van het Vijfde Hoofdstuk der Staats-
begrooting van 1852.

De Memorie van Toelichting, die het Wets-ontwerp vergezelt,

bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede, Mijne Heeren ,
bevelen Wij U in Godes heiligo

bescherming.

’s Gravenhage
,
den 24sten September 1852.

WILLEM.
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Verhooging van Hoofdstuk B der Staatsbegrooting van 1 85a.

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

[VI. 2.]

ONTWERP VAN WET tot verhooging van het Vijfde

Hoofdstuk der Staatsbegrooting van 1852. (Bijdrage aan

de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij.)

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat bet noodzakelijk

is de begrooting der Staatsuitgaven over het dienstjaar 1852 te

verboogen met eene som van f200,000 ,
ter bestrijding van den eersten

termijn van de bijdrage van f 1,000,000 ,
aan de Nederlandsche

Rhijnspoorwegmaatschappij volgens art. 11 der overeenkomst

van den 13/j^den Maart 1852 ,
bij de wet van den 29sten Mei 1852

(Staatsblad n°. 118) bekrachtigd, te verstrekken,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal ,

hebben goedgevonden en

verstaan
,

elijk Wij goedvinden en verstaan by deze

:

Eenig artikel.

Aan de Vide afdeeling van het Vde hoofdstuk der begrooting

van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1852 ,
vastgesteld ij de

wet van den 26sten December 1851 (Staatsblad n°. 194), wordt
toegevoegd een nieuw artikel van den volgenden inhoud

:

i) Artikel 104a. Bijdrage aan de Nederlandsche Rhijnspoorweg-

n maatschappij’*

,
ter somma van twee honderd duizend gulden

( f 200,000)

waardoor het totaal dier afdeeling op twee millioen acht honderd

vijftig duizend vijf honderd een en dertig gulden en twee en zestig cents

(f 2,850,531.62) wordt gebragt en het totaal van het Vde hoofdstuk

,

bij de wet van den 7den Maart 1852 (Staatsblad n°. 50) op

f 5,035,907.62 bepaald
,
nader wordt vastgesteld op vijf millioen

twee honderd vijf en dertig duizend negen honderd zeven gulden en twee

en zestig cents
(
f 5,235,907.62).

Lasten en bevelen enz. •

[VI. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Ter uitvoering der wet van den 29sten Mei 1852 (Staatsblad

n°. 118), waarbij artt. 11 en 12 der overeenkomst met de Ne-
derlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij zijn bekrachtigd , zal nog
in het loopende dienstjaar, moeten worden voorzien in de vol-

doening van den eersten termijn der bijdrage van een millioen

gulden
,
aan die Maatschappij toegekend ter tegemoetkoming in de

kosten der versmalling van het spoor tusschen Amsterdam en

Arnhem. Die voldoening toch is verschuldigd bij den aanvang van
den aankoop of de onteigening der voor die versmalling en de

daarmede in verband staande toegangen tot de stations benoo-
digde gronden; en de voorbereidende werkzaamheden zijn thans

zoo verre gevorderd dat die aanvang kort op handen schijnt.

Ten einde het Gouvernement die uitgave krachtens de begroo-
ting van 1852 kunne doen-, zal deze met het beloop van den
eersten termijn dier bijdrage belmoren te worden verhoogd.

Hiertoe strekt het tegenwoordig voorstel van wet.

De verhooging zal uityde gewone middelen
,

tot dekking der

Staatsuitgaven van het dienstjaar 1852 aangewezen, kunnen
worden bestreden.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Thorbecke.

[VIL 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 24sten September 1852.

mijne heeren!

Hiernevens wordt aan U ter overweging voorgelegd een Ont-
werp van Wet omtrent de onteigening van perceelen voor de
verlenging van den spoorweg van Arnhem tot de Pruissische

grenzen.
,

De redenen, die tot dat voorstel hebben geleid, zijn uiteengezet

in de toelichtende Memorie, die, van bijlagen voorzien, daar-
nevens is gevoegd.

Wij bevelen U hiermede, Mijne Heeren, in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage , den 24sten September 1852.

WILLEM.

[VH. 2.]

ONTWERP VAN WET omtrent de onteigening van per-
ceelen voor de verlenging van den Spoorweg van Arnhem
tot de Pruissische grenzen.

Wu WILLEM III, enz.
0

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de verbinding
van den spoorweg van Amsterdam tot Arnhem met de Pruissische

spoorwegen in het algemeen belang noodig is, en dat die verbin-
ding, ingevolge de overeenkomst van 13 en 14 Maart 1852, door
de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij moet worden tot

stand gebragt;

Gelet op de wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125)

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met ge-
meen overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en ver-

staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

;

Eenig artikel.

Wij verklaren, dat het algemeen nut de onteigening vordert,

ten name van de ' Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij
,

van de eigendommen noodig tot verlenging van den spoorweg tus-

schen Amsterdam en Arnhem tot de Pruissische grenzen in de
rigting van Emmerik

,
aanvangende aan het tegenwoordig station

te Arnhem
,
verder loopende ten noorden dier stad, doorsnijdende

den Hommelschen weg en den straatweg van Arnhem naar
Zuphen ;

vervolgens door de gemeenten Rheden en Westervoort over den
Schaapsdijk, den IJsselclijk en den grooten weg van Arnhem naar
Emmerik en met eene brug beneden de Weslervoortsche schipbrug
den IJssel overtrekkende

;

daarna gaande door de gemeenten Duiven en Zevenaar , ten

zuiden van de kommen dezer gemeenten

;

wijders dwars over den grooten weg van Arnhem naar Emmerik
.

en, na den Rhijndij-k te zijn overgetrokken, bij hettenjare 1846
bepaalde punt op de grenzen tusschen Nederland en Pruissen

sluitende aan den spoorweg, die van Oberhausen
,
gelegen aan den

Keulen-Minder spoorweg, over Emmerik naar de Nederlandsche
grenzen zal worden gelegd.

Lasten en bevelen enz.

[vn. 8.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Door het tractaat met Pruissen van 18 Julij 1851 (Staatsblad' van
1852 n°. 54), de overeenkomst met de Rhijnspoorwegmaatschappij

van 13/14 Maart 1852, en de bekrachtiging harer artt. 11 en 12

bij de wet van 29 Mei 1852 (Staatsblad n°. 118)-, zijnde bezwaren,
welke de verlenging van den spoorweg van Arnhem naar Duitsch-

land jaren lang in den weg stonden, opgeruimd.

Krachtens die overeenkomst moet nu door de Maatschappij aan
dat werk ten spoedigste de hand worden gelegd.

Het is noodzakelijk, dat, waar minnelijke schikking vruchteloos

werd beproefd, de vereischte perceelen door gedwongen onteige-

ning worden verkregen.

Nevensgaand voorstel van wet tot verklaring van het algemeen

nut van het werk , strekt om in die behoefte te voorzien.

Bij de behandeling van dit wetsontwerp, het eerste, waarbij

de onteigeningswet ten behoeve van een belangrijk werk zal

worden toegepast, is het vooral van gewigt, zich te vereenigen

over de beantwoording der vraag
,

hoe ver de tusschenkomst

der wetgevende magt zich volgens die wet moet en mag uitstrekken.

Art. 10 nu dier wet vordert, dat in de bijzondere wet zoowel

de aard en de strekking ,
als de hoofdpunten ter bepaling der al-

gemeene rigting van het werk en, bij wegen, zooveel mogelijk de

gemeenten , door welke zij zullen loopen , worden aangewezen.
Dat voorschrift, in verband met artt. 6—8, brengt, zoo ’t

schijnt, mede dat de Staten-Generaal niet alleen met de rigting

in algemeene trekken, maar ook met de geopperde bezwaren en

met de gronden , waarop hare vaststelling rust
,
worden bekend

gemaakt. Yan deze kennis kan het oordeel over de algemeene

nuttigheid van het aan te leggen weik afhangen.

Uit dien hoofde zullen de bedenkingen ,
die tegen de ï'igting in

het algemeen zijn aangevoerd, worden medegedeeld on behandeld.

Die, welke van ondergeschikt, of zelfs van bijzonder belang

zijn, worden onaangeroerd gelaten. Zij kunnen eerst bij de uit-

voering der voorgedragen wet
,
na de vaststelling der rigting in

alle deelen, een punt van onderzoek en beslissing uitmaken.

De rigting van het werk toch , zoo als zij op de ingevolge artt. 6

en 7 der onteigeningswet ter inzage gelegde grondteekeningen en

in het daarbij gevoegd plan wordt opgegeven
, is slechts eene

eerste aanwijzing, waarin later, zoo het noodig mogt zijn, wij-
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zigingen kunnen worden gebragt. Hiermede vervallen wellïgt vele

der nu reeds voorgedragen bezwaren en wenscken.

De regeling bijv. der af- en uitwateringen met de belangheb-

bende eigenaars en polderbesturen , en de bepaling van de uit-

wegen
,
de viaducts , de hellingen en de glooijingen kunnen eerst

later bij de uitvoering worden vastgesteld.

Niet alleen art. ld der onteigeningswet, maar ook in dit geval

art. lv) der concessie, ingevolge hetwelk de uitvoering der wer-
ken moet geschieden onder toezigt van eenen ingenieur van den

waterstaat, in overeenstemming met daaromtrent te geven voor-

schriften , levert intusschen waarborg, dat op de nu reeds inge-

bragte bedenkingen ,
zooveel noodig en mogelijk is

,
gelet en voor

de algemeene en bijzondere belangen door het Gouvernement
gewaakt zal worden.

Zoo evenwel eenige bezwaren, die of van ondergeschikt belang

óf van latere zorg zijn, in deze Memorie worden aangestipt, het

geschiedt alleen om de ongegrondheid er van aan 'te toonen.

De hoofdbezwaren nu tegen het ter inzage gelegde plan in

het algemeen, hebben betrekking tot de rïgting

langs de stad Arnhem
,

over den IJssel
,
en

onder Duiven en Zevenaar.

Langs Arnhem.

De baron van Heeckeren van Enghuizen
,
eigenaar van het land-

goed Sonsbeek, die zich bezwaard acht eensdeels over de inne-

ming van een gedeelte van dat landgoed, grenzende aan de stads-

singels, ten andere door het verlies van uitzigt op die singels,

stelt voor eene verlaging van het stationsplein en de verlenging

van de as van den bestaanden spoorweg door het paardewed en

de stadsgracht.

De heer C. A. Weeris ,
eigenaar van het landgoed Marienberg

,

is mede bezwaard over het verlies van uitzigt, dat hij door den
aanleg van den spoorweg zal lijden.

Vooreerst zou aan het verlagen van het station eene zeer aan-
zienlijke uitgaaf verbonden zijn, waartoe de Maatschappij niet

wel kan worden verpligt. Daarenboven zou door het aannemen
van de door den heer van Heeckeren voorgestane rigtiug

, de

spoorweg zooveel digter bij den binnensingel worden gebragt, en

de kromming van den weg noodeloos vergroot ; van het eigendom
van den heer van Heeckeren zou minder worden ingenomen

,

doch zonder dat het uitzigt van zijn landgoed er veel bij zou winnen.

Het gemeentebestuur van Arnhem en een aantal ingezetenen

dier gemeente verlangen, dat de rigting langs de rivierzijde dooi-

de stadswaardjes worde bepaald, of dat het verlies van uitzigt,

door het maken van een viaduct, worde gelenigd. Dit is inzon-

derheid de wenscli van den Raad dier gemeente.

Eene rigting ten zuiden van Arnhem
,
waarop door burgemeester

en wethouders dier gemeente wordt aangedrongen
, was vóór de

overdragt van den spoorweg ontworpen, doch afgekeurd uit

hoofde van de bezwaren aan de uitvoering verbonden.

Tot bcoordeeling van dit gewigtig punt is het van belang te

herinneren
,

wat vroeger nopens de rigting van den spoorweg is

voorgevallen en in welken stand de zaak zich bij de overgifte

van den weg aan den tegenwoordigen exploitant bevond.

Aanvankelijk bestond het plan den spoorweg van het tegenwoor-
dig station te Maarsbergen te verlengen naar Wageningen , aldaar

den Rhijndijlc over te trekken en de uiterwaarden te volgen tot

Arnhem ,
en dan verder de stad ten zuiden om te gaan.

Reeds waren de onteigeningen in die rigting tot Arnhem voor-

bereid ,
toen Koning Willem II, uit hoofde van de belangen der

militaire defensie, verlangde dat de vastgestelde rigting in zoover

wierd gewijzigd, dat de weg door het fort aan de Buurtsteeg of

door het fort aan de Grebbe zou loopen.

Hierop werd, na onderzoek, de rigting langs de Grebbe en

Wageningen verlaten en aan die door het fort van de Buurtsteeg

en over de hoogten van de Veluwe de voorkeur gegeven , waartoe

,

buiten het belang der defensie, bij droegen de menigvuldige bezwa-
ren, inzonderheid door het gewestelijk bestuur van Gelderland ,

tegen het opwerpen van eenen watervrijen spoorweg op de uiter-

waarden ingebragt.

De Koning vereenigdo zich met dit plan en bij besluit van den

25sten Octoborl841, n°. 74, werd bepaald, dat de spoorweg zou

loopen van Maarsbergen ,
door het fort aan de Buurtsteeg, en van

daar over de hooge gronden tot aan den straatweg aan het einde

van liet plein buiten do St.-Jans-barrière te Arnhem.
Zoo kwam de weg in den toestand

,
waarin hij ten jare 1845

aan de Maatschappij is overgedragen ,
met verpligting , volgens

art. 9 der concessie, » tot uitbreiding en voltooijing van den
» weg van Arnhem in de rigting van Emmerik tot de Pruissische

» grenzen.”

Gedurende den tijd, dat over die overdragt werd onderhan-
deld , was intusschen reeds oen plan dier verlenging Van de zijde

van het Departement van Binnenlandscho Zaken, opgemaakt,

dat na die overdragt aan de Maatschappij werd medegedeeld.
Het strekte om met een doorgaand spoor den weg te leiden ten

noorden van Arnhem , nadat men zich bij onderzoek had verge-
wist, dat aan elke rigting om en bij Arnhem bezwaren zouden
zijn verbonden

;
doch de grootste aan eene strekking ten zuiden

,

en dat de voordeelen van dit ontwerp niet tegen de grootere
nadeelen zouden opwegen. Het is dit plan

,
dat hoofdzakelijk

door de Maatschappij is gevolgd en ter inzage van de belangheb-
benden in de betiokken gemeenten is nedergelegd.

Het Gouvernement heeft
,
na kennisneming van de nu tegen de

rigting ten noorden van Arnhem ingebragte bezwaren, en na
raadpleging van deskundigen in overleg met de directie der Maat-
schappij

,
geene redenen gevonden het plan te doen wijzigen en

terug te komen op eene rigting, die vroeger, na rijp beraad, was
verworpen.
Op het maken van een viaduct , zoo als door Arnhem en anderen

wordt gewenscht , is bij het tegenwoordige plan niet gerekend.
Aan het bouwen van zoodanig kunstwerk zijn groote kosten ver-
bonden, en meer tijd, dan de termijn, binnen welken de werken
moeten gereed zijn, gedoogt. Noodzakelijkheid voor het maken
der bogen bestaat ook niet; integendeel is de veiligheid van
het verkeer bij het leggen van den dam beter verzekerd.

Een viaduct zou een fraaijer aanzien hebben
, doch slechts in

geringe mate de bezwaren wegens het ontnomen uitzigt opheffen.

Het Gouvernement vond uit dien hoofde geene genoegzame
redenen om bij de Maatschappij op de uitvoering van zoodanig
werk aan te dringen.

Overtogt over den IJssel.

Het polderbestuur van het Arnhernsche en Velpsche broek acht
het punt van overgang over den IJssel ongunstig gekozen; ver-

mits het juist valt in de kromte van het riviervak, waar dit zeer

naauw is en de rivier zich bij ijsgang gewoonlijk vastzet.

Niet alleen moet de goede rigting van den spoorweg hier als

hoofdzaak worden beschouwd, maar door de geraadpleegde des-

kundigen wordt in het gevoelen van het dijkbestuur niet gedeeld.

De nadeelen, welke het polderbestuur vreest, zullen op het

gekozen punt van overgang in geene grootere mate dan iets hoo-
ger of lager op de rivier bestaan. En wil men den spoorweg,
dan moet men zich ook de brug over den IJssel getroosten.

Onder de gemeente Duiven.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven meenen,
dat aan den spoorweg eene betere rigting zou worden gegeven,
zoo die van het punt van overgang over den IJsscl , in eene
regte lijn ten noorden van den grooten weg over de Hamelsche
velden, over Mé bouwlanden op den Eng, ten zuiden voorbij het

goed de Pioen

,

over de Woerd ,
door de hooge Aalbergen ten

noorden van Zevenaar over het Griet , dwars over den weg de

Tatelaar op Babberich wierd gelegd. Dat is dus noordelijker dan
volgens het voorloopig plan.

Als reden wordt opgegeven mindere lengte en mindere kosten ;

dat de groote weg clan niet twee malen en daarenboven minder
waterleidingen zullen worden doorsneden ,

en eindelijk dat de weg
op grooteren afstand van den Lijmerschen ban dijk en overlaat zal

verwijderd blijven; hetgeen bij doorbraak of werking van den
overlaat zijne waarde zou hebben.

De kosten kunnen hier niet in aanmerking komen en de mindere
lengte is te onbeduidend om er aan te hechten. Het westelijk

deel der ontworpen rigting, waarvan hier sprake is, werd daar-

enboven gekozen in verband met eene bekwame rigting dwars
en niet schuins over den IJssel.

Wat den meerderen of minderen afstand van den Lijmerschen

overlaat betrelt, aangézien deze overlaatkade tot dijk wordt ver-

hoogd , komt het gevreesde bezwaar van zelf te vervallen.

Onder de gemeente Zevenaar.

Mevrouw de weduwe de Nerée geeft in overweging , de rigting

van Zevenaar af te doen loopen langs de huizen Poelwijk en Kamp-
huizen, geheel blijvende aan de zuidzijde van den grooten weg

,

om juist ten zuiden van en bij den opweg van den grooten weg op
den Babberichschen dijk , dezen dijk over te gaan en verder over
het veen en Grondstem naar Elten te komen.
Dat is zuidelijker dan volgens het ontworpen plan.

Het oostelijko deel der rigting, waarvan hier sprake is, werd
gekozen , vooreerst met het oog op het gemeenschappelijk met
Pruissen vastgestelde punt van doorsnijding der grenzen, en ten

andere zoodanig , dat de spoorweg geheel binnen den watervrijen

weg van Babberich naar Elfen blijft, welk laatste voordeel door
het aannemen van de verlangde rigting zou worden gemist.

Do bedenkingen , die niet regtstreeks do rigting raken , van
ondergeschikt of van meer bijzonder belang zijn, doch welke de
Regering nogtans niet met stilzwijgen wil voorbijgaan

, zijn door

het polderbestuur van het Arnhomsclie cn Velpsche broek
,
door liet
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gemeentebestuur van Westervoort ,
door ingezetenen dier gemeente

,

en door het gecombineerd collegie van het polderdistrict de

Lijmers ingebragt.

Zij betreden inzonderheid de te maken brug over den IJssel.

Het «polderbestuur betoogt, dat indien de brugkoofden naauwer

mogten worden dan de veerhoofden der Westervoortsche schip-

brug, de boven den spoorweg gelegen polderdijken vroeger zullen

overloopen en verhooging en verzwaring zullen eischen ; waarvan
de kosten niet voor rekening van den polder kunnen komen.

Gesteld dat dit aldus werd bevonden, dan zal de verhooging

van het deel van den polderdijk, gelegen tusschen den spoorweg

en de Rijksdijken, zoo gering bevonden worden, dat zij ten koste

van de onteigenende partij in geen geval bezAvaar zal opleveren.

Het gemeentebestuur van Westervoort is bevreesd
,
dat de ijsbre-

kers en ducd’alven van de ontworpen IJsselbrug een groot ge-

vaar bij ijsstopping kunnen veroorzaken, en doet de vraag, of

geene andere middelen van overtogt kunnen Avorden gevonden.

Hieromtrent geldt de reeds gemaakte opmerking, dat, wil men
den spoorweg ,

men ook de brug over den IJssel moet toestaan.

Bij de uitvoering zal zooveel mogelijk tegen de nadeelen, die

daaruit met het oog op de waterstaatsbelangen konden ontstaan,

worden gewaakt.
Het collegie van de Lijmers heeft bedenkingen wegens de

hoogte van den weg en het nadeel
,
daaruit bij doorbraken of bij

werldng van den Lijmerschen overlaat te duchten.

Dit bezwaar Avordt opgeheven door de opmerking ,
dat , zoo

het voorloopig plan Avordt gevolgd
,
de bestaande Aveg van Arnhem

naar Emmerik doorgaans acht Nederlandsche duimen hooger dan

de spoorweg zal liggen, en dat de baan van dezen zoo laag

mogelijk zal worden gelegd.

De onderstelling van nadeel ten gevolge van de werking van
den Lijmerschen overlaat, vervalt, gelijk reeds is gezegd, door

zijne opheffing.

Eindelijk heeft nog het polderbestuur van het Arnhemsche en

Velpsche broek doen gelden, dat daar de polder des Avinters, tot

bevordering der vruchtbaarheid , onder Avater Avordt gezet
,

het

water, dat door het overloopen der dijken te IJsseloord en

onder Velp in den polder komt , en het vruchtbaarste te achten

is, voortaan door het Arnhemsche broek niet meer in die mate

zal kunnen worden genoten. De spoorwegdijk, zegt men, _ zal de

vrije beweging van dat water door den polder beletten
,

hetgeen

door de daarin te leggen duikers niet zal worden hersteld.

Het is waar dat het Arnhemsche en Velpsche broek door den

spoorAveg zal doorsneden Avorden met eene hoogte ruim boven

den winterwaterstand in dat broek verhevep. De gemeenschap

van het ingelaten Avater wordt echter opengelaten. Het water

dat van de ' Velpsche zijde over de dijken binnenloopt, wordt van

de Arnhemsche zijde door het sluisje in den Broekdijk te Arnhem
,

binnengebragt, zoodat, al bestond die gemeenschap niet, echter

de beide deelen van het broek onder water zouden komen
,
waar-

schijnlijk niet minder dan tot dusverre het geval is.

Doch, al ware dit anders, er schijnt geene rigting voor den

spoorweg aan te wijzen
,
Avaardoor de tegenwoordige verdeeling

van het overstroomingswater volmaakt in stand wierd gehouden

en, kon dit, de vraag zou dan nog zijn, of die rigting voor den

spoorweg aannemelijk ware.

Het schijnt dus ongeraden, zoo niet onmogelijk, door wijziging

der gekozen rigting aan de daartegen ingebragte bezwaren te

gemoet te komen.
Voor zooveel de gronden, Avaarop die rigting is aangenomen,

niet reeds uit de Avederlegging der tegenbedenkingen kenbaar
zijn, mag het wel overbodig Avorden geacht nader aan te toonen,

dat het algemeene nut de onteigening vordert der noodige perceelen

tot aanleg van den in de wet omschreven weg, met andere

Avoorden
,
dat de verbinding van den Nederlandschen Rhijnspoor-

weg met de Pruissische ijzerbanen ,
door verlenging van den

bestaanden spoorweg in de aangewezen rigting
,
eene zaak is van

algemeen belang.

Dit zal niet ligt iemand in twijfel trekken.

Het aan de Kamer vroeger medegedeelde verdrag met Pruissen

van den 18den Ju lij 1851, legt verder aan het Gouvernement de

verpligting op ,
den aanleg van dezen weg te bevorderen en zelfs

te zorgen, dat hij binnen drie jaren na de uitwisseling der

bekrachtiging van het verdrag zij voltooid.

Doch Avat ten deze afdoende is, de Avetgevende magt heeft,

door goedkeuring van de artt. 11 en 12 der overeenkomst tus-

schen de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Finantien

en de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij
,
reeds getoond,

met het Gouvernement overtuigd te zijn
,

dat de aansluiting van
den Rhijnspoorweg met de Duitsche ijzerbanen

,
die reeds veel te

lang is vertraagd, door het algemeen belang wordt geboden, en
dat zelfs aan ’s Rijks kas daarvoor een aanzienlijk offer mogt
worden opgelegd.

Eindelijk mogen aan de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaat-

schappij de middelen niet worden onthouden
, die haar tot nale-

ving der overeenkomst met het Gouvernement zullen in staat
stellen.

Het eenig artikel der voorgedragen wet zal wel geene toelich-

ting vorderen. Alleen zij herinnerd
, dat ingevolge het proces-

verbaal
,
gesloten tusschen de 'Nederlandsche en Pruissische com-

missarissen
,
den lOden enden 18den Februarij 1846, en art. 1 der

overeenkomst van 13/14 Maart 1852, het punt van aansluiting der
rigting van de beide wegen aan de grenzen tusschen Nederland en
Pruissen is bepaald op een afstand van 90 Nederlandsche ellen

of 23.9 Rhijnlandsche roeden, gemeten langs de grenslijn ten noor-
den van den Nederlandschen grenspaal n°. 680, bij den Aveg van
Didam naar Elten.

Door de overgelegde stukken Avordt gestaafd, dat aan de
voorschriften van art. 7 der onteigeningswet behoorlijk is voldaan.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Thoebecke.

[vin. ï.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP
,

ingekomen in de zitting

van den 24sten September 1852.

MIJNE HEEEEN !

Het Wets-ontwerp ,
dat hiernevens aan U ter overweging wordt

voorgelegd, strekt tot verhooging van de VHde afdeeling van het

Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting van 1851.

De gronden, waarop dat voorstel rust, zijn uiteengezet in de

toelichtende Memorie, weike daarnevens is gevoegd en van eene

bijlage is vergezeld.

Wij bevelen U hiermede
,
Mijne Heeren , in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage
,
den 24sten September 1852.

WILLEM.

[VIII. 2.j

ONTWERP VAN WET tot verhooging van de Vilde
afdeeling van het Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting van

1851.
(
Bijdrage ten behoeve van het speciaal Fonds voor

de kosten van droogmaking van het Haarlemmermeer .)

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat er noodzakelijk-

heid bestaat , overeenkomstig het 3de lid van art. 2 der Avet

van den 21sten December 1850 [Staatsblad n°. 96) op de begrooting

van de Staatsuitgaven andermaal eene som uit te trekken als

bijdrage ten behoeve van het speciaal Fonds voor de kosten van
droogmaking van liet Haarlemmermeer,
Zoo is het

,
dat Wij , den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal
,

hebben goedgevonden en

verstaan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig artikel

De Vilde afdeeling van het Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting

voor 1851
(
Waterstaat en publieke werken) ,

vastgesteld bij de wet
van den 31sten December 1850

(
Staatsblad n°. 105) , wordt ver-

meerderd met artikel 485fs, onder de benaming van:
Bijdrage ten behoeve van het speciaal Fonds voor de kosten

van droogmaking van het Haarlemmermeer
,

tot een beloop van
zes honderd duizend gulden (f 600,000), waardoor deze afdeeling

nader Avordt gebragt op drie millioen twee honderd vijf en dertig

duizend zes honderd zes en negentig gulden en zes en negentig cents

(f 3,235,696.96) en het hoofdstuk op vijf millioen vier honderd

vier duizend negen honderd acht en zeventig gulden en zes en negentig

cents (f5,404,978.96).

Lasten en bevelen
,
enz.

[VIII. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Bij de wet van den 21sten December 1850
(
Staatsblad u°. 96)

,

werd de begrooting der uitgaven voor de droogmaking van het

Haarlemmermeer \
_erkoogd met f 1,916,344.80.

Tot bestrijding der som werden bij art. 2 der wet de volgende

middelen aangervezen :

1°. de baten, verkregen door de tijdelijke belegging in schat-

kistbiljetten van een gedeelte der inkomsten Aimgens de geldlee-

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COTJRANT. 1852—1853. II.
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ning bij de wet van den 22sten Maart 1839
(
Staatsblad n°. 7),

opengcsteld
;

2°. de baten, voortvloeijende uit de verjaarde of nog te ver-

jaren dus vrijvallende renten van die geldleening, voor zooverre

de vrijvallende renten betrekking hebben tot de rentebetalingen

over de jaren 1840 tot en met 1845 ;
en

3°. de sommen, op de begrootingen van de Staatsuitgaven uit

te trekken als bijdragen ten behoeve van het speciaal Fonds voor
de kosten van droogmaking van het Haarlemmermeer.
Do baten sub 1 en 2 genoemd , waarmede het fonds is goedge-

schreven
,

bedragen respectivelijk f 97,444.17 en f 2674.20, dus
in het geheel f 100,118.37

Volgens art. 4 der wet
,
werd ten laste van het

Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting van 1850
ecne bij drage verleend van 600,000.00

Zoodat de middelen aanvankelijk tot dekking der
uitgaaf van f 1,916,344.80 aangewezen, in het ge-
heel beliepen de som van f 700,118.37

Aanwijzing van meerdere middelen bleef aangehouden , omdat
ze kónden worden aangevraagd naar mate behoefte ontstond.

Die behoefte doet zich thans gevoelen.
Blijkens n°. 10 van de gedrukte stukken tot het ontwerp der

wet van 21 December 1850 betrekkelijk, was destijds op de be-
grooting der kosten tot droogmaking van het Haarlemmermeer

,

gedekt door de geldleening groot f 8,000,000.00
nog beschikbaar.. 61,696.99
Die wet vermeerdert, zoo als hiervoren is

gezegd, de middelen met 700,118.37

Daarmede konden dus de verder noodzakelijke
uitgaven .worden bestreden tot een bedrag Van . 761,815.36
De uitgaven zijn blijkens den hiernevens ge-

voegden staat, geklommen tot f 9,018,881.95 5

'Volgens het gedrukt stuk
n°. 10, beliepen ze tijdens de
behandeling van het toen aan
geboden wetsontwerp. . . . 7,938,303.01

Zoodat na dien tijd de be-
schikking werd gevorderd
over • 1,080,578.945

dus f 318,763.585

méér dan het bedrag der middelen bij de wet van 21 December
1850 ( Staatsblad n°. 96 aangewezen.
Er bestaat dus noodzakelijkheid om die middelen aan te vullen

langs den weg voorgeschreven bij n°. 3 van art. 2 dier wet.
Daartoe strekt het tegenwoordig wetsontwerp, waarbij wordt
voorgedragen op liet Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting van 1851
cene som van f 600,000 te stellen ten einde op nieuw als bijdrage

ten behoeve van het fonds der droogmaking te worden bestemd.
Deze bijdrage wordt, na raadpleging der Commissie van beheer

cn toezigt over de droogmaking
,

voor de uitgaven
,

tot in het
volgende jaar noodig, voldoende geacht.
De verhooging die het Vde hoofdstuk daardoor ondergaat, zal

uit de gewone middelen tot dekking der Staatsuitgaven van het

dienstjaar 1851 aangewezen, kunnen worden bestreden.

Meerdere toelichting schijnt het ontwerp niet to behoeven.
liet Gouvernement meent evenwel, te dezer gelegenheid, eenige

nadere mededeelingen te moeten doen ten aanzien van de vooruit-

zigten dezer belangrijke onderneming
,

en zulks ten vervolge op
hetgeen is gezegd bij de Memorie van Toelichting

,
gevoegd ne-

vens het ontwerp der wet van den 21stcn December 1850
(
Staats-

'blad n°. 96).

Daartoe dient liet volgende uittreksel van een rapport door do
Commissie van beheer en toezigt over do droogmaking onlangs aan
liet Departement van Binnenlandsche Zaken ingediend.
De Commissie erkent

,
dat vroogero vooruitzigten omtrent den

termijn van droogmaking niet zijn verwezenlijkt. Zij had gedacht
dat het Meer in 1851 zou zijn gedaald tot 4.42 A.F., dat is, droog
zou zijn.

liet water is intusschen in 1851 niet lager gedaald dan tot 3.60

cl onder A.P., waarop het stond met 31 Üctober jl.

Het is in den winter weder gerezen, maar het verlies in het
voorjaar meer dan teruggewonnen; de waterstand was den 26sten
der maand Junij jl. gekomen tot 3.90 onder A.P.

Sedert is, met de gunstige omstandigheden van dezen zomer, hot
Meer van het nog overblijvendo water ontlodigd. liet is droog;
slechts hier cn daar vertoonon zich groote plassen , maar die veel

hoogcr liggen dan do waterspiegels in de gegraven vaarten binnen
het Meer, welke veranderlijk zijn, maar meermalen tot beneden
4.50 el onder A.P. staan.

Alzoo zal, onaangezien de vertraging van 1851, toch ver-
wezenlijkt kunnen worden hetgeen de Commissie, blijkens het
vorige verslag als waarschijnlijk stelde, namelijk dat in Julij 1854
de voltooijing, dat is het einde der verkaveling, daar zal zijn.

Vraagt men waaraan de vertraging was toe te schrijven? Meer
dan eene omstandigheid, zegt de Commissie, heeft daartoe mede-
gewerkt.

Meermalen was er geen toevoer genoeg van water naar de stoom-
werktuigen en moest men wachten naar de verlenging van togten
of van de hoofdvaart tot in de diepere gedeelten van het Meer.
Meermalen joegen slechts matige winden het water van een

of twee der machines af
,
die dan moesten stilstaan uit water-

gebrek, terwijl zij die aan het werken bleef, al was de water-
aanvoer sterker

, toch daarom geen meer water kon uitslaan ;
dik-

werf was de gelegenheid tot uitmaling gunstig op het oogenblik,

dat deze, om te hoogen boezemstand van Bhynland, geen plaats

mogt hebben.
In den zomer van 1850 zijn er twee balansen van den Leeghwa-

ter gebroken
;
later is een gebrek aan den gewigtsbak binnen den

stoomzuiger van den Cruquius ontstaan en moesten alle de ketels

van den Lynden gedeeltelijk worden vernieuwd ,
hetgeen maanden

stilstand dier werktuigen heeft veroorzaakt. Hierbij kwam
,
dat

,

terwijl nu en dan, na honderde uren onafgebroken werking, de

machines moesten worden nagezien, en de stoomzuigers verpakt

,

dit soms, geheel tegen de berekening aan, op tijdstippen trof,

waarop men zonder dat had kunnen doormalen.

Men had zeker in 1851 bij mindere verlaging van het water,

dan waarop gerekend was ,
lang zoo veel land niet kunnen ver-

koopen, als bij het vorige verslag gesteld was.
Waren echter niet de bekende moeijelijkheden met de stad

Leyden in den weg geweest , eenige honderden bunders van het

minder diep gedeelte van het Kagermeer zouden reeds in het

afgeloopen jaar zijn verkocht, en nog meer dezen zomer langs

de boorden van het diepere voorname gedeelte. Weldra zullen 1200
bunders, vallende buiten het terrein, waarop Leyden aanspraak
zegt te hebben, en alwaar van de verkaveling meer werk is

gemaakt
,
ten verkoop gereed zijn.

Met 1 September van dit jaar hadden de hoofdvaart van den

Leeghwater tot den Lynden en de kruisvaart van den Cruquius
naar Aalsmeer

,
tot waar die de hoofdvaart midden in het Meer

snijdt, moeten voltooid zijn. Vertraging van de zijde der aan-

nemers is de reden waarom dit eerst in de volgende maand zal

plaats hebben. Verscheiden andere togten in het Meer zyn onder

handen en komen nog in dit najaar gereed.

Het hemelwater, dat van tijd tot tijd weder plassen vormt, zal

alzoo gedurende den winter reeds mcerendeels naar de werktuigen

ter ontlediging kunnen toevloeyen , en de droogmaking aanmer-
kelijk bevorderen.

De drooggevallen 'gronden schijnen goed te zijn, al geeft het

hier en daarboven gekomen zand, wat enkele perceelen betreft,

een ongunstigen indruk.

Bij den Leeghwater is liet slechts eene niet noemenswaardige
plek

;
bij den Lynden eene enkele zandplaat, gevormd uit vroe-

gere veelvuldige zandstorting tot oeverbeveiliging ; aan den Cruquius
maakt het vroeger ingestoven zand der lage duinen bij Heem-
stede het meeste vertoon ; maar 200 of 300 bunders zand op zoo

vele duizenden doen niet veel af.

De ringdijk is overal digt en belet alle doorkwelling van water

;

alleen bij den Cruquius blijft eenige invlocijing door eene schulp-

laag onder den bodem van de ringvaart heen , die echter allengs

minder schijnt te worden , cn bij vergelijking met liet uitge-

strekte geheel, onbeduidend te noemen is.

De ondervonden vertraging cn teleurstelling
,

waarvan de

mogelijkheid niet onvoorzien was , blijkens de opmerking in het

vorige verslag, aan welke wisselvalligheden eene onderneming van

dezen aard is blootgesteld en hoo de geopende vooruitzigten geen

zekerheid gaven, maar alleen waarschijnlijkheid, hebben natuur-

lek op de kosten een nadeeligen invloed.

Deze zou echter dan eerst zeer merkbaar zijn wanneer die

vertraging de voltooijing eerst een jaar later, dan bex’ekend is,

mogt toelaten. In dat goval zouden ulo kosten van bemaling,

personeel cn onderhoud een jaar langer voor rekening der onder-

neming blijven.

Intusschen hebben reeds het langer aanhoudend gebruik van

steenkolen en smeermiddelen en de schade , door de onheilen cn de

meerdere slytagic der werktuigen veroorzaakt, de kosten tot zekere

mate verhoogd; schoon bij vergelijking met de meeste groote

werken, zoo hier als buiten ’slauds, deze onderneming, wat
meerdere uitgaaf betreft , nog altijd geene aanzienlijke misi'ekening

schynt te zullen opleveren.

Dc Minister van Binncnlwulsche Zaken
,

TlIOKBECKE.
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ONDERWERPEN.
Geraamd bedrag

tij-

de wet.

Werken ter voorziening in de behoef-

ten van Rhijnlands uitwatering
,
de

verruiming van het Katwijksche ka-

naal en van den Rhijnsburgschen

vliet
,
met de daartoe behoorende

sluis- en brugwerken
,
stoomgemaal

sluis en boezem teSpaarndam, mits-

gaders de verruiming van het Spaarne

Aanleg der ringvaart en ringdijken

,

polderkaden en bermslooten .

Schadeloosstellingen voor in te nemen
gronden

,
gebouwen en andere eigen-

dommen
Leverantie van stoomwerktuigen ter

uitmaling van bet Meer
,

stichting

van gebouwen tot plaatsing van de-

zelve
,

reparaden en brandstoffen

daartoe benoodigd
,

mitsgaders het

personeel daartoe vereischt wordende
Werken voor de scheepvaart

,
als

:

jaagpad langs het Spaarne
,
bepuind

jaagpad over de ringdijken met de
daarbij behoorende bruggen en pon-
ten, mitsgaders het graven van eene

vaart van de Bolgerijk naar de Hei-

manswetering
,
met de daartoe be-

hoorende bruggen
,
ponten en jaag-

paden
Herstel van vergraven verdedigings-

werken en aanleg van nieuwe
,
ter

vervanging van die
,
welke door de

droogmaking vervallen zijn .

Verkaveling der droog te maken lan-

den
,
het schieten van togten

,
slooten

en waterleidingen
,
aanleg van vaar-

ten en bruggen .

Onderhoud der reeds voltooide en nog
te maken werken ......

Kosten van het personeel, politie- en
justitie-kosten

,
reis- en verblijf- en

bureaukosten
,

grond- en polder-

lasten der ingenomen eigendommen

,

adsistentie bij opnemingen, afbake-

ningen, vervaardiging van modellen,
nemen van proeven

,
kosten van

procedures en andere dergeljjke uit-

gaven
Rentebetaling van het reeds genego-

tieerde kapitaal tot 184 5 ingesloten

Onvoorziene uitgaven

f 1,262, 939.23 5

2,0 1 2,3oo.oo

707,600.00

1,77 1,000.00

286,600.00

220,000.00

1,423,376.50

j 82,000.00

419,800.00

i,3oo,ooo.oo

33o,83o.o6 5

f 9,916,344-80

Bedrag

na gedane

af- en

overschrijving.

Verevend

bedrag.

Bedrag

waarover is

beschikt,

doch hetwelk

nog niet is

verevend.

Nog

beschikbaar

bedrag.

f 1,093,428.95 f 990,680.71 5

1

f 66,817.38 f 35, 9 3o.85

1,988,257.04 1,988,267.04 »
t

»

706,373.82 684 ,
5 . 3.82 )) 21,860.00

1,976,000.00 i,953,oo5,6i 20,229,4

1

1,764.98

i33,288. 63 i 33
,
288.63 )) »

275,920.91 275,920.9. »

*

»

i
,

1 28, 180. 5 o 24 .,418.90 5 320,902.5 i 565,869.08 s

3 i 1,000.00 270,695.80 20,3 I 7.00 •9>9 8 7’ 2 °

597,800.00 499>97 i -°4
5 23,816.77 74,0 13. 18 5

1,390,000.00

317,094.95

1,390,000.00

137,710.29 1,337.12

V

178,047.54

f 9>9 i6
,
3 44-8o f 8, 565,462. 7 6

5 f453,419.19 f 897,462.84'
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Overeenkomst met Belgie tot verbinding der beide Rijken door IJzeren Spoonvegen.

(Missive; Overeenkomst.)

[X. 1.]

MISSIVE, ingekomen in de zitting van den 24:Sten September 1852.

’s Gbavexhagjs, den 9den Augustus 1852.

Mijnheer de Voorzitter!

Ingevolge ’sKonings magtiging, heb ik de eer, ter voldoening aan het 2de lid van art. 57 der Grondwet, hiernevens, van wege
Zijne Majesteit, aan U Hoog Welgeboren te doen toekomen afschrift van de Overeenkomst, welke op den 9den Julij dezes jaars
tusschen Nederland en Belgie is aangegaan, ter verbinding van de beide Rijken door middel van ijzeren spoorwegen.
Ik verzoek U Hoog Welgeboren gemelde Overeenkomst wel aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te willen mededeelen.

De Minister van Buitenlandsche Zaken
,

Van Sonsbeeck.
Den Heere Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal.

[X. 2.]

OVEREENKOMST, op den 9den Julij 1852 tusschen Nederland en Belgie gesloten ,
ter verbinding van de beide

Rijken door middel van ijzeren spoorwegen.

VERTALING.

Zijne Majesteit -de Koning der Nederlanden
,
Groot-hertog van

Luxemburg, en Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
wenschende aan den handel en aan het verkeer tusschen Hunne

wederzij dsche Staten de voordeelen te bezorgen, welke uit regt-

streeksche verbindingen door middel van ijzeren spoorwegen
kunnen voortvloeijen

,
hebben gevolmagtigden benoemd

,
om zich

deswege te verstaan, èn eene overeenkomst te sluiten, te weten:
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden

,
Groot-hertog van

Luxemburg

,

den heer Joseph Lodewijk Hendrik Alfred baron Gericke van
Herwijnen, Hoogstdeszelfs buitengewoon Gezant en gevolmagtigd
Minister bij Zijne Majesteit den Koning der Belgen

,
ridder der

orde van den Nederlandscken Leeuw en kommandeur der orde

van het Legioen van Eer, — en den heer Leopold Jan Antonie
van der Kun, Inspecteur van den Waterstaat van het Koningrijk
der Nederlanden

,
ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw

en ridder met de Ster der orde van de Eiken Kroon
;

en Zijne Majesteit de Koning der Belgen

,

den heer Jan Felix Noël, officier van Hoogstdeszelfs orde,

officier der orde van het L egioen van Eer , ridder der orde van
den Nederlandschen Leeuw

,
Directeur-generaal der Bruggen en

Wegen en van de Mijnen, — en den heer Steven Willmar, offi-

cier van Hoogstdeszelfs orde
,

Inspecteur-generaal der Bruggen
en Wegen;

welke
,
na elkander over en weder huijne in goeden en behoor-

lijken vorm bevonden volmagten te hebben medegedeeld, omtrent
de volgende artikelen zijn overeengekomen:

Artikel 1. He beide Gouvernementen verbinden zich weder-
keerig om te voorzien in het zoo spoedig mogelijk daarstellen

van ijzeren spoorwegen, ter verbinding van die van beide landen,

en wel bijzonder van eenen ijzeren spoorweg, welke, aanvangende
aan het station van Antwerpen der wegen van den Belgischen

Staat ,
zal loopen naar het Hollandsch. Diep

,
alwaar hij zal uitko-

men bij de Roodevaart of bij den Moerdijk, gaande, hetzij over

Rozendaal, hetzij over Breda.
In geval dat deze laatstgenoemde ijzeren spoorweg over Rozen-

daal mogt gaan, zoude er een zijtak van Rozendaal tot aan Breda
worden aangelegd.

Artikel 2. Welke ook de algemccno rigting van den ijzeren

spoorweg van Antwerpen naar het Hollandsch Diep moge zijn,

het verbindingspunt en de aansluiting op de grens zullen door tot

dat einde door de administratie der beide landen aangewezen
commissarissen worden bepaald.

Artikel 3. De aanleg van den ijzeren spoorweg en van zijn

zijtak tot aan Breda, indien daartoe wordt overgegaan, zal vol-

tooid moeten zijn binnen den tijd, met gemeen overleg door de

beide Regeringen te bepalen.

Artikel 4. De spoorbreedte zal dezelfde zijn als die der ijze-

ren wegen van den Staat in Belgie, van welke die van Antwerpen
naar het Hollandsch Diep beschouwd zal worden de verlenging

uit to maken tot aan do Nederlandsche grens.

De hoofdlijn en do zijtakken naar Breda of elders, bijaldien

daartoe wordt overgegaan ,
met derzelvcr aankleve en het vervoer-

materieel ,
zullen zóó worden ingorigt, dat de treinen zonder hin-

der of bezwaar kunnen loopen, niet alleen over de gchoele lengte

van de hoofdlijn en der zijtakken
,
maar ook over do ijzeren

spoorwegen van den Staat in Belgie, waarmede die van Ant-
werpen naar hot Hollandsch Diep to dien einde to Antwerpen zal

verbonden worden.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg

,

et Sa Majesté le Roi des Beiges,

animés du désir de procurer au commerce et aux relations

entre Leurs Etats respectifs les avantages
,
qui peuvent résulter

de Communications direetes par chemin de fer, ont nommé des
plénipotentiaires pour se concerter et eonclure une convention k
eet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg,

le sieur Joseph Louis Henri Alfred baron Gericke de Herwij-
nen , Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire prés
Sa Majesté le Roi des Beiges

, chevalier de 1‘ordre du Lion
Néerlandais et commandeur de 1’ordre de la Légion d’Honneur,

—

et le sieur Léopold Jean Antoine van der Kun, Inspecteur du
Waterstaat du Royaume des Pays-Bas, chevalier de 1’ordre du
Lion Néerlandais et chevalier de 1’Étoile de 1’ordre de la Cou-
ronne de Chêne

;

et Sa Majesté le Roi des Beiges,

le sieur Jean Félix Noël, officier de Son ordre, officier de
1’ordre de la Légion d’Honneur, chevalier de 1’ordre du Lion
Néerlandais, Directeur-général des Ponts et Chaussées et des
Mines, — et le sieur Etienne Willmar, officier de Son ordre,

Inspecteur-général des Ponts et Chaussées ;

t

lesquels , après s’étre réciproquement communiqué leurs pleins-

pouvoirs trouvés en bonne et due forme ,
sont convenus des articles

suivants

:

Article 1. Les deux Gouvernements s’engagent réciproque-
ment, ii aviser a 1’établissement, aussi prochain que possible, de
chemins de fer reliant ceux des deux pays et spécialement d’un
chemin de fer, qui, partant de la station d’Anvers des chemins
de 1’Etat Beige, so dirigera vors le Hollandsch Diep, oü il abou-
tira prés de Roodevaart ou du Moerdijk, en passant soit par
Rozendaal

,
soit par Bréda.

Dans le cas ou ce dernicr chemin de fer passerait par Rozen-
daal, il serait construit un embranchcment de Rozendaal jusqu'il

Breda.
Article 2. Quelle que soit la direction générale du chemin de

fcr d’Anvers au Hollandsch Diep , le point de jonction et le rac-

cordement il la frontière seront déterminés par des commissaires
désignés il eet effet par les administrations des deux pays.

Article 3. La construction du chemin de fer et de son embran-
chement jusqu’il Bréda, s’il y a Hou, sera terminée dans un
délai ii fixer de commun accord par les deux Gouvernements.

Article 4. La ldrgcur de la voie sera la móme que cello des

chemins do fer do 1’Ëtat en Belgique, dont celui d’Anvers au
Hollandsch Diep sera considéré commo formant le prolongement
jusqu’il la front iére des Pays-Bas.
La ligno principale et les embranchemcnts vers Bréda ou au-

tres , s’il y a lieu, ainsi que leurs dépendances et le matériel

roulant seront établis de manière, ii cc que les trnins puissent

circuler sans obstacle ni inconvénient, non sculement sur toute

1’étcnduo du tronc principal et des embranchcments, mais aussi

sur les chemins de tér do 1'État en Belgique, avee lesquels celui

d’Anvers au Hollandsch Diep sera ii eet effet relié ii Anvcrs.
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(Overeenkomst.)

Artikel 5. Tot op liet oogenblik dat er een ijzeren spoorweg

van bet Hollandsch Diep over Dordrecht tot aan Rotterdam zal

zijn daargesteld, zal de ijzeren spoorweg van Antwerpen naar het

Hollandsch Diep, voor den vervoer van reizigers en goederen ge-

naamd messagerie-artikelen
,
met Rotterdam in verbinding gebragt

worden door middel van eene geregelde dienst van stoombooten

tusschen het Hollandsch Diep
,
Dordrecht en Rotterdam , in regt-

streeksche overeenstemming met de aankomst en het vertrek aan

de lossings- en ladingsplaats van den ijzeren spoorweg aan het

Hollandsch Diep
,
van eiken passagiertrein ,

die van Antwerpen

komt of er henen gaat.

Ingeval de scheepvaart door ijsgang gestremd wordt, zal de

dienst der stoombooten ,
zooveel doenlijk

,
vervangen worden

door eene geregelde dienst van diligences of omnibussen.

Artikel 6. De beide Regeringen zullen zich verstaan omtrent

de reglementen op de exploitatie van den ijzeren spoorweg van

Antwerpen naar het Hollandsch Diep; zijnde het de bedoeling

der hooge contracterende partijen , in het algemeen
,

de grootst

mogelijke gelijkvormigheid te erlangen in de exploitatie van den

weg op beider grondgebied.

Artikel 7. De formaliteiten voor de in- en uitgaande regten

,

bij den vervoer van het eene land naar het andere , of bij den

doorvoer door het eene of andere land te vervullen
,

zullen in ge-

meen overleg worden geregeld.

In dit opzigt zal de ijzeren spoorweg van Antwerpen naar het

Hollandsch Diep
,

niet onder min gunstige voorwaarden gesteld

kunnen worden, dan de ijzeren spoorwegen die, hetzij Belgie,

hetzij Nederland ,
aan andere naburige landen verbinden.

Artikel 8. Met gemeen overleg zullen de beide Regeringen het

minimum bepalen van de dagelijksche treinen, en zorgen dat de

uren van vertrek en van aankomst dezer treinen te Antwerpen

,

zooveel mogelijk overeenkomen met de uren van vertrek en van
aankomst der meest regtstreeksche treinen van Frankrijk en

Duitschland.

Artikel 9. Het tarief van den ijzeren spoorweg van Antwer-
pen naar het Hollandsch Diep en van deszelfs zijtak naar Breda,

indien daartoe wordt overgegaan, zal in beide landen voor alle

soorten van vervoer zoo laag en zoo gelijk mogelijk zijn.

Artikel 10. Geen onderscheid zal er tusschen de inwoners der

beide Staten gemaakt worden, noch wat den prijs van vervoer,

noch wat den tijd van vertrek aangaat
,
en de van' het eene land

naar het andere te doene vervoeren zullen, èn wat den prijs èn

wat den tijd van verzending betreft, niet minder gunstig behandeld

worden, dan die, welke op ieders grondgebied geschieden, zonder

daarbuiten te komen.
Artikel 11. De vervoeren van de brievenpost zullen om niet

over den voornoemden ijzeren spoorweg plaatshebben, en de beide

Regeringen zullen, in gemeen overleg, de maatregelen beramen,
ten einde door dat middel de brievenvervoeren tusschen de Neder-
landen en Belgie te bespoedigen en te vermeerderen.

Artikel 12. Ingeval de hooge contracterende partijen mogten
oordeelen den ijzeren spoorweg van Antwerpen naar het Hollandsch
Diep, en van zijnen eventuelen zijtak naar Breda bij wijze van
concessie te doen aanleggen en exploiteren, zoo zoude het- bestek

der van weerszij den aan den concessionaris op te leggen lasten , met
gemeen overleg tusschen de beide Regeringen moeten vastgesteld

worden.
Hetzelve zoude worden opgemaakt op zoodanige grondslagen

, als

over en weder zoo gelijkvormig mogelijk kunnen worden aan-
genomen, en bepaaldelijk op die, welke in de voorgaande arti-

kelen zijn gelegd.

Artikel 13. Deze overeenkomst zal bekrachtigd worden door
Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden en Zijne Majesteit

den Koning der Belgen , en derzelver ratificatien zullen te Brussel
worden uitgewisseld ,

binnen den tijd van zes weken, te rekenen
van dezen dag, of zoo mogelijk vroeger.

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche gevolmagtigden deze
overeenkomst onderteekend en er hunne cachetten op gesteld hebben.
Gedaan in dubbel, te Brussel, den negenden Julij van het

jaar duizend acht honderd twee en vijftig.

(Get.) L. Gericke.
(
Get .) NoëL.

(L.S.) (L.S.)

(Get.) L. J. A. VAX der Kcx. (Get.) Willmar.
.

(L.S.) (L.S.)

Article 5. Jusqu’au moment, oü il aura été dtabli un cliemin
de fer du Hollandsch Diep jusqu’a Rotterdam par Dordrecht, le

chemin de fer d’Anvers au Hollandsch Diep sera mis en com-
munication avec Rotterdam, pour le transport des voyageurs et

des marchandises
,

dites articles de messageries, par un service

régulier de bateaux a vapeur entre le Hollandsch Diep , Dordrecht
et Rotterdam, en correspondance directe avec 1’arrivée et le dé-
part a l’embarcadère* du chemin de fer au Hollandsch Diep de
chaque convoi de voyageurs venant d’Anvers ou y allant.

En cas d’interruption de la navigation par les glacés, le service

de bateaux a vapeur sera, autant que faire se pourra, remplacé
par un service régulier de diligences ou d’omnibus.

Article 6. Les règlements pour 1’exploitation du chemin de fer

d’Anvers au Hollandsch Diep seront concertés entre les deux
Gouvernements, 1’intention des hautes parties contractantes étant

,

en général ,
d’obtenir la plus grande uniformité possible dans

1’exploitation du chemin sur les deux territoires.

Article 7. Les formalités de douanes a remplir par rapport

aux transports
,

qui se feront d’un pays a 1’autre ou en transit

par 1’un ou 1’autre
,
seront réglées d’un commun accord.

A eet égard le chemin de fer d’Anvers au Hollandsch Diep ne

pourra pas être placé dans des conditions moins favorables
,
que

les chemins de fer reliant soit la Belgique
,

soit les Pays-Bas
avec d’autres pays voisins.

Article 8. Les deux Gouvernements fixeront de commun accord
le minimum du nombre des convois journaliers, et aviseront a
ce que les heures de dé part et d’arrivée de ces convois a Anyers

,

soient, autant que possible, en eoïncidence avec les heures de

départ et d’arrivée des convois les plus directs de France et d’Alle-

magne.
Article 9. Pour tous les genres de transport, le tarif du chemin

de fer d’Anvers au Hollandsch Diep et de son embranchement
sur Bréda, s’il y a Hen, sera le moins élevé et le plus uniforme
que possible, dans les deux pays.

Article 10. II ne sera fait aucune distinction entre les habi-

tants des deux Etats, soit pour les prix des transports, soit pour
le temps d’expédition

,
et les transports a effectuer d’un pays a

1’autre ne seront pas moins favorablement traités quant aux prix

et au temps d’expédition que ceux, qui s’erfectueront sur chaque
territoire sans en sortir.

Article 11. Les transports de la poste aux lettres s’effectue-

ront gratuitement par le susdit chemin de fer, et les deux Gou-
vernements aviseront, de commun accord, aux mesures aprendre,
afin d’activer et de multiplier par ce moyen les Communications
postales entre les Pays-Bas et la Belgique.

Article 12. Dans le cas, ou les hautes parties contractantes

jugeraient devoir faire construire et exploiter le chemin de fer

d’Anvers au Hollandsch Diep et son embranchement éventuel sur

Bréda par voie de concession
,

le cahier des charges a imposer
de part et d’autre au concessionnaire serait arrêté de commun
accord entre les deux Gouvernements.

II sera établi sur les base3 les plus uniformes qu’il serait, de
part et d’autre

,
possible d’admettre et notamment sur celles qui

sont posées dans les articles qui précédent.

Article 13. La présente conventïon sera ratifiée par Sa Ma-
jesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi des Belge3, et

les ratifications en seront échangées a Bruxelles dans le délai

de six semaines a dater de ce jour, ou plustöt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la

présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en doublé, a Bruxelles , le neuf Juillét de 1’année mil buit

cent cinquante deux.

(Get.) L. Gericke. (Get.) NoëL.

(L.S.) (L.S.)

(Get.) L. J. A. VAX der Küx. (Get.) Willmar.
(L.S.) (L.S.)

De Minister van Buitenlandsche Zaken verklaart, dat de bovenstaande overeenkomst door Zijne Majesteit den Koning der
Nederlanden op den zeven en twintigsten Julij en door Zijne Majesteit den Koning der Belgen op den tweeden Augustus des jaars
achttien honderd twee en vijftig is bekrachtigd, mitsgaders dat de uitwisseling der acten van bekrachtiging op den vierden der
laatstgenoemde maand te Brussel heeft plaats gehad.

Yax Soxsbeeck.

BIJBLAD VAX DE NEDERLAX DSGIIE STAATS-COüRAXT. 1852—1853. II.
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Wijzigingen in het Reglement voor de openbaarmaking van het verhandelde in de beide Kamers der Staten-Generaal.
(Verslag der Commissie.)

,

[XI. 1.)

VERSLAG, uitgebragt in de zitting der Tweede Kamer van
den 2lsten September, namens de Gemengde Commissie voor
de Stenographie uit de beide Kamers.

Dadelijk na de opening van de thans ten einde spoedende zitting
der Staten-Generaal, werd het voorloopige Reglement voor de
openbaarmaking van het verhandelde in beide de Kamers

, hetwelk
reeds van het begin van 1850 dagtee^ent, voor die Vergaderin-
gen op nieuw in werking gebragt.

’

In de Tweede Kamer ge-
schiedde zulks onder de uitgedrukte, in de Eerste onder de stil-
zwijgende voorwaarde

, dat dit voorloopig Reglement
, zoodra

daartoe gelegenheid zou bestaan, door een definitief zou worden
vervangen. De gemengde Commissie

, krachtens art. 1 van het
voorloopig Reglement bij den aanvang der zitting opgetreden

,

tot welke Commissie
, voor zooveel de Tweede Kamer betreft

,
de

ondergeteekenden de eer hebben te belmoren-, heeft het zich dan
ook ten pligt gesteld op het ontwerpen van zoodanig definitief
Reglement steeds het oog gevestigd te houden. Zij is echter nog
niet geheel in staat aan dit voornemen gevolg te geven

, en het
zal dus niet ongepast zijn kortelijk de redenen hiervan te doen kennen.

In de eeiste plaats bestond , tijdens de optreding der tegenwoor-
dige gemengde Commissie, eene bijzondere aanleiding om geheel
de stenographische inrigting nog gedurende eenigen tijd op°eenen
voorloopigen voet te handhaven; van welke reden reeds in het
Vei slag aan de Kamers der vorige gemengde Commissie van
11 September 1851 gewag is gemaakt.
Een onzer landgenooten namelijk

, die het middel meende ge-
vonden te hebben

, om het gesprokene in eene wetgevende ver-
gadering, zonder opteekening door middel van stenographisch
schrift

,
maar toch op eene onfeilbare wijze

, van woord tot woord
op het papier te brengen

, had zijne uitvinding aan de Commissie
doen kennen. Er waren daaromtrent reeds proeven genomen,
die echter op het einde van de vorige zitting der Staten-Generaai
nog niet tot eenen bepaaluen uitslag hadden geleid. De tegenwoor-
dige Commissie heeft die proeven voortgezet, hetgeen echter niet
met vrucht kon geschieden, dan nadat een daarvoor benoodio-d,
vrij zamengesteld werktuig vervaardigd was. Nadat dit werktuig
in het bezit der Commissie was gekomen

, en onderscheidene proe-
ven daarmede genomen waren , heeft zij echter de overtuigin 0*

erlangd, dat de bedoelde uitvinding, hoe veel eer zij ook aan het
vernuft van den vinder doet, in onze Wetgevende Kamers niet met
vrucht is toe te passen. Indien de Commissie bij haar tegenwoor-
dig, voor openbaarheid bestemd Verslag, over dit punt nfet verder
uitweidt, is zulks alleen daaraan toe te schrijven, dat het hier
een haar toevertrouwd geheim van een derde geldt. Zij is echter
gaarne bei cid aan de leden der Kamers , die zulks mogten ver-
langen, médedeeling te doen van een uitvoerig stuk

,
dat zij te

dezer zake aan den heere Minister van Binnenlandsche Zaken heeft
gengt, die de pogingen der Commissie om omtrent de waardij der
uitvinding zekerheid te verwerven, welwillend heeft ondersteund.
Deze aangelegenheid

, welke eerst in het voorjaar afliep
, heeft de

beraadslaging over een definitief Reglement natuurlijk lan<* ver-
traagd. °

Eene tweede en voorname reden van vertraging bestond
daarin, dat de gemengde Commissie vooraf nog meer ondervinding
omtrent de werking van geheel dp stenographische inrigting wilde
verkrijgen

,
en die op vasteren voet en tot hoogeren trap van vol-

komenheid wilde brengen. Ook achtte zij het gepast vooraf de
vraag te beslissen, in hoe verre in ’t vervolg, even als tot nu
toe, twee revisoren tot het personeel der stenographische inrig-
ting zouden belmoren.

ö

Omtrent een en ander zijn in den loop dezes jaars door de Com-
missie bepaalde besluiten genomen. Zes der voorloopig aangcstelde
stenographen, de hoeren C. A. Steger, G. Keiler, A. L. Ising

,

II. J. Looi, J. B. Rietstap en mr. E. L. van Einden, zijn door
de gemengde Commissie als vaste stenographen in dienst der beide
Kamers aangesteld. Zij had reeds met April die bepaling geno-
men

, welke echter eerst later haar beslag heeft gekregen ,° nadat,
op hare voordrag^,

_

aan deze stenographen
, bij het Koninklijk be-

sluit van 12 Julij jl.
, n°. 72, eene bezoldiging is toegekend, die

voor den meest-bezoldigde f 1300, voor den minst bezoldigde
f 900 bedraagt. Buiten deze vast aangestelden

, zijn op dit oogen-
blik twee andere stenographen op eengn voorloopigen voet bij de
Kamers werkzaam. ,

..
Daar ecn dezer voorloopig aangcstelde stenographen waarschijn-

lijk eerlang als zoodanig zal aftreden, gelijk zulks in den kaatsten
tyd nog mot twee anderen het geval is geweest, en daar de Com-
missie van gevoelen blijft

, dat, vooral met het oog op de moge-
lijkheid van gelijktijdige belangrijke beraadslagingen in beidende
Kamers, zoo niet tien, dan ten minste acht of negen welgeoefende
stenographen bij de inrigting werkzaam moeten zijn, bevindt die '

inrigting zich nog niet in eenen normalen toestand. Er moet
daarbij, om tot dien toestand te geraken, nog meer dan éen voor
zijne taak

.

volkomen berekend stenograaph worden aangesteld.
De Commissie heeft onlangs maatregelen genomen

, om zoo niet
dadelijk, dan toch door den tijd de aanvulling dier leemte mo-
gelijk te maken. Zij heeft, even als vroeger, bij eene openbare
aankondiging daarvoor geschikte personen aangespoord, om zich
aan het vak der stenographie te wijden. Er bestaat uitziet, dat
deze^ poging niet vruchteloos zal zijn beproefd.
Wr

at de zaak der revisoren betreft, heeft de Commissie na
een gezet onderzoek het gevoelen omhelsd

, dat revisie van de
uitgewerkte redevoeringen door daarvoor bestemde ambtenaren,
op den voet als zulks tot nu toe heeft plaats gehad , bij den
tegenwoordigen toestand der stenographische inrigting niet meer
woi dt vereischt

, en dat daarom een der revisoren kan worden
gemist. Daarentegen is het haar gebleken, dat het behoud van den
anderen revisor

, wiens taak het al meer en meer wordt om over
het geheel der werking van de stenographische inrigting een meer
onmiddellijk toezigt te houden, zeer waarschijnlijk voortdurend,
maar zeker tegenwoordig hoogst wenschelijk is. Dien ten gevolge
blijft de heer J. J. F. Noordzielc in dienst der beide Kamers en
heeft de Commissie tot een eervol ontslag van den tweeden revisor,
den heer mr. 11 . Tollius Drabbe

,

moeten overgaan. Het heeft
der Commissie leed gedaan tot de verwijdering te moeten besluiten
van dezen kaatsten zeer verdienstelijken ambtenaar, van wiens
werkzaamheid, ijver en gedrag niets dan loffelijks te zeggen valt.
Nog behoort hier vermeld te worden, dat de beide °personen

,

dusverre met de correctie van het Bijblad der Staats-courant be-
last, maar die oneigenaardig beschouwd worden tot de steno-
graphische inrigting te behooren

, hoogst waarschijnlijk met den
aanvang van 1853 ambtenaren ter Landsdrukkerij zullen worden.
Deze maatregel, die door de Commissie zelve is uitgelokt, zal
ten gevolge hebben

,
dat het personeel der stenographische inrig-

ting uitsluitend uit ambtenaren bestaat
, die bij het houden van

vergaderingen der beide Kamers
, aldaar voor het opteekenen van

het verhandelde werkzaam zijn.

Na de uitvoering dezer onderscheidene besluiten en enkele an-
dere maatregelen van meer huishoudelijken aard

, heeft de gemengde
Commissie de herziening van het Reglement voor de openbaar-
making van het verhandelde in beide de Kamers ter hand geno-
men. Het is haar echter bezwaarlijk toegeschenen reeds nu een
definitief Reglement voor te dragen, en uit dit oogpunt heeft zij

het voorloopig Reglement zooveel mogelijk onveranderd gelaten.
Slechts ée'ne wijziging van overwegend belang zou daarin, naar
het oordeel der Commissie

, moeten worden gebragt. De aard dier
wijziging blijkt uit het stuk hetwelk zij de eer heeft bij het
tegenwoordig Verslag te voegen; maar de zaak, die het daarbij
geldt

, vereischt nog eene korte toelichting.

lot nu toe worden
, volgens de artt. 9 en volgende van het

voorloopig Reglement, de uitgewerkte verslagen van het gesprokene
in de Kamers aan de sprekers ter hand gesteld, opdat dezen
hunne redevoeringen zouden kunnen nazien en de daarin ingeslopene
onnaauwkeurigheden verbeteren. Zoolang de stenographische
inrigting nog in eenen zeer onvolkomen staat verkeerde

, bestond
aan zoodanige herziening volstrekte behoefte. De ondervinding
heeft echter geleerd

, dat de voorgeschrevene toezending der rede-
voeringen vele zeer natuurlijke bezwaren van te late terugzending
met zich sleept en de bereiking van het in art. 18 van lTet voor-
loopig Reglement uitgedrukt doel, dat namelijk het verslag van
het verhandelde in iedere zitting der Kamers binnen vier en
twintig uren na den afloop der zitting in ’t licht verschijne, in
den regel onmogelijk maakt. Het is hieraan te wijten, dat in
den kaatsten tijd al meer en meer eene langzame uitgaaf van het
Bijblad plaats greep; had men het regelmatig een, ja zelfs twee
dagen na elke zitting willen doen verschijnen

, men had een onza-
menhangend onbruikbaar blad bekomen

, waarin namelijk meer
•redevoeringen zouden hebben moeten worden weggelaten dan op-
genomen. Dit onoverkomelijk bezwaar, waarvan ook bij sommige
Ministers, echter lang niet in gelijke mate, de oorzaak lag, heeft;
aanleiding gegeven, dat de Commissie zich zelve de vraag heeft
voorgesteld, of het werk der stenographen thans niet reeds geacht
kan worden van zoodanigen aard te zijn, dat niet in allen gevalle
herziening daarvan door de sprekers noodzakelijk is, en dat die
herziening, voor zoover de sprekers daarop prijs blijven stellen,
door hen aan het gebouw der Kamer zelve kan worden verrigt.
Do Commissie heeft gemeend die vraag toestemmend te kunnen
beantwoorden, en .wensclit in allen gevalle het oordeel der beide
Kamers over het invoeren dezer hervorming uit te lokken. Zij
heeft liet echter niet billijk gevonden de Hoofden der ministeriele
Departementen, wier werkzaamheden hun in vele gevallen zouden
beletten , aan do gebouwen der Kamers zelve do herziening te
verrigten , aan dezen regel te binden. Te hunnen behoeve wordt
dus bij het nieuwe art. 13 eene uitóbndering op dien regel voor-
gesteld.
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Begrooting der uitgaven voor de Landsdrukkerij over 1 85 3

.

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

De overigo voorgestelde geringe wijzigingen in het Reglement

schijnen geene andere toelichting te behoeven; gewijzigd zoo als

het is, zou het der Commissie allezins voorzigtig en wenschelijk

toeschijnen, dat het nog voor een jaar in werking wierd gehouden.

Meer zal de Commissie hier niet bijvoegen. Indien, zoo als

waarschijnlijk moet worden geacht, bij den vergevorderden loop

van de tegenwoordige zitting der Staten-Generaal, de voorgestelde

wijzigingen in het Reglement niet meer aan een bepaald onderzoek

in de beide Kamers kunnen worden onderworpen, zal, naar men
zich vleit, dit onderzoek toch bij den aanvang der volgende zitting

kunnen plaats hebben, en dus de thans gedane voordragt niet

zonder gevolg blijven.

’s Gravenhage, den llden September 1852.

Namens de gemengde Commissie voor de Stenographie
,

Gevers van Endegeest.
WlNTGENS.
Van der Linden.

[XI. 2.]

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN" in het Reglement voor

de openbaarmaking van het verhandelde bij de beide Kamers
der Staten-Generaal.

De Artt. 1 tot 3 blijven onveranderd.

» Art. 4. Voor de dienst der stenographie van beide de Kamers
» worden hoogstens tien stenographen aangesteld.

» Ieder stenograaph is voor zijnen arbeid verantwoordelijk.”

Art. 5 blijft onveranderd'.

» Art. G. Er kunnen buiten de stenographen kweekelingen in

» de stenographie voor de dienst der Kamers worden toegelaten.”

In dit artikel wordt alzoo slechts weggelaten het woord tien in

den ls ten regel.

De Artt. 7, 8 en 9 blijven onveranderd.

» Art. 10. Om den spreker daartoe in staat te stellen
, wordt

» het uitgewerkt verslag van het door hem gesprokene door de
>i stenographen ter griffie bezorgd. De stenographen zijn verpligt

i) deze bezorging zoo spoedig mogelijk, wat het gesprokene in eene
» ochtendzitting betreft uiterlijk des avonds ten 7 ure van den
» dag der zitting

,
te doen plaats hebben.

» De Griffier zorgt dat dit uitgewerkt verslag, terstond na de
» bezorging ,

in een daartoe bestemd vertrek ter inzage der spre-
» kers wordt nedergelegd.”

» Art. 11. In geval van het houden van avondzittingen wordt
i) het uitgewerkt verslag van het daarin verhandelde uiterlijk ten

o 9 ure van den volgenden ochtend door de stenographen ter

» griffie bezorgd en verder terstond ter inzage nedergelegd.”
» Art. 12. Het uitgewerkt verslag der gewone zittingen wordt

» te middernacht, en dat der avondzittingen ten twaalf ure van
» den volgenden dag, zonder eenig verwijl, door de zorg van den
» Griffier naar de drukkerij verzonden.”

» Art. 13. Aan de Hoofden der ministeriele Departementen wordt,
» op daartoe te kennen gegeven verlangen

,
eene kopij van het uit-

i) gewerkt verslag van het door hen gesprokene
, door tusschen-

» komst der griffie toegezonden.

» De termijnen van bezorging en de tijd ter inzage zijn dezelfde
)> als voor de leden.

» Indien de toegezondene kopij op de uren bij art. 12 gesteld
». niet ter griffie is terugontvangen, wordt het verslag onverwijld
» naar de drukkerij verzonden.”

De Artt. 14 en 15 blijven onveranderd.

Art. 16 vervalt.

Artt. 17 en 18 blyven onveranderd.

[IX. l.J

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ing^omen in de zitting van
den 2isten September 1352.

MIJNE HEEREN !

Nevens deze wordt aan U ter overweging aangeboden een
Ontwerp van Wet tot vaststelling van de begrooting der uitgaven
voor de Landsdrukkerij over 1353.

In de Memorie van Toelichting, welke, van eene bijlage voor-
zien, dat voorstel vergezelt, worden de redenen ontwikkeld die tot
hetzelve hebben geleid.

En hiermede
,
Mijne Heeren

,
bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage ,
den 24sten September 1852.

WILLE M.

[IX. 2.]

ONTWERP YAN WET tot vaststelling van de begrooting

der uitgaven voor de Landsdrukkerij over 1853.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , de begrooting der
uitgaven van de Algemeene Landsdrukkerij over het jaar 1853 bij

de wet behoort te worden vastgesteld
,
en dat tevens de midde-

len belmoren te worden aangewezen tot dekking van die uitgaven

;

Zoo is het
,
dat Wij

, den Raad van State gehoord en met ge-
meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-
staan

,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Arï. 1. De begrooting der uitgaven van de Algemeene Lands-
drukkerij over het jaar 1853 Avordt vastgesteld op de som van
een honderd acht en zeventig duizend drie honderd vijf en veertig gulden

(
f178,345) , te weten :

Art. 1. Tractementen van den directeur, klerken
en opzigter f 6,700.00

» 2. Bezoldiging der bedienden, jongens, schoon-

maaksters en verdere belooningen . . . 5,745.00
» 3. Bureau- en locaalbehoeften 3,000.00
» 4. Drukwerktuigen, gereedschappen en druk-

materialen 6,500.00
» 5. Arbeidsloon 50,000.00
» 6. Aankoop van papier 100,000.00
n 7. Werken of diensten buiten de Algemeene

Landsdrukkerij
, ten behoeve van dat .

etablissement, verrigt wordende door
particulieren

,
zoo als linieer-

,
graveer-

,

plaatdrukwerk en meer 1,400.00

» 8. Onvoorziene uitgaven ....... 5,000.00

f 178,345.00

Art. 2. Tot dekking der uitgaven in het vorig artikel ver-

meld, worden aangewezen de navolgende middelen:

Art. 1. De inkomsten , over het jaar 1853, wegens door de

Algemeene Landsdrukkerij aan de departementen van algemeen
bestuur ,

collegien , administratien, autoriteiten en ambtenaren te

leveren druk-
,
linieer-

,
graveer-

,
plaatdrukwerk en meer.

Art. 2. De inkomsten over hetzelfde jaar Avegens verkochte

onbruikbare goederen en voonverpen ,
behoorende aan de Alge-

meene Landsdrukkerij.

Art. 3. Wanneer de som, bij de begrooting der uitgaven van
de Algemeene Landsdrukkerij uitgetrokken voor een der onderwer-

pen van uitgaaf, begrepen onder de artt. 3, 4, 5, 6 en 7 van het

lste artikel dezer wet
,

ontoereikend mogt Avorden bevonden

,

kan het ontbrekende bedrag, met inachtneming van het voorschrift

van het 2de lid van art. 24 der wet van den 5den October 1841
[Staatsblad n°. 40), aangevuld worden door overschrijving uit den

post van onvoorziene uitgaven in die begrooting vermeld.

Art. 4. De in den loop van het dienstjaar opkomende be-

hoeften
, de Algemeene Landsdrukkerij betreffende ,

welke hare

omschrijving niet vinden in de artikelen van de genoemde begroo-

ting, worden op den post van onvoorziene uitgaven aangeAvezen.

Die uitgaven worden bij de rekening
,
bedoeld bij art. 5 dezer

wet, omschreven en verantwoord in zoo vele bijzondere posten

als zij gelijksoortige onderAverpen betreffen.

Art. 5. Het batig saldo der rekening van de ontvangsten en

uitgaven der Algemeene Landsdrukkerij over het jaar 1853 wordt
verantwoord onder de Rijksontvangsten van dat jaar, terwijl in

eenig nadeelig saldo
,
nader

,
bij de wet , wordt voorzien.

Lasten en bevelen ,
enz.

[IX. 3.]

MEMORIE YAN TOELICHTING.
Het Ontwerp stemt in vorm

,
inngting en cijfers geheel overeen

met de wet van den 9den December 1851 (Staatsblad n°. 163),

houdende vaststelling van de begrooting der uitgaven voor de

Algemeene Landsdrukkerij over 1852.

Reden tot wijziging van vorm of inrigting deed zich niet ken-

nen, en vermindering van de cijfers schijnt
,
aangezien hetgeen

voor de dienst van 1852 tot dusverre noodig was, niet raadzaam.

Bijzondere toelichting van eiken post der begrooting voor 1853

bevat de uitgewerkte staat.

Ten aanzien van de uitkomsten over het dienstjaar 1851 ver-

kregen , kan worden gezegd

:

De inkomsten beliepen wegens :

1°. drukwerk f 171,620.72

2°. verkochte onbruikbare goederen en voor-

werpen 1,183.60

te zamen . . . f 172,804.32

De uitgaven waren 155,705.75

zoodat het batig slot over 1851 zal beloopen. . f 17,098.57

De Minister van Binnenlandsche Zaken ,

Tiiorbecke.
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Begrooting der uitgaven voor de Landsdrukkerij over t853.

(Uitgewerkte en Toelichtende Staat.)

[IX. 4.]

UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT
,
belioorende bij de begrooting der

*

BENAMING GERAAMD TOEGESTAAX

0
O
"3
(V

DER voor voor

rö
3

rzt

0
O

ONDEEWEEPEN VAN UITGAAF. 1853. 1852.
•

a.

Tractcmenten van den directeur, klerken en opzigter:

van den directeur

van den klerk

van den tweeden klerk
_

van den opzigter

Bezoldiging der bedienden, jongens, schoonmaaksters

en verdere belooningen:

van de bedienden :

1 a f600 in bet jaar

la, 12 in de week
7 a 8 )> »

2 b 5 » » »

Voor bedienden in oogenblikken van groote drukte tij-

delijk in dienst te stellen.

van 6 jongens op een weekgeld van fO.75 h f 1.50.

belooning voor papiernatters en voor bet onderhouden

en maken van drukrollen .

1°. bezoldiging van den huisbewaarder. . . f 100.00

2°. loon van eene vaste schoonmaakster . . 250.00

3°. belooning voor tijdelijke schoonmaakdien-
sten 125.00

Bureau- en locaalbehoeften :

schrijfbehoeften
,
druk- en bindwerk

licht

brandstoffen

onderhoud van het locaal, en schoonmaakbehoeften .

onderhoud en aankoop van meubelen. .....
vrachten

,
briefporten en soortgelijke uitgaven. . .

belooning voor de werklieden in geval van brand aan
het locaal der Algemeene Landsdrukkerij verbonden

Drukwei'ktuigen
,
gereedschappen en drukmaterialen:

aankoop en onderhoud van werktuigen
,
gereedschappen

drukpersen en drukletter

aankoop van drukmaterialen

Arbeidsloon

:

zetloonen

drukloonen

Aankoop van papier
Werken of diensten buiten de Algemeene Landsdrukkerij

ten behoeve van dat etablissement verrigt wordende
door particulieren

,
zoo als linieer-

,
graveer-

,
plaat-

drukwerk en meer
Onvoorziene uitgaven

3.000.

00
1,900.00

800.00

1.000.

00

600.00
628.00

2,928.00

522.00

84.00

4,762.00

338.00

170.00

475.00

100.00

1,200.00

1
,
000.00
200.00

177.50

300.00

22.50

5,000.00

1,500.00

22,000.00

28,000.00

6,700.00

5,745.00

3,000.00

6,500.00

50,000.00

100,000.00

1,400.00

5,000.00

178,345.00

3.000.

00
1,900.00

800.00

1.000.

00

4,762.00

338.00

170.00

475.00

100.00

1 ,200.00

1,000.00

200.00
177.50

300.00

22.50

5,000.00

1,500.00

22,000.00

28,000.00

6,700.00

5,745.00

3,000.00

6,500.00

50,000.00

100,000.00

1,400.00

5,000.00

178,345.00
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Begrooting der uitgaven voor de Landsdrukkerij over i853.

(Uitgewerkte en Toelichtende Staat.)

uitgaven van de Algemeene Landsdrukkerij
,
over het jaar 1

8

53.

UITGAVEN

gedaan of nog te doen

voor 1851.

3.000.

00
1,900.00

700.00

1.000.

00

471.00

244.96

1,332.45

936.45
258.825
332.975
398.99

22.50

f 6,989.505

964.655

1
f 25,370.97

28,767.70

Verschil tusschen de raming van 1853

en de uitgaven gedaan of nog te doen voor 1851.

MEERDEK.

per

Onderdeel.

per

Artikel.

MINDER.

per

Onderdeel.

per
Artikel.

TOELICHTINGEN.

6,600.00

4,484.34 f 277.06

336.52 1.48

160.00 10.00

5,451.95

3,527.15

4,954.16

54,138.67

76,734.53

1,299.29

»

155,705.75

100.00

100.00

3.91

i>

63.55

293.05

535.345

63.55

535.345

23,265.47

100.71

5,000.00

f 29,358.125

144.96

132.45

58.825

155.475

98.99

f 1,989.505

3,370.97

767.70

1Artikel 1. Op dit artikel was ook voor 1851

f 6700 toegestaan, maar de uitgaven belie-

pen f 100 minder.

\Artikel 2. Gelijke som als over 1852 ; zoo de

cijfers der onderdeden niet overal met die

van de begrooting van 1852 overeenstemmen ,

is dit gevolg van de verandering ,
welke de

belooning der bedienden en jongens van tijd

tot tij d ondergaat. Het getal der vaste be-

dienden ,
in de begrooting voor 1852 nog 12,

is met e'én verminderd.

|Artikel 3. Hoezeer de uitgaven voor bureau-

en locaalbehoeften over 1851 de raming met

ruim f 500 zijn te boven gegaan ,
schijnt

hierin nog geen genoegzame reden tot het

voor 1853 stellen van een hooger cijfer dan

voor 1852 is geraamd.

Blijkens de ondervinding van vroegere

jaren was f 3000 in den regel voldoende.

\Artilcel 4. Ofschoon de uitgaven over 1851

het voor 1852 geraamde cijfer met ruim

f 1400 overschreden ,
wordt voor 1853 weder

f 6500 gesteld ,
omdat die som ook in 1852,

naar het schijnt, voldoende zal zijn.

IArtikel 5 en 6. Voor arbeidsloon en aankoop

van papier worden gelijke sommen als over

1852 gesteld. Die sommen zullen welligt

voor dat jaar naauwelijks toereiken ;
maar

in de verwachting dat de hoeveelheid druk-

werk veeleer zal af- dan toenemen, schijnt

het stellen van hoogere cijfers voor alsnog

niet volstrekt noodzakelijk.

{Artikel 7. De werkelijke uitgaven over 1851

590.70 I gedoogen niet het cijfer van f 1400 te ver-

lagen. •

{Artikel 8. Voor onvoorziene uitgaven over

1851 werd volgens de begrootingswet van

den 21sten December 1850 [Staatsblad n°. 97)

1,989.50 s| toegestaan f 10,000.00

Die som werd ,
bij de wet van

den 9den December 1851 [Staats-

blad n°. 162) verhoogd met . . 30,000.00

en daardoor gebragt op
4,138.67

f 6,718.87

Meerder f 22,639.25

. . f 40,000.00

Daarvan is tot aanvulling van

de volgende artikelen gebruikt

:

Voor artikel 3, Bureau- en

locaalbehoeften . . . f 527.15

Voor artikel 4, Druk-
werktuigen

,
gereed-

schappen en drukmate-

rialen 954.16

Voor artikel 5, Ar-
beidsloon 17,138.67

Voor artikel 6 , Aan-
koop van papier. . . 1,734.53 Mot.AM

te zamen ———— zu,ooa.oi

Zoodat ongebruikt bleef f 19,645.49

BIJBLAD VAN DE NEDEBLANDSCHB STAATS-COURANT. 1852—1853. II.
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Regeling van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten
, ter benoeming der leden van de Provinciale Staten ene.

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet.)

[XII. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP
van den listen September 1852.

ingekomen in de zitting

MIJNE HEKKEN !

Hiernevens wordt aan U, ter overweging, nader voorgeleo-d het
in de jongste zitting der Staten-G-eneraal onafgedaan gebleven

,

doch alsnu herzien en gewijzigd Wets-ontwerp — met daarbij
behooren.de Tabellen — tot regeling van de verdeeling der Pro-
vinciën in Kiesdistricten, ter benoeming der Leden tfer Provin-
ciale Staten enz.

In de toelichtende Memorie, bij dat Ontwerp gevoegd, zijn de
gronden ontwikkeld waarop het is rustende.
En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming. °

’s Gravenhage
,
den 25sten September 1852.

WILLEM.

[XII. 2.]

ON -TWERP VAN WET tot regeling van de verdeeling der
provinciën in kiesdistricten

,
ter benoeming der leden der

Provinciale Staten enz.

Wij WILLEM IH, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,

dat het
,

volgens
artt 4 en 24 der wet van 6 Julij 1850

(
Staatsblad n°. 39),

noodzakelijk is, de verdeeling der provinciën in kiesdistricten,
ter benoeming der leden van de Provinciale Staten

, het getal der
in elk district te kiezen leden en den rooster hunner aftreding bij
de wet vast te stellen,

Zoo is het, dat Wij
, den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Aat. 1. Elke provincie wordt, ter benoeming der leden van
de Piovinciale Staten, verdeeld in de kiesdistricten, welke op
de bij deze wet gevoegde tabel A zijn aangewezen.

Gedeputeerde Staten kunnen, waar zij het noodig achten
onderkiesdistricten aanwijzen.

Alt. <_>. liet getal der in elk district te kiezen leden en de
rooster, naar welken zij om de drie jaren aftreden, wordt in de
tabel A geregeld.

Alt. 4. In .elk. nieuw district worden zoo velen der in elk
tegenwoordig district benoemden geacht gekozen te zijn

, als de
bij deze wet gevoegde tabel B aanwijst.

• •

Gedeputeerde Staten bepalen
, naar welk nieuw district

ieder der in elk tegenwoordig district benoemden, volgens den in
tabel B gestelden regel

, overgaat.
Zij doen, binnen eene maand na de afkondiging dezer wet, in

een dagblad der provincie een lijst plaatsen
, aanwijzende in welk

nieuw district elk der tegenwoordige leden van de Staten geacht
wordt gekozen te zijn.

jenden uittreksels dezer lijst aan de gemeentebesturen der
.hoofdplaatsen van de nieuwe districten en aan de leden, zoover
ieder aangaat.

Lasten en bevelen enz.

TABEL A.

nooFD-

KIESDISTRICT.

GEMEENTEN

van het

HOOFD-KIESDISTRICT.
Getal

der

te

kiezen

leden.

Eerste

aftre-

|

dende

helft.

—

-

—

Tweede

aftre-

dende

helft.

Nooriïbrabant.

’s Hertogen-
EOSCH.

’s Hertogenbosch
Rosmalen
Den Dungen
St. Michielsgestel

Schijndel

Vught
Heeswijk
Dinther
Geffen

Nulaad

8 4 4

HOOFD-

KIESDISTRICT.

(
Vervolg

.

Gkave

Tilburg

Heusden

GEMEENTEN

van het

HOOFD-XIESDISTRICT.

O c
?-(

(V o

ci o
S £

CS rd
o o

CJ o

’s Hertogen-
BOSCH

Heesch
Nistelrode

Lith

Lithoijen

Berlicum c. a.

Grave
Escharen
Velp
Reek
Gassel

Linden
Cuijk
Schaijk

Beers
Uden
MUI
Zeeland
Ravenstein
Dieden c. a.

Deursen c. a.

Huisseling c. a,

Boxmeer
Sambeek
Vierlingsbeek

Maashees c. a.

Oploo c. a.

Wanrooij

Beugen
Oeffelt

Haps
Oss
Berchem
Megen c. a.

Oijen c. a.

Herpen.

Tilburg
Goirle

Berkel c. a.

Oisterwijk

Moergestel
Diessen

Hilvarenbeek
Loon op Zand
Udenhout
Gilze en Rijen
Boxtel
Esch
Helvoirt

Haaren
Cromvoirt
Liempde.

Heusden
Bokhoven
Alem c. a.

Empel c. a.

Engelen
Drongelen c. a.

Dussen
Hedikhuizen
Heesbeen c. a.

Ilerpt en Bern
Meeuwen c. a.

Oudheusdenc.a.
Wijk en Aalburg
Veen
Woudrichem
Rijswijk

Andel
De Werken c. a.

Werkendam
Giessen

Emmikhoven e. a.

Tweede

aftre-

dende

helft.



Regeling van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten
,

ter benoeming der leden van de Provinciale Staten enz,

(Ontwerp van Wet.)

hoofd-

GEMEENTEN

van liet

CD Ö^ O
rH ^
0> <D
H3 —

<

<—
' d

A
r-i

c3 rd
o o

1

§ë
% 2
CD

' '

*73 ©

hoofd-
GEMEENTEN

van het

® ö^ <D
Fh rö© ©^ r—

(

1

CD

h ^
C+H O
C3 rd
© cd

1

<D •

o .

nd O
KIESDISTRICT. 1 s co © o rö

0) p KIESDISTRICT. s ©
O N m d

'rH 0
<d

p C
HOOFD-KIESDISTRICT. O cd > CD

H ^
HOOFD-KIESDISTRICT. Ga (D CD

H 'o

Heusden. Almkerk Breda Chaam

(Vervolg.)
Waalwijk
Baardwijk

(Vervolg.)
Alphen en Riel

Baarle-Nassau.

Besoijen

Capelle Zevenbergen Zevenbergen 7 4 S
Sprang Klundert
Vrijhoeve Capelle Willemstad
Waspik Standdaarbuiten
Vlijmen Hooge en Lage Zwaluwe
Nieuwkuik c. a. Oudenbosch
Drunen. Oosterhout

’s Gravenmoer
Helmond Helmond 7 3 4 Raamsdonk

Aarle-Rixtel Geertruidenberg
Beek en Donk Made en Drimmelen
Lieshout Terheijden
Mierlo Dongen

.

Stiphout

Gemert
Fijnaart c. a.

Bakel c. a. Bergen op Bergen op Zoom 7 3 • 4
Nunen en Gerwen c. a. Zoom. Putte
Heeze Ossendrecht
Leende Woensdrecht c. a.
Asten Huibergen
Deurne en Liessel Halsteren
Vlierden Nieuw Vosmeer
Somereu Steenbergen
Lierop Rozendaal c. a.
Budel Rucphen c. a.
Maarheeze Hoeven c. a.
Soerendonk c. a. Dinteloord
Vegliel Wouw
Erp
Boekel.

Oud-Gastel c. a.

Eindhoven Eindhoven
Aalst

7 4 3 9 64 1- 32

Dommelen
Geldrop
Gestel c. a.

Gelderland.

Oerle

Stratum
Arnhem Arnhem

Rozendaal
4 2 2

Strijp

Tongelre
Rheden.

Valkenswaard Ede Renkum 4 2 2
Veldhoven c. a.

Doorwerth
Waalre
Woensel c. a.

1 Wageningen
Ede

Zeelst

Zes-gehuchten
Borkel en Schaft

Westerhoven
Putten

Scherpenzeel

Barneveld

4 2 2
St. Oedenrode Hoevelaken

Son en Breugel Nijkerk

Oirschot Putten

Best Ermeio i

Vessem c. a.
Harderwijk.

j

Oostelbeers c. a.

Bladel Oldebroek Elburg 4 2
I

2

Bergeijk Doornspijk

Reusel Oldebroek

Hoogemierde c. a. Hattem
Hoogeloon c. a. Epe
Eersel

Duisel c. a.

Keerde.

Riethoven

Luijksgestel.

Voorst Apeldoorn
Voorst

4 2 2

Brammen.
Breda. Breda

Ginneken c. a.

7 3 4
ZüTFBEN Zutphen 4 2

1

2

Beteringen Gorssel 1

Princenhage Warnsveld s

Etten en Leur Laren
Rijshergen Verwolde
Zundert c. a. I Lochem.
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Regeling van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten
,

ter benoeming der leden van de Provinciale Staten enz .

(Ontwerp yan Wet.)

H00FD-

KIESDISTEICT.

GEMEENTEN

van het

HOOFD-KIESDISTRICT.
Getal

der

te

kiezen

leden.

Eerste

aftre-

dende

helft.

Tweede

aftre-

dende

helft.

Rüurro Neede
Borculo
Ruurlo
Vorden
Eibergen
Groenlo
Lichtenvoorde.

4 2 2

Aartex Winterswijk
Aalten
Dinxperlo
Wisch
Ambt Doetinchem.

4 2 2

Zevenaar Gendringen
Bergh
Didam
Zevenaar
Herwen
Pannerden
Duiven
Westervoort

Angerlo
Wehl.

5 3 2

DOESBURG

/ 1

Stad Doetinchem
Doesburg
Hummelo en Keppel
Steenderen
Hengelo
Zelhem.

3 1 2

Erst Gent
Bemmel
Valburg
Loenen en Wolferen
Eist

Huissen.

3 2 1

Tier Heteren
Hemmen
Dodewaard
Kesteren
Echteld
IJzendoorn
Lienden
Maurik
Zoelen

Tiel

Wadenoijen.

4 2 2

Gïrdf.rmarsen Ophemert
Varik
Est en Opijnen

Geldermalsen
Waardenburg
Deil

Haatten
Herwijnen
Vuren
Buren
Beusichem
Culemborg
Beest
Buurmalsen.

4 2 2

Zalt-Boemer Brakel
Zuilichem

Poederoijcn

Nederhemcrt
Ammerzoden

Hedel
KerkiVijk

Gameren
Zalt-Boemel

3 1 2

GEMEENTEN O Ö
•*» o

1 .O

HOOFD-
van het

u r6o o
i-H

r—*
C« O
C8 r3
O o

KIESDISTRICT. CS

p ^
HOOFD-KIESDISTRICT. J£ ®

O-a o o

O •

^-H -

c3
o

o ^
rs o
<y 'ö
p a

H ^

Zart-Boemel

(Fm;<%.)

Wychen

Nijmegen

16

Leyderdoep

Leyden

ZOETEEMEER

’sGltAVENHAGE

Vlaaedingen

Hurwenen
Driel

Rossum.

Heerewaarden
Dreumel
Appeltern
Wamel
Druten
Horssen
Batenburg
Bergbaren
Ewijk
Wychen
Balgoy
Overasselt

Heumen
Groesbeek.

Nijmegen
Ubbergen
MiHingen
Beuningen.

Suidholland.

Leyderclorp

Zoeterwoude
Koudekerk
Voorschoten
Oegstgeest

Rhijnsburg
Valkenburg
Warmond
Sassenheim
Noordwijk
Noordwijkerhout
Voorhout
Lisse

Hillegom
de Vennip
Katwijk.

Leyden.

Zoetermeer
Veur
Wassehaar
Voorburg
Zegwaart
Stompwijk
Benthuizen
Pijnacker

Nootdorp
Berkel
Hillegersberg

Scjiiebroek

Bergschenhoek
Tempel
Zevenhuizen
Bleiswijk

Nieuwerkerk op den IJssel

Cappelle op den IJssel

Moordrecht
Moercapelle.

's Gravenhage.

Vlaardingen
Vlaardinger-Ambacht
Maassluis

Maasland

62 31

'5

10

31
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Regeling van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten
,

ter benoeming der leden van de Provinciale Staten enz.

(Ontwerp van Wet.)

HOOFD-

KIESDISTRICT.

GEMEENTEN

van het

HOOFD-KIESDXSTRICT.
Getal

der

te

kiezen

leden.

i

Eerste

aftre-

dende

helft.

|

Tweede

aftre-

i

dende

helft.

Vlaardingen

(Vervolg.)

Rozenburg
Naaldwijk
de Lier

’sGravesande
Monster
Loosduinen
Wateringen
Rijswijk.

Dbt.ft Delft

Hof van Delft

Vrijenban
Abtsregt
Akkersdijk
Schipluiden

Hodenpijl
Groeneveld
St.-Maartensregt.

3 1 2

Schiedam Schiedam
0. en N. Mathenesse
Nieuwland
Kethel
Zouteveen
Dellshaven
Overschie.

3 2 1

Rotterdam Rotterdam
Kralingen.

13 6 7

Alphen Alphen
Boskoop
Bodegraven
Zwammerdam
Hazerswoude
Hoogeveen
Oudshoorn
Ter Aar
Nieuwveen
Alkemade
Hoogmade
Boekhorst
Woubrugge
Rijnsaterwoude
Aarlanderveen
Nieuwkoop
Zevenhoven
Achttienhoven.

4 2 2

Godda Gouda
Haastrecht
Woerden
Rietveld

Waarder
Barwoutswaarder
Oudewater
Hekendorp ....

Papekop
Lange Ruige Weide
Stein

;

Oukoop
i

Broek
Noord-Waddinxveen
Zuid-Waddinxveen ‘

Reeuwijk
Sluipwijk

Middelburg
Schoonhoven
Vlist

Stolwijk

Ouderkerk op den IJssel

Berkenwoude
Zuidbroek
Gouderak
Berg-ambacht

6 3 3

BIJBLAD VAN DE NEDEREANDSCHE STAAVS-COURANT. 1852— 1855.

GEMEENTEN ® fl
•+“' o

1

a; .-+J

1

a> •

H 42
HOOFD-

van het

^ T3
<DU r-H

; ö

«Ü "3
c3 ^3
aj a>

63 Ao
rö ®

KIESDISTRICT. CZ q
ai S

<D T3
<D ft

HOOFD-KEESDISTRICT. CD <D

H ^

Gouda

(Vervolg.)

Ammerstol
Lekkerkerk

Krimpen op de Lek
Krimpen op den IJssel

Stormpolder.

Gorinchem Gorinchem
Schelluinen

Arkel
Spijk.

Hardinxveld
Leerdam
Schoonrewoerd

4 2 2

Leerbroek
Nieuwland
Asperen
Heukelum
Kedichem
Vianen
Hagestein
Everdingen

Lexmond
Hei- en Boeicop.

Sliedrecht Meerkerk
Ameide
Tienhoven
Noordeloos
Hoog Blokland
Hoornaar
Groot-A mmers

4 2 2

Nieuwpoort
Langerak
Goudriaan
Ottoland

Giessendam
Giessen-Nieuwkerk
Peursum
Neder-Slingeland
Streefkerk

Brandwijk
Molenaarsgraaf
Bleskensgraaf
Hofwegen
Laag-Blokland

'

Sli jdrecht

W insra arden

Alblasserdam
Nieuw-Lekkerland
Oud-Alblas

•

Papendrecht.

Dordrecht Dordrecht
Dubbeldam

4 2 2

W ieldrecht

de Mijl.

Oud-Beijerland Oud-Beijerland
Numansdorp
Zuid-Beij erland

Klaaswaal

3 2 1

Heinenoord
Goidschalxoord
Nieuw-Beijerland
Piershil

Goudswaard
’s Gravendeel
Puttershoek
Maasdam
Strijen

Strijensas

Mijnsheerenland

Westmaas.

II.



Regeling van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten
,

ter benoeming der leden van de Provinciale Staten enz
(Ontwerp van Wet.)

HOOFD-

KIESDISTRICT.

GEMEENTEN

van het

HOOFD-KIESDISTRIOT
Getal

der

te

j

kiezen

leden.

1

Eerste

aftre-

I

dende

helft.

1

Tweede

aftre-

S

dende

helft.

g

Ridderkerk Ridderkerk
Rijsoort

Zwijndrecht
Meerdervoort
Hendrik-Ido-Ambacht
Sandelingen-Ambacht
Heer-Oudelands-Ambacht
Groote Eindt
Heerjansdam
Kleine Eindt
Kijfhoek
IJsselmonde
Oost- en West-Barendrecht
Charlois

Katendrecht
Poortugaal
Rhoon
Hoogvliet
Perais.

3 1 2

Brielle Brielle

Oostvoorne
Zwartewaal
Vier-polders ofhet Nieuwland
Nieuwenhoorn
Hellevoetsluis

Nieuw Hellevoet
Oude en Nieuwe Struiten
Rockanje
Naters
Zuidland
Biert

Simonshaven
Hekelingen
Oudenhoorn
Spijkenisse

Geervliet

Heenvliet

Abbenbroek.

3 2 1

Middelharnis

j

Middelharnis
Sommelsdijk
Dirksland

Melissant

Onwaard
Roxenisse
Goedereede
Stellendam
Ouddorp
Oude Tonge
Nieuwe Tonge
[Ierkingen

Ooltgensplaat
den Bommel
Stad aan ’t Haringvliet.

3 1

1 2

17
80 40 40

Noórdholland.

den Helder len Helder
rerschelling

rexel

Vlieland

3 1 2

SCHAGEN f

{

(

I

1

C

schagen
Mnt Maarten
le Zijpe

Vieringerwaard
üallantsoog
3
etten

Vieringen

larsingerhorn

hid-Carspcl

4 2 2

HOOFD-

KIESDISTRICT.

GEMEENTEN

van het

HOOFD-KIESDISTRICT.

o c

o
o N
o-"

c; o
c3 ^

I
© O
CQ 'z,

, S-^ C
! 0> <D

i

o

© •

£ «e
C3
c3

o r“'

rö <D

O *75

© fl

SCHAGEN

(Vervolg.)

Alkmaar

Zaandam

Enkhoizen

Hoorn

Zuid-Scharwoude
Noord-Scharwoude
Sint-Pancras
Broek op Langedijk
Haringcarspel

Warmenhuizen
Koedijk
Bergen
Schoorl

Heer-Hugowaard
Veenhuizen
Nieuwe-Niedorp
Oude-Niedorp
Winkel.

Alkmaar
Oudorp
Egmond-binnen
Egmond aan Zee
Wimmenum
Heilo

Limmen
C'astricum

Heemskerk
Uitgeest

Akersloot.

Zaandam
Zaandijk
Koog aan de Zaan
Wormerveer
Oostzaan
Crommenie
Westzaan
Assendelft.

Enkhuizen
Urk
Medemblik
Opperdoes
Twisk
Spanbroek
Opmeer
Hoogwoud
Hensbroek
Obdam
Zijbecarspel

Abbekerk
Midwoud
Wervershoof
Andijk
Grootebroek
Bovencarspel
Hoogcarspel
Westwoud
Venhuizen.

Hoorn
Berkhout
Beets

Oudendijk
Schardam
Avenhorn
Grosthuizen
Scharwoude
Ursem
Oterleek

Wognum
Nibbixwoud
Zwaag
Blokker
Schollinkhout

Wijdenes.
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Regeling van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten
,

ter benoeming der leden van de Provinciale Staten enz.

(Ontwerp van Wet.)

HOOFD-

KIESDISTRICT.

GEMEENTEN

van het

HOOFD-KIESDISTRICT.

o p
o>

rH
<D O)

i-Ö '—

I

rl 0
Cu Q>

m N
rt .2

C3

<U
1 rrtm ~

ai a>

<D
rO ®

<o ö

H ^

PüRMERESTD

Edam

Nieuwer-
Amstel

Amsterdam

Weesp

Haarlem

12

Purmerend
Kwadijk
Ilpendam
Landsmeer
Beemster
Oosthuizen
Warder
Schermerhorn '

de Rijp

Graft
Zuid- en Noord-Schermer
Wormer

Wijde Wormer
Jisp.

Edam
Middelie
Monnikkendam
Katwoude
Marken
Broek in Waterland
Nieuwendam
Buiksloot

Schellingwoud
Ransdorp.

Nieuwer-Amstel
Rietwijkeroord

Ouder-Amstel
Uithoorn
Aalsmeer
Leymuiden
Kalslagen

Sloten.

Amsterdam.

Weesp
Weespercarspel
Diemen
Watergraafsmeer
Muiden
Naarden
Huizen
Nederhorst den Berg
’s Graveland
Kortenhoef
Ankeveen
Laren
Bussum
Blaricum
Hilversum.

Haarlem
Beverwijk
Wijk aan Zee en Duin
Yelsen
Spaamwoude
Spaarndam
Houtrijk en Polanen
Haarlemmerliede
Zuidschalkwijk
Bloemendaal
Schoten
Zandvoort
Heemstede
Bennebroek
Berkenrode.

34

4

17 17

2 2

72 36

HOOFD-

KIESDISTRICT.

GEMEENTEN

van het

HOOFD-KIESDISTRICT.

® o
-*> <D

<D <D
rö ‘

rh.2

<55
CS

<U O)

S 'ö

ë ë

pö &
© TJ
P a
k. o

Middelburg

Zierikzee

Goes

36

Zeeland.

Middelbm-g
Aagtekerke
Arnemuiden
Biggekerke enKrommenhoeke
Domburg
Gapinge S

Grijpskerke

Kleverskerke

Kouderkerke
Melis- en Mariekerke
Nieuwland en St. Joosland

Oostkapelle

Oost-en West-Souburg
Ritthem
Serooskerke
St. Laurens en Brigdamme
Yeere
Vlissingen

Vrouwenpolder
Westkapelle

Zoutelande.

Zierikzee

Bommenede
Brouwershaven
Bruinisse

Burgh en Westenschouwen
Dreischor

Duivendijke
Elkerzee
Ellemeet
Haamstede
Kerkwerve
Nieuwerkerk
Noordgouwe
Noordwelle
Oosterland

Oud Yossemeer
Ouwerkerk
Poortvliet

Renesse
Scherpenisse

Serooskerke

St. Annaland
St. Maartensdijk

St. Philipsland

Stavenisse

Fholen

Zonnemaire.

Goes
Baarland
Borsselen

Colijnsplaat

Driewege
Ellewoutsdijk

Foi’t Bath en Bath
s Gravenpolder
s Heer-Abtskerke
s Heer-Arendskerke
s Heerenhoek
s Heer-Hendrikskinderen
Heinkenszand
Hoedekenskerke
K u elle

Kats
K ittendijke

Kloetinge

Kortgeen
Krabbendyke
Kruiningen
Nisse
Oudelande

11
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Regeling van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten
,

ter benoeming der leden van de Provinciale Staten enz.

(Ontwerp van Wet.)

*

HOOFD-

KIESDISTRICT.

GEMEENTEN

van het

HOOFD-KIESDISTRICT.
Getal

der

te

kiezen

leden.

Eerste

aftre-'

dende

helft.

Tweede

aftre-

dende

helft.

Goes

[Vervolg.)

Ovezande
Rilland en Maire
Schore en . Vlake
Waarde en Valkenifse
Wemeldinge
Wissekerke
Wolphaartsdijk

Yerseke.

Slui* Sluis

Aardenburg
Biervliet

Breskens
Cadzand
Eede
Groede
Heille

Hoofdplaat
Nieuwvliet

Oostburg
Retranchement
Schoondijke

St. Anna ter Muide
St. Kruis
Waterlandkerkje

IJzendijke

Zuidzande.

6 3 3

Hulst Hulst
Axel
Boschkapelle
Clinge

Graauw en Langendam
Hengstdijk

Hoek
Hontenisse
Koewacht
Neuzen
Ossenisse

Overslag
Philippine

Sas van Gent
Stoppeldijk

St. Jan Steen

Westdorpe
Zaamslag
Zuiddorpe.

8 4 4

5 42 21 21

Utrecht.

Utrecht Utrecht. 13 7 6

Amersfoort Amersfoort
Hoogland
Duist

Bunschoten
Eemnes
Baarn
de Vuursche
Soest

Leusden
Stoutenburg
Renswoude.

7 3 4

Amerongen Amerongen
Woudenberg
Yeenendaal
Rhenen
Leersum
Maarn
Darthuizen
Langbroek

7 4 3

HOOFD-

KIESDISTRICT.

GEMEENTEN

van het

HOOFD-KIESDISTRICT.
Getal

der

te

kiezen

leden.

Eerste

aftre-

dende

helft.

Tweede

aftre-

dende

helft.

Ameroxgev

(Vervolg.)

Wijk bij Duurstede
Cothen
Werkhoven
Sterkenburg
Odijk
Rijzenburg

Driebergen
Doorn
Zeist

Bunnik
Rijnauwen.

IJSSELST^IN IJsselstein

Vreeswijk
Jutphaas
Schonauwen
Oud-Wulven
Houten
Schalkwijk
Tuil en ’t Waal
Lopik
Jaarsveld
Cabauw
Zevender
Willige Langerak
Noord-Polsbroek
Zuid-Polsbroek
Honkoop
Benschop
Willeskop
Montfoort
Snelrewaard
Linschoten
Wulverhorst
Achthoven
Oudenrhijn
Veldhuizen
Harmelen
Vleuten
Haarzuilens

Gerverskop
’s Gravesloot

Zegveld
Kamerik Mij zij de

Kamerik Houtdijken
Teckop
Kockengen
Laag Nieuwkoop.

7 3 4

Breukelen Wilnis

Oudhuizen
Vinkeveen en Waverveen
Mijdrecht

Abcoude Proosdij

Abcoude Baambrugge
Nigtevecht
Vreeland
Loenen
Loenersloot
Loosdreclit

Ruwiel
Portengen
Breukelen St. Pieter
Breukelen Nijenrode
Maarssenbroek
Maarssen
Maarsseveen
Tienhoven
Westbroek
Maartensdijk
de Bildt

Achttienhoven

7 4 3

5
Zuijlen.

41, 21 20



Bijlagen. 17de vel 65 Tweede Kamer,

Regeling van de verdeeling der -provinciën in kiesdistricten
,

ter benoeming der leden van de Provinciale Staten enz.

(Ontwerp van Wet.)

HOOFD-

KIESDISTRICT.

GEMEENTEN

van het

HOOFD-KEESDISTRICT.
Getal

der

te

kiezen

leden.

Eerste

aftre-

dende

helft.

Tweede

aftre-

dende

helft.

Friesland.

Leeuwarden Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Idaarderadeel

Menaldumadeel
Tietj erksteradeel.

10 5 5

Dokkum Dokkum
Ferwerderadeel
Westdongeradeel

Oostdongeradeel
Dantumadeel
Kollumerland en Nieuw

Kruisland
Achtkarspelen
Ameland
Schiermonnikoog.

10 5 5

Heerenveen Smallingerland
Opsterland

Ooststellingwerf

Weststellingwerf

Schoterland

Aengwirden
Utingeradeel.

10 5 5

Sneek Sneek
Ylst

Sloten

Workum
Hindelopen
Stavoren
Wijmbritseradeel
Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde

Gaasterland
Lemsterland
Doniawerstal
Haskerland
Rauw.erderhem
Hennaarderadeel.

10 5 5

Franeker Franeker
Harlingen
Bolsward
Wonseradeel
Franekeradeel
Barradeel

’t Bildt

Baarderadeel.

10 5 5

5 50 25 25

Overijssel.

Zwolle Zwolle. 4 2 2

Deventer Deventer
Diepenveen.

4 2 2

Kampen Kampen
Schokland
Kamperveen
Wilsum
IJsselmuiden

Grafhorst.

3 2 1

Steenwijk Steenwijk

Steenwijkerwold
Oldemarkt
Giethoorn
Kuinre
Blankenham

4 2 2

HOOFD-

KIESDISTRICT.

GEMEENTEN

van het

HOOFD-KXESDISTRICT.
Getal

der

te

kiezen

leden.

Eerste

aftre-

dende

keilt.

Tweede

aftre-

dende

helft.

Steenwijk

(Vervolg.)

Blokzijl

Stad Vollenhove
Ambt Vollenhove.

Zwartsluis Zwartsluis

Hasselt

Genemuiden
Wanneperveen.

2 1 1

Dalfsen Dalfsen

Zwollerkerspel

Staphorst
Zalk.

8 1 2

Raalte Raalte

Hellendoorn
Heino
Wijhe
Olst.

4 2 2

Markelo Markelo
Goor
Rijssen

Holten
Bathmen.

3 2 1

Enschedé Enschedé
Lonneker
Haaksbergen
Diepenheim
Stad Delden
Ambt Delden
Hengelo.

6 3 3

Oldenzaal Oldenzaal

Losser
Ootmarssum
Denekamp
Weerselo
Borne.

5 2 3

Stad Almelo Stad Almelo
Ambt Almelo
den Ham
Wierden
Vriesenveen
Tubbergen.

5 3 2

Stad Ommen Stad Ommen
Ambt Ommen
Nieuwleusen
Avereest
Stad Hardenberg
Ambt Hardenberg
Gramsbergen.

4 2 2

12 47 24 23

dronlngen. I

Groningen Groningen. 8 4 4

Hoogezand Hoogezand
Sappemeer
Haren
Noorddijk.

3 2 1

ZüIDHORN Zuidhorn
Grijpskerk
Oldehove
Ezinge
Aduard
de Leek
Marum

5 2 S

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853, II.
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Regeling van de verdeeling der proviricien in kiesdist? icten
,

ter benoeming der leden van de Provinciale Staten enz.

(Ontwerp vati Wet.)

HOOFD-

KIESDISTRICT.

GEMEENTEN

van het

HOOFD-KIESDISTRICT.
Getal

der

te

kiezen

leden.

Eerste

aftre-

dende

helft.

1

Tweede

aftre-

1

1
dende

helft.

||

Zuidhoek
(Vervolg.)

Grootegast
Oldekerk.

Onderdendam Bedum
Winsum
Leers
Ulrum
Kloosterburen

Eenrum
Baflo

Warffum
Adorp
Middelstum
Kantens
Usquert
Uithuizen
Hoogkerk.

7 4 3

Appingadam Appingadam
Delfzijl

Bierum
’t Zandt
Loppersum
Ten Boer
Slochteren

Stedum
Uithuizermeden
Termunten.

8 4 4

Winschoten Winschoten
Midwolde
Nieuwolde
Finsterwolde

Beerta
Nieuweschans
Zuidbroek
Noordbroek
Scheemda
Muntendam
Meeden
Bellingwolde.

7 3 4

Oude Pekela Wedde
Onstwedde
Ylagtwedde
Oude Pekel-A
Nieuwe Pekel-A
Veendam
Wildervank.

7 4 3

7 45 23 22

Drenthe.

Assen Assen
Anlo
Smilde
Norg
Roden
Peize

Eelde
Zuidlaren

Vries

Gieten
Gasselte

Odoorn
Borger
Beilen

Rolde
Westerbork
Diever
1 Avingelo

Vledder.

18 9 9

HOOFD-

KIESDISTRICT.

GEMEENTEN

van het

HOOFD-KIESDISTRICT.
Getal

der

te

kiezen

leden.

Eerste

aftre-

dende

helft.

Tweede

aftre-

1

dende

helft.

||

Hoogeveen

1

Hoogeveen
Coevorden
Dalen
Emmen
Havelte
Meppel
Nijeveen

Oosterhesselen

Ruinen
Ruinerwold
Sleen

de Wijk
Zuidwolde
Zweelo.

17 9 8

2 35 18 17

Maastricht

Limburg,

Maastricht. 6 3 3

Meerssen Amby
Beek
Bemelen
Berg en Terblijt

Borgharen
Bunde
Cadier en Keer
Elsloo

Eijsden

Geulle

Gronsveld
Heer
Houthem
Itteren

Meerssen
Mesch
Üud-Vroenhoven
Ryckholt
St. Geertruid

St. Pieter

Spanbroek
Stein

Ulestraten.

5 3

V

2

Gulpen Bocholtz
Gulpen
Margraten
Mheer
Noorbeek
Oud-Valkenburg

Schin op Geulle

Simpelveld

Slenaken
Strucht

Vaals
Valkenburg
Wittem
Wylrd.

4 2 2

Heerlen Eijgelshoven

Heerlen
Hoensbroek
Hulsberg
Kerkrade
Klimmen
Nieuwenhagen
Rimburg
Schaesberg
Schimmert
Ubach over Worms
Voerendaal

Wijnandsrade.

5 2 2



Beadim van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten ,
ter benoeming der leden van de Provinciale Staten enz.

negeuny J
(Ontwerp van Wet.)

HOOFD-

KIESDISTRICT.

GEMEENTEN

van het

HOOFD-KIESDISTRICT. c

ijrexai

aer

te

m

kiezen

leden.

Eerste

aftre-

1

dende

helft.

1

Tweede

aftre-

i

dende

helft.

|

SlTTARD

'

Amstenrade
Bingelrade

Brunssum
Jabeek
Merkelbeek

STuth

3irsbeek

Schinnen
Schinveld

Born
Broeksittard

Geleen
Grevenbicht
Limbricht
Munstergeleen

Nieuwstad
Obbicht
Sittard

Urmond.

5 2 3

Roermond

i

Roermond
Echt
Herten
Horn
Linne
Maasbracht
Melick en Herkenbosch

Maasniel
Montfort

St. Odilienberg

Ohd en Laak
Posterholt

Roosteren
Stevensweert
Susteren

Swalmen
Vlodrop.

6

*

3 3

Weert Baexem
Beegden
Buggenum
Grathem
Halen
Heel
Heijthuizen

Hunsel
Ittervoort

Meijel

Nederweert
Neer
Neeritter

Nunhem
Roggel
Stamproy
Thorn
Weert
Wessem. .

6 3 3

Venlo Arcen en Velden
Beesel
Belfeld

Broekhuizen
Grubbenvorst
Helden
Kessel
Maasbrée
Tegelen
Venlo.

i

5 3 2

Horst Horst
Meerloo
Sevemim

4 2 2

HOOFD-

KIESDISTRICT.

\

GEIMEENTEN

van het

HOOFD-KIESDISTRICT.
Getal

der

te

|

kiezen

leden.

|

Eerste

aftre-

|

dende

helft.

|

Tweede

aftre-

jj

dende

helft.

|

*

Horst

(Vervolg.)

Venray
Wanssum
Bergen
Gennep
Mook
Ottersum.

9
45 23 22

TABEL B.

-4-3 0

In het
rd 10?
C? N
CÖ
<D (D

der benoemden in het

nieuw hoofd-
bJD -+-*

_ ö tegenwoordig

o tSJ

kiesdistrict
O

O
^ SB

hoofdkiesdistrict.

’s Hertogenbosch

Grave
Tilburg
Heusden
Helmond
Eindhoven
Breda
Zevenbergen
Bergen op Zoom

Arnhem

Ede

Putten

Oldebroek

Voorst

Zutphen

Ruurlo

Aalten

Zevenaar

Doesburg
Eist

Tiel

Geldermalsen
Zalt-Boemel

Wychen

Nijmegen

Woordbrabant.

acht

zeven
zeven

zeven
zeven

zeven
zeven
zeven
zeven

’s Hertogenbosch.

Grave.
Tilburg.

Heusden.
Helmond.
Eindhoven.
Breda.
Zevenbergen.

Bergen op Zoom.

Gelderland.

vier Arnhem.
twee Arnhem

.

een Eist.

een Harderwijk.

vier Harderwijk.

twee Harderwijk.

twee Zutphen.

een Arnhem.
drie Zutphen.

twee Zutphen.

twee Ruurlo.

drie Ruurlo.

een Zutphen.

drie Ruurlo.

een Doetinchem.

een Nijmegen.

drie Doetinchem.

een Arnhem.
drie Doetinchem.

drie Eist.

drie Eist.

een Zalt-Boemel.

vier Zalt-Boemel.

drie Zalt-Boemel.

een Eist.

drie Nijmegen.

vier Nijmegen.

Leyderdorp
Leyden

Zoetermeer

Zuidholland.

vier

vijf

een

een

twee

Leyderdorp.
Leyden.
’s Gravenhage 2de district.

Delft.

Schiedam.
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Regeling van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten
,

ter benoeming der leden van de Provinciale Staten enz.

(Ontwerp van Wet.)

-tJ ö
In het

«-a
O N der benoemden in het
0? <D

nieuw hoofd-
bfl -t»

a
e g

tegenwoordig

kiesdistrict

<D N

"S eg hoofdkiesdistrict.

g ÖO

’s Gravenhage
vijf

vijf

’s Gravenhage 1ste district,

’s Gravenhage 2de district.

twee Delft.

Vlaardingen een ’s Gravenhage 1ste district.

een Schiedam.

Delft drie Delft.

Schiedam drie Schiedam.

Rotterdam
i
zeven Rotterdam 1ste district.

1 zes Rotterdam 2de district.

een Leyden.
Alphen

1

twee Leyderdorp.

een Rotterdam 2de district.

Gouda zes Gouda.
Gorinchem vier Gorinchem.

Sliedrecht
twee

i

twee
Gorinchem.
Dordrecht

Dordrecht vier Dordrecht.

OudBeijerland drie Ridderkerk.

Ridderkerk drie Ridderkerk.

Brielle drie Brielle.

Middelbands drie Brielle.

SfooirdhoUand.

den Helder drie Alkmaar.

Schagen
drie Alkmaar.
een Hoorn.

Alkmaar
twee
een

Alkmaar.
Haarlem.

Zaandam
[

vier Zaandam.

Enkhuizen
drie

een
Hoorn.
Zaandam.

Hoorn drie Hoorn.

Purmerend ,

twee
een

Zaandam.
Edam.

Edam twee Edam.
Nieuwer-Amstel twee Amsterdam 5de district.

acht Amsterdam 1ste district.

|

zeven )) 2de »

Amsterdam zeven » Sde »

1 zeven h 4de »

vijf » 5 de 'i

Weesp vier Edam.
Haarlem zes Haarlem.

Zeeland.

Middelburg elf Middelburg.
Zierikzee negen Zierikzee.

Goes
zeven Goes.
een Zierikzee.

Sluis zes Sluis.

Hulst
vier

vier

Sluis.

Goes.

Utrecht.

Utrocht dertien Utrecht.

Amersfoort zeven Amersfoort
Amerongen zeven Amersfoort.

IJsselstein zeven IJsselstein.

Breukelen zeven IJsselstein.

Friesland.

Leeuwarden tien Leeuwarden.
Dokkum tien Dokkum.
Heerenveen tien Heerenveen.
Snoek tien Sneek.

Franeker tien Franeker.

In het
3 Ö
o :h»
ci N der benoemden in het

nieuw hoofd-

oj Otü -S

. a tegenwoordig

kiesdistrict
rÖ O

hoofdkiesdistrict.

£ ic

Overijssel.

Zwolle vier Zwolle.
Deventer vier Deventer.
Kampen drie Kampen.
Steenwijk vier Kampen.
Zwartsluis twee Kampen.
Dalfsen drie Zwolle.

Raalte vier Deventer.

een Deventer.
Markelo een Almelo.

een Enschedé.
Enschedé zes Enschedé.

Oldenzaal
twee
drie

Almelo.
Enschedé.

Stad Almelo vijf Almelo.

Stad Ommen I twee

[

twee
Zwolle.

Almelo.

droïsiiigen.

Groningen acht Groningen.

Hoogezand
i twee
t een

Groningen.
Appingadam,

Zuidhorn
i een

vier

Groningen.
Onderdendam.

Onderdendam zeven Onderdendam.
Appingadam acht Appingadam.

Winschoten i

zes

i een

Winschoten.
Appingadam.

Oude Pekel A zes Winschoten.
een Appingadam.

ürenthe •

Assen achttien Assen.

Hoogeveen zeventien Hoogeveen.

Limburg.

Maastricht zes Maastricht.

Moersaen
drie

twee
Maastricht.

Sittard.

Gulpen vier Heerlen.

Heerlen vier Heerlen.

Sittard
een
vier

Heerlen.
Sittard.

Roermond
drie

drie

Roermond.
Sittard.

Weert zes Roermond.
Yenlo. vijf Venlo.

Horst vier Venlo.

[XII. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Do provinciale wet wil bij artt. 4 en 24 , dat de kiesdistricten

ter benoeming der leden van de Staten
, liet getal der in elk

district te kiezen leden en de rooster hunner aftreding door
eene afzonderlijke wet , nadat de Staten zijn gehoord

, worden
geregeld. Tot voldoening aan dat voorschrift wordt weder een
wetsontwerp aangeboden.
Het is , uit den aard der zaak

, in weinige bepalingen vervat
, die

geene wijdloopige toelichting schijnen to vorderen.

Art. 1. De aanmerkingen, van wege de Tweede Kamer ge-
maakt op de bij het in de vorige zitting ingediende wetsontwerp
voorgedragene indeeling der provinciën , hebben tot een hernieuwd
onderzoek dier indeeling geleid. De Gedeputeerde Staten en Staten

der betrokkene provinciën zijn er andermaal over gehoord.



Tweede Kamer.

Regeling van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten
,

ter benoeming der leden van de Provinciale Staten enz.

(Memorie van Toelichting
;

Bijlage.)

De verdeeling
,
gelijk zij thans in de bij het ontwerp gevoegde

tabel A is vervat, strookt geheel met de meening der Staten, die

van Gelderland alleen uitgezonderd. Zij komt echter, voor zooveel

die provincie betreft
,
overeen met het gevoelen van Gedepu-

teerde Staten, waarvan slechts op trvee punten is afgeweken. Het

schijnt namelijk juister dat Heerewaarden onder Wychen, en

Angerlo en Wehl niet tot het district Doesburgh, maar tot het

district Zevenaar behooren. Dit laatste zal dan bestaan uit het

grondgebied ,
dat tusschen de grens der provincie en de rivieren

Rhijn en IJssel in ligt. Het komt min eigenaardig voor, die

twee gemeenten daarvan af te scheiden en bij het aan de over-

zijde van den IJssel gelegene district Doesburgh te voegen.

De tabel houdt, volgens den wensch der Staten in Noordbrabant
,

Friesland en Drenthe, de tegenwoordige, krachtens art. 180 der

provinciale wet voorloopig bestaande districten van genoegzaam

eenerlei grootte in stand. Zij voert daarentegen in de overige pro-

vinciën kleinere districten in. Deze laatste evenwel zullen, naar

de meening der Regering, niet al te klein , noch onderling te veel

verschillende bevonden worden. De nevens deze Memorie overge-

legde staat, aanwijzende de wettige bevolking van elk district,

zal dit doen zien.

De gemeente Berücum c. a. is thans onder het district ’s Iler-

togenbosch gebragt
,
en de gemeenten Fijnaai't en Oud-Gastel res-

pectievelijk onder de districten Zevenbergen en Bergen op Zoom
,

daar de vroeger voorgestelde indecling bleek bij vergissing te zijn

geschied.

De gemeente Ileesch behoorde altijd tot de Meijerij van

’s Hertogenbosch ,
en schijnt ook om hare ligging tot het district

van dien naam te moeten worden gebragt.

Tegen de indeeling der gemeente Cromvoirt onder het district

Tilburg, zijn geene klagten ingekomen: er schijnt dus, naar het

gevoelen van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, geen vol-

doende grond om haar tot het district ’s Ilertogenboseh te brengen.

Hoewel de gemeenten Alern en Empel wel uit hoofde van hare

ligging bij het district ’s Hertogenbosch kunnen worden ingedeeld

,

schijnt het niet geraden het district Heusden, thans reeds zoo

gering, door het afnemen dier gemeenten nog meer te verkleinen.

De moeijelijkheid , die hieruit voor die gemeenten zou kunnen
voortvloeijcn

,
zou, door hare vorming tot een onderkiesdistrict,

worden weggenomen.
De voorgestelde indeeling der gemeenten Dubbeldam

,
Wieldrecht

en de Mijl wordt door Gedeputeerde Staten van Zuidholland de

meest doelmatige geoordeeld, als gegrond op de geographische

ligging , die ook voor de gemeenten grenzende aan Rotterdam
,

Delft en Schiedam is in acht genomen.
Bij de nieuwe verdeeling der provincie Noordholland

,
zijn de

gemeenten Sloten en Houtrijk en Polanen van het district Amsterdam
afgenomen , en eerstgenoemde aan het district Nieuwer-Amstel en

laatstgemelde aan het district Haarlem toegevoegd.

liet aantal te kiezen leden is in de tabel
, zooveel mogelijk

,

naar de bevolking geregeld. Was dit welligt in het district ’s Her-
togenbosch, bij de in de vorige zitting ingediende voordragt, minder
juist gedaan, de evenredigheid zal door de toevoeging der gemeente
Berlicum aan dat district thans beter betracht wezen.
De verdeeling niet in het ligchaam der wet

,
maar in eene

daarbij te voegen tabel op te nemen, schijnt raadzaam. De wet
zal er duidelijker en eenvoudiger door worden. Het is dan ook
meermalen, met name bij de kies-, provinciale en gemeentewet,
gedaan. Het in art. 116 der Grondwet bepaalde formulier schijnt

er zich niet tegen te verzetten. Immers dit belet niet dat eene

wet een, hetzij nevens haar gevoegd, hetzij geheel op zich zelf

staand voorschrift bekrachtige.

Art. 2. Geen gezag zal beter
,
dan Gedeputeerde Staten

,
kunnen

beoordeelen
,
waar het in het belang der ingezetenen en kiezers

noodig is, onderkiesdistricten te vestigen. Het schijnt deswege
geraden

,
Gedeputeerde Staten in de regeling daarvan geheel vrij

te laten.

Art. 3. Volgens art. 123 der Grondwet, moet de helft der

Staatsleden om de driejaren aftreden. De rooster is zóó ingerigt

,

dat, waar het getal oneven is, de eerste aftredende helft overal

de grootste zal zijn.

Artt. 4 en 5. De Grondwet geeft geen regt tot ontbinding

van Provinciale Statenvergaderingen. Geheel nieuwe verkiezingen

kunnen dus niet worden bevolen. Het zal derhalve noodig zijn,

regelen te stellen omtrent de wijze, waarop de thans aanwezige
Staatsleden over de nieuwe districten zullen worden verdeeld. Het
schijnt dat die regelen in de naar aanleiding van art. 4 der pro-
vinciale wet te maken wet eigenaardig te huis behooren.
De verdeeling kon worden opgedragen aan provinciale veror-

deningen. Maar dan werd elke Statenvergadering blootgesteld

aan het gevaar van onaangename beraadslagingen, waarbij ligt

de eischen van persoonlijke belangen zich uitsluitend zouden doen
hooren. Dan kon eenerlei regeling ,

die hier noodig schijnt

,

bezwaarlijk worden bereikt. Dan zou, en dit ware niet het minste

BIJBLAD VAN DE NEDERLAND3CHE STAATS-COURANT. 1852—1853,

bezwaar, de verdeeling geenszins spoedig tot stand komen. Na de
uitvaardiging der wet zou dan nog het oproepen en vergaderen der
Staten, het ontwerpen en vaststellen der verordeningen en het
onderzoek hiervan, alvorens de Koninklijke goedkeuring kon
worden verleend

, moeten plaats vinden.
Is het alzoo geraden dat de wet zelve bepale

,
hoe de tegenwoor-

dige leden over de nieuwe districten zullen worden verdeeld , er
blijft over, te kiezen tusschen de wegen, die men daartoe kan
inslaan. De wetgever kan óf elk bijzonder lid met name aan
een district toejvijzen, óf, zonder aanduiding van personen, ver-
klaren

,
hoe velen der in elk tegenwoordig district gekozenen

geacht zullen worden in elk nieuw district benoemd te zijn, en
dan door anderen laten bepalen

,
naar welk district ieder hunner

,

volgens dien regel
,
overgaat. Het laatste verdient

,
naar het oor-

deel der Regering, de voorkeur. Het zal het belang van bijzondere
leden, om voor deze of gene plaats te zitten, bij de overweging
der wet geheel buiten aanmerking doen blijven en de eenvoudige
en spoedige regeling dezer zaak bevorderen.
De op art. 5 van het in de vorige zitting ingediend ontwerp

van wegé de Tweede Kamer gemaakte aanmerkingen en de daar-
tegen, door sommige Statenvergaderingen ingebragte bezwaren
hebben het Gouvernement er toe geleid thans voor te stellen,

dat het toewijzen der bijzondere Staatsleden aan elk nieuw district,

volgens den in tabel B gestelden regel
,
aan Gedeputeerde Staten

worde opgedragen. Hoezeer de leden van die collegien zelven

leden der Staten zijn, mag men toch verwachten, dat zij in de
toewijzing met onpartijdigheid zullen te werk gaan.

De Wmister van Binnenlandschc Zaken
,

Thorbecke.

[XII. 4.]

BIJLAGE.

STAAT, aanwijzende het getal inwoners aanwezig in elk der

kiesdistricten
,

voorkomende op de bij het Wets-ontwerp
belioorende Tabel A.

PROVINCIËN. KIESDISTRICTEN. BEVOLKING.

Noordbrabant. ’s Hertogenbosch 46,236

Grave 45,176
Tilburg 42,872

Heusden 40,242
Helmond 47,103

Eindhoven 44,422
Breda 40,183

Zevenbergen 41,298

Bergen op Zoom 40,347

Gelderland. Arnhem 25,306
Ede 23,331

Putten 21,067
Oldebroek 22,304

Voorst 23,511
Zutphen 22,758
Ruurlo 23,254
Aalten 24,644
Zevenaar 27,253
Doesburg 18,061
Eist 17,535
Tiel 23,357
Geldermalsen 24,334’

Zalt-Boemel 16,531
Wychen 26,068
Nijmegen 25,323

Zdidholland. Leyderdorp 25,723

Leyden 35,575

Zoetermeer 26,497

’s Gravenhage 69,569

Vlaardingen 30,327

Delft 20,718

Schiedam 19,998

Rotterdam 90,034

Alphen 26,667

H;

Gouda 43,205
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PROVINCIËN. KIESDISTRICTEN. BEVOLKING.

ZüIDHOLLAND. Gorinchem 25,343

{Vervolg.)
Sliedrecht

Dordrecht
25,257

23,377
Oud-Beijerland 22,375
Ridderkerk 22,885
Brielle 19,004
Middelharnis 20,797

Noordholland. den Helder 19,430
Schagen 25,262
Alkmaar 18,864
Zaandam 27,866
Enkhuizen 25,456
Hoorn 18,822
Purmerend 18,727
Edam 13,158
Nieuwer-Amstel 14,794
Amsterdam 230,931
Weesp 24,062
Haarlem 38,487

Zeeland. Middelburg 38,496
Zierikzee 32,553
Goes 31,201
Sluis 23,760
Hulst 30,386

Utrecht. Utrecht 46,743
Amersfoort 25,358
Amerongen 24,693
IJsselstein 24,519
Breukelen 24,671

Friesland. Leeuwarden 49,629
Dokkum . 48,637
Heerenveen 49,217
Sneek 47,292
Franeker 47,463

Overijssel. Zwolle 17,676
Deventer 17,713

* Kampen 14,161

Steenwijk 18,673
Zwartsluis 9,310
Dalfsen 13,886
Raalten 17,913
Markelo 12,742
Enschedé 25,834
Oldenzaal 22,175
Stad Almelo 22,648
Stad Ommen 18,544

Groningen. Groningen 30,857
Hoogezand 12,557
Zuidhorn 21,946
Onderdendam 28,378
Appingadam 32,513
Winschoten 27,871
Oude Pekela 28,751

Drenthe. Assen 40,225
Hoogeveen 36,740

Limburg. Maastricht 23,003
Meerssen 20,927
Gulpen 17,319
Heerlen 19,545
Sittard 22,353
Roermond 26,023
Weert 26,382
Vcnlo 21,488
Horst

, 19,614

PROVINCIËN. BEVOLKING.

RECAPITULATIE.
Noordbrabant 9 kiesdistricten 387,879
Gelderland 16 M 364,637
Zuidholland 17 n 547,351

Noordholland 12 n 475,859

Zeeland 5 n 156,396

Utrecht 5 Ti 145,984

Friesland 5 0 242,238

Overijssel 12 D 211,275

Groningen 7 D 182,873

Drenthe 2 O 76,965

Limburg 9 n 196,654

Totaal 99 kiesdistricten 2,988,111

[XIV. l.J

MISSIVE van den Minister van Oorlog
, houdende inlich-

tingen op adressen wegens de ophefjing van Nijmegen als
vesting

;

ingekomen in de zitting van den 27sten Sep-
tember 1852,

’sïïage, den 24sten September 1852.

Bij missive van den 31sten Julij jl. , beeft de beer Voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan mij, namens
die Kamer

,
tot het bekomen van inlichtingen

, in afschrift mede-
gedeeld twee bij haar ingekomen adressen, als:

1°. van ingezetenen der gemeente Nijmegen
,
daarbij, met aan-

bieding in afschrift van een door hen aan Zijne Majesteit ingediend
request om opheffing van Nijmegen als vesting, verzoekende: de
belangen hunner stad bij de Regering aan te dringen, en te

bevorderen dat op hun request gunstig worde beschikt; en
2°. van ingezetenen der gemeente Ubbergen, strekkende om

,

met overlegging van een van hunne zijde aan Zijne Majesteit
ingediend request, het verzoek der ingezetenen van Nijmegen te

ondersteunen, en hun belang, als naauw aan dat van Nijmegen
verbonden, bij de Regering voor te staan.

Ter voldoening aan het voormeld verlangen, heb ik de eer te

doen kennen, dat door mijnen ambtsvoorganger op de adressen
aan Zijne Majesteit gerigt, als daartoe van wege Hoogstdezelve
in zijne handen gesteld, bereids, onder dagteekening van den
25sten Junij jl., is beschikt; zijnde daarbij aan de belanghebben-
den te kennen gegeven: dat aan hun ververlangen niet kan wor-
den voldaan, vermits de vesting Nijmegen voor de verdediging

van het Rijk noodig is.

Ik moet mij met dat gevoelen vereenigen, en neem de vrij-

heid op te merken, dat de beweegredenen, op grond van welke
de adressanten de opheffing van Nijmegen als vesting vragen

, van
dien aard zijn, dat zij voor alle versterkte plaatsen zouden kunnen
gelden; zoodat, indien het verzoek op die algemeene gronden wierd
ingewilligd, ook andere plaatsen daarop evenzeer aanspraak zou-
den hebben.
Er is nogtans dén punt waarop de adressanten zich in het bij-

zonder beroepen.

Het is op demeening, uit sommige daarbij aangehaalde geschriften

ontleend
,
dat Nijmegen als vesting onhoudbaar is

;
dat zij als zoo-

danig geen nut heeft, zelfs schadelijk zoude zijn.

Het zal van mij, zoo ik vertrouw, niet gevergd worden, dat ik

omtrent dat beweren in beschouwingen ol' in eene wederlegging

trede.

Het zal genoegzaam zijn te verklaren: dat ik nietin dit gevoelen

deel; dat aan den maatregel, om de verdedigingswerken van Nij-

megen te verlaten of te slechten, zoodanige verantwoordelijkheid

zoude verbonden zijn, dat ik dio nimmer en in geen geval op mij

zou durven nemen, omdat daarmede de algemeene veiligheid des

lands in de waagschaal zou worden gesteld; een gevoelen, waar-
mede het advies van het Comité van defensie , hetwelk ik gemeend
heb op deze adressen te moeten inwinnen, volkomen instemt, en

hetwelk dus voor mijne overtuiging tot waarborg strekt, dat de

beschikking door mijnen ambtsvoorganger genomen, geene wijziging

in den zin van het verzoek der adressanten zal kunnen ondergaan.

Ik vlei mij hiermede aan het verlangen der Kamer te hebben
voldaan.

De Mmister van Oorlog ,

Bon Forstner van Dambenoy,
Den Heere Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Gcncraal.



Overeenkomst met Oostenrijk tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners.

(Missive ;
Overeenkomst.)

[XV. i.]

MISSIVE, mgekomm in de zitting van den 28sten September 1852.

’s Gravenhage ,
den 25sten September 1852.

i

Mijnheer de Voorzitter!

1 „wïn. ’o KYmi'ncrs; maplï<nno- heb ik de eer, ter voldoening aan het 2de lid van art. 57 der Grondwet, hiernevens, van'

weee^ijne Majesteit, aan
&
U Hoogedel Gestr. te doen toekomen afschrift van de Overeenkomst, welke den 28sten Augustus 1852

fnsQphpn Nederland en Oostenrijk tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners is aangegaan.
, ,

Ik verzoek U Hoogedel Gestr. gemelde Overeenkomst wel aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te willen mededeelee.

De Minister van Buitenlandsche Zaken ,

Van Sonsbeeck.

Den Heere Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal.

[XV. 2.]

OVEREENKOMST, op den 2Ssten Augustus 1852 tusschen Nederland en Oostenrijk gesloten, tot mderkserige

uitlevering van boosdoeners.

VERTALING.

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne Majesteit

de Keizer van Oostenrijk, het nuttig geoordeeld hebbende, bij

eene overeenkomst de uitlevering van boosdoeners te regelen, over-

eenkomstig de wetgeving van ieder der beide landen, hebben te

dien einde van hunne volmagt voorzien, te weten: r

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, den heer Herman

van Sonsbeeck, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw,

grootkruis der orde van de Poolster van Zweden, der orde van

den Verlosser van Griekenland, der orde van de H. H. Mauri-

tius en Lazarus van Sardinië, der Leopolds-orde van Belgie,

der nationale orde van het Legioen van Eer, der orde van

den Rooden Adelaar van Pruissen, en der orde van Karei lil

van Spanje, Hoogstdeszelfs Minister van Buitenlandsche Zaken, en

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, den baron. Anton

van Doblhoff-Dier, kommandeur van het getal der Koninklijke

en aanzienlijke orde van Karei III, van Spanje, Hoogstdeszelfs

buitengewoon Gezant en gevolmagtigd Minister bij het Hof der

Nederlanden

;

die, na elkander hunne wederzijdsche volmagten te hebben

medegedeeld, zijn overeengekomen omtrent de navolgende artikelen:

Art. 1. De Nederlandsche en Oostenrijksche Regeringen ver-

binden zich wederzijds aan elkander uit te leveren, op aanvrage

der andere partij, met uitzondering hunner onderdanen, de per-

sonen, welke zijn veroordeeld, in staat van beschuldiging gesteld

of te<mn welke regtsingang met bevel van gevangenneming is

verleend door den regter van dat der beide landen, hetwelk de

uitlevering aanvraagt.

Onder de benaming van onderdanen zijn, wat de toepassing

dezer overeenkomst betreft, begrepen de vreemdelingen, die, vol-

gens de wetten des lands aan ’t welk de uitlevering wordt aan-

gevraagd, met de onderdanen zijn gelijkgesteld, alsmede de vreem-

delingen die zich binnen het Rijk gevestigd hebben, en, na met

eene ^inlandsche vrouw gehuwd te zijn, een of meer kinderen uit

dit huwelijk hebben, geboren in het land.

Art. 2. De uitlevering zal alleen plaats hebben wegens de na-

volgende misdaden of wanbedrijven:

1°. moedwillige manslag, daaronder begrepen moord, vergif-

tiging ,
vadermoord ,

kindermoord ;

2°. verkrachting

;

3°. brandstichting

;

4°. valschheid in openbare en onderhandsche geschriften
,.

daar-

onder begrepen het namaken of vervalschen van bankbiljetten,

muntpapier en openbare schuldbrieven

;

5°. muntvervalsching, muntschennis ,
en het des bewust in

omloop brengen van valsche munt;

6°. valéche getuigenis

;

7°. diefstal met geweld of andere verzwarende omstandigheden

gepleegd ,
opligting ,

knevelarij , omkooping van openbare amb-

tenaren ,
ontvreemding of verduistering, gepleegd door openbare

ambtenaren met bewaring of ontvangsten belast

;

8°. bedriegelijke bankbreuk.

Deze uitlevering zal alleen plaats hebben
,
wanneer de misdaad

of het wanbedrijf gepleegd zal zijn op het grondgebied van den

Staat door welken de uitlevering wordt aangevraagd, met uit-

zondering der misdaden en wanbedrijven vermeld sub n°. 4 en 5

hierboven , ter zake waarvan de uitlevering in allen gevalle kan

worden aangevraagd door den Staat tegen welks wetten de mis-

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté. 1’Empereur

d’Autriche, ayantjugé utile de régler, parune convention ,
1’extra-

dition de malfaiteurs, conformément a la législation des deux

pays respectifs ,
ont muni a eet effet de leurs pleins-ponvoirs

,

savoir
: . TT a

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Herman van Sons-

beeck ,
Chevalier de 1’ordre du Lion Néerlandais, grand-croix

de 1’ordre de 1’Etoile Polaire de Suède ,
de 1’ordre du Sauveur

de la Grèce ,
de 1’ordre des S. S. Maurice et Lazare de Sar-

dabrne, de 1’ordre de Léopold de Belgique ,
de 1’ordre national

de ïa Légion d’Honneur, de 1’ordre de 1’Aigle Rouge de Prusse,

et de 1’ordre de Charles III d’Espagne, Son Mimstre des Affaires

Etrangères; et
, , . , . , .

Sa Majesté 1’Empereur d’Autriche, le. baron Antoine de

Doblhoff-Dier ,
commandeur du nombre de 1’ordre Royal et dis-

tingué de Charles III d’Espagne, Son Envoyé extraordinaire et

Ministre plénipotentiaire a la Cour des Pays-Bas;

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins-pouvoirs respec-

tifs ,
sont convenus des articles suivants

:

Art. 1. Les Gouvernements Néerlandais et Autrichien s enga-

gent a se livrer réciproquement ,
a la demande de 1’autre partie.

,

a 1’exception de leurs nationaux, les individus condamnés ,
mis

en état d’accusation, ou contre lesquels une ordonnance de pour-

suite, avec mandat d’arrêt, est prononcée par le juge de celui

des deux Etats qui réclame 1 extradition.

Sont compris
,

quant a 1’application de cette convention ,
dans

la dénomination de nationaux, les étrangers, qui selon les lois

du pays auquel 1’extradition est demandée, sont assimilés aux

nationaux, ainsi que les étrangers qui se sont établis dans le

pays, et après s’être mariés a une femme du pays, ont un ou

plusieurs enfants de ce mariage, nés dans le pays.

Art. 2. L’extradition n’aura lieu que pour les crimes ou délits

suivants : .

1°. homicide volontaire
, y compris assassmat, empoisonnement,

parricide ,
infanticide

;

2°. viol

;

3°. incendie;
. „

40 . faux en écriture publique et privée, y compris la contre.tacjon

ou falsification de billets de banque ,
de papier-monnaie et

d’effets publiés ; .

5o. fabrication de fausse monnaie, altération de monnaie et

émission ,
avec connaissance ,

de monnaie fausse;

6°. faux témoignage;

7°. vol commis avec violence ou d’autres circonstances aggra-

mntes, escroquerie, concussion, corruption de fonctionnaires publics,

oustraction ou détournement, commis par des depositaires ou

:omptables publics;

8°. banqueroute frauduleuse. . , ....

Cette extradition n’aura lieu
,
que lorsque le crime ou délit

tura été commis sur le territoire de 1’Etat, par lequel la e-

nande d’extradition est faite , a 1’exception des crimes et délits

nentionnés sous les numéros 4 et 5 ci-dessus pour lesquels

’extradition peut être réclamée en tout cas par lEtat contre les

ois duquel le crime ou délit aura été commis, pourvu qu il ne



Overeenkomst met Oostenrijk tot wederkeei ige uitlevering van boosdoeners.

(Overeenkomst.)

daad of het wanbedrijf gepleegd zal zijn, mits die niet gepleegd zij

op het grondgebied van den Staat, waaraan de uitlevering wordt
aangevraagd.

Alt. 3. De uitlevering zal geen plaats hebben wanneer de

aanvrage daartoe geschiedt op grond van dezelfde misdaad of

van hetzelfde wanbedrijf, ter zake waarvan de opgeëischte per-

soon zijne straf ondergaat of reeds ondergaan heeft in het land

aan ’t welk de uitlevering wordt aangevraagd.

Indien de opgeëischte persoon vervolgd wordt of zich in hech-

tenis bevindt wegens een andere misdaad of wanbedrijf
,
gepleegd

tegen de wetten van het land waaraan de uitlevering gevraagd
wordt, zal zijne uitlevering uitgesteld worden tot dat hij vrijge-

sproken of vrijgesteld zij, of zijne straf ondergaan hebbe. Hetzelfde

heeft plaats wanneer de opgeëischte persoon wegens schulden

gegijzeld is, krachtens eene veroordeeling
,
vóór de aanvraag tot

uitlevering uitgesproken.

Art. 4. De uitlevering zal geen plaats kunnen hebben, indien

de regtsvordering of de straf verjaard is ,
volgens de wetten

van het land, aan ’twelk de uitlevering wordt aangevraagd.

Art. 5. De uitlevering zal langs den diplomatieken weg wor-
den aangevraagd

,
en alleen toegestaan worden op vertoon van het

oorspronkelijke of van een authentiek afschrift van het vonnis

,

of van het arrest van veroordeeling of in -staat-van- beschuldiging-

stelling
,
of van verleenden regtsingang met bevel van gevangen-

neming, afgegeven in de vormen , voorgeschreven door de wetgeving

der Regering die de aanvrage doet, en uitdrukkende de misdaad of

het wanbedrijf, waarvan sprake is, en de strafbepaling daarop

toepasselijk.

Art. 6. De kosten van gevangenneming, onderhoud en vervoer

van den persoon, wiens uitlevering zal zijn toegestaan, zullen ten

laste blijven van elk der beide Staten
,
binnen de grenzen van hun

wederzij dsch grondgebied.

De kosten van vervoer over het grondgebied der tusschenlig-

.gende Staten zullen zijn ten laste van den aanvragenden Staat.

In geval het vervoer over zee verkieslijk mogt geacht worden

,

.zal de uit te leveren persoon gebragt worden naar de haven

,

welke de diplomatieke of consulaire agent, door de aanvragende
Regering aangesteld, zal aanwij zen, en op kosten van die Regering
worden ingescheept.

Art. 7. Wanneer, bij vervolging in eene strafzaak, eene der

Regeringen het hooren van getuigen , in den anderen Staat woon-
achtig, zal noodig oordeelen

,
zal daartoe eene rogatoire commissie

langs den diplomatieken weg ingezonden , en aan deze gevolg

gegeven worden
,
met inachtneming der wetten van het land

,

alwaar de getuigen verzocht zullen worden te verschijnen,

De wederzij dsche Regeringen doen over en weder afstand van
alle vorderingen tot teruggave der kosten, welke daaruit zullen

voortvloeijen.

Art. 8. Indien, in eene strafzaak, de persoonlijke verschijning

van een getuige in het andere land noodig is of verlangd wordt,

zal zijne Regering hem uitnoodigen te voldoen aan de oproeping,

welke aan hem gerigt zal worden, en in geval van bewilliging,

zullen hem reis- en verblijfkosten worden toegestaan, volgens de

tariven en reglementen , van kracht in het land
,
waar het ver-

hoor zal moeten plaats hebben.
Art. 9. Wanneer, in eene strafzaak, de confrontatie van mis-

dadigers, die in den anderen Staat in hechtenis zijn, of wel de
modedeeling van stukken van overtuiging of bescheiden

,
welke

zich in handen bevinden der autoriteiten van het ander land

,

nuttig of' noodig zal geoordeeld worden , zal de aanvraag daartoe

geschieden langs den diplomatieken weg, en zal daaraan gevolg

gegeven worden voor zooverre zich daartegen gcene bijzondere

redenen verzetten, en onder verpligting tot terugzending der mis-
dadigers en van de stukken.

De wederzij dsche Regeringen doen over en weder afstand van
alle terugvordering van kosten voortvloeiende uit den vervoer en

de terugzending, binnen de grenzen van hun grondgebied, der te

confronteren misdadigers, en uit de toe- en terugzending der stuk-

ken en bescheiden.

Alt. 10. Alle stukken en bescheiden krachtens deze overeen-

komst uit te wisselen, kunnen gesteld zijn, naar goedvinden der

partijen ,
hetzij in het Franselt

, hetzij in het Nederduitsch, hetzij

in het Hoogduitseh (met Latijnsche letters).

Art. 11. Door de bovenstaande bepalingen, wordt geene veran-

dering gemaakt in de wetten der beide landen, welke de regeling

van den geregeldcn loop der uitlevering ten onderwerp hebben of

zullen hebben.

Art. 12. Do tegenwoordigo overeenkomst zal eerst in werking
treden, twintig dagen na bare afkondiging, in de vormen voor-

geschreven bij de wetten der beide landen.

Zij zal van kracht blijven tot zes maanden , nadat zij van de

zijde van eene der beide Regeringen zal zijn opgezegd.
Zij zal bekrachtigd, en de bekrachtigingen zullen uitgewisseld

worden binnen den tijd van zes weken, of, zoo mogelijk, vroeger.

soit pas commis sur le territoire de 1’État auquel 1’extradition est

demande'e.

Art. 3. L’extradition n’aura pas lieu, lorsque la demande en
sera motive'e par le même crime ou dólit, pour lequel 1’individu

re'clamé subit ou a deja subi la peine dans le pays auquel 1’extra-

dition est demandée.

Si 1’individu réclamé est poursuivi, ou se trouve détenu pour un
autre crime ou délit

, commis contre les lois du pays
,
auquel

1’extradition est demandée, son extradition sera différée jusqu’a
ce qu’il soit acquitté ou absous, ou qu’il ait subi sa peine. II en
est de même, lorsque 1’individu réclamé est détenu pour dettes,

en vertu d’une condamnation
,

antérieure a la demande d’extra-
dition.

Art. 4. L’extradition ne pourra avoir lieu, si la prescription

de 1’action ou de la peine est acquise d’après les lois du pays,
auquel l’extradition est demandée.

Art. 5. L’extradition sera demandée par la voie diplomatique

,

et ne sera accordée que sur la production de 1’original , ou d’une
expédition authentique dujugement oude l’arrêt de condamnation
ou de mise en accusation , ou de 1’ordonnance de poursuite avec
mandat d’arrêt, délivrée dans les formes prescrites par la législation

du Goiivernement, qui fait la demande
,
et exprimant le crime ou

délit
,
dont il s’agit

, et la disposition pénale qui lui est applicable.

Art. 6. Les frais d’arrestation , d’entretien et de transport de
1’individu

,
dont 1’extradition aura été accordée, resteront a la charge

de cbacun des deux États
,
dans les limites de leurs territoires

respectifs.

Les frais de transport par le territoire des États intermédiaires

seront a la charge de 1’Etat réclamant.

Au cas oü le transport par mer seraitjugé préférable , 1’individu

a extrader sera conduit au port que désignera 1’agent diplomatique

ou consulaire, accrédité par le Gouvernement réclamant, aux frais

duquel il sera embarqué.

Art. 7. Lorsque, dans la poursuite d’une affaire pénale, un
des Gouvernements jugera nécessaire 1’audition de témoins

,
domi-

ciliés dans 1’autre État, une commission rogatoire sera envoyée
a eet effet par la voie diplomatique

,
et il y sera donné suite

,

en observant les lois du pays, oü les témoins seront invités a
’ comparaitre.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d’autre

a toute réclamation, par rapport a la restitution des frais, qui

en résulteront.

Art. 8. Si
,
dans une cause pénale

,
la comparition person-

nelle d’un témoin dans 1’autre pays est nécessaire- ou désirée

,

son Gouvernement 1’engagera a se rendre a 1’invitation, qui lui

sera faite, et, -en cas de consehtement, il lui sera accordé des frais

de voyage et de séjour, d’après les tarifs et règlements en vigueur

dans le pays ,
oü 1’audition devra avoir lieu.

Art. 9. Lorsque, dans une cause pénale, la confrontation de

criminels, détenus dans 1’autre État, ou bien la communication
de pièces de conviction ou de doeuments

,
se trouvant entre les

mains des autorités de 1’autre pays, sera jugée ritile ou nécessaire,

la demande en sei'a faite par la voie diplomatique ,
et 1'on y don-

nera suite, en tant qu’il n’y ait pas de considérations spéciales

qui s’y opposent
,

et sous 1’obligation de renvoyer les criminels

et les pièces.

Les Gouvernement^ respectifs renoncent, de part et d’autre,

a toute réclamation de frais ,
résultant du transport et du renvoi

des criminels a confronter, dans les limites de leurs territoires,

et de 1’envoi et de la restitution des pièces et doeuments.

Art. 10. Toutes les pièces et doeuments ü échanger en vertu

de cette convention ,
peuvent otre rédigés , selon la convenance

des parties, ou en Francais ,
ou en Néerlandais, ou en Allemand

(en caractères Latins).

Art. 11. Par les stipulations ci-dessus , il est adliéré aux lois

des deux pays
,
qui out ou auront pour objet de règler la marche

régulièro de 1’extradition. ,

Art. 12. La présente convention ne sera exécutoirc que 20 jours

après sa publication , dans les formes prescrites par les lois des

deux pays.

Elle continuera être en vigueur jusqu’a six mois après qu’elle

aura été dénoncée do la part tic 1’un des deux Gouvernements.

File sera ratifiée et les ratifications en seront éohangées dans le

délai do six semaincs ou plustót, si faire se peut.



Bijlagen. 19de vel. ~~ 73 — Tweede Kamer.

Regeling van de strafwetgevende magt der Waterschapsbesturen enz.

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet.)

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevolmagtigden dezelve

hebben onderteekend en met hunne wapenen bezegeld.

Gedaan te ’s Gravenhage ,
den acht en twintigsten dag der maand

Augustus van het jaar der genade achttien honderd twee en

vijftig.

(Get.) Van Sonsbeeck.
(
Get .)

Doblhoef.

(L. S.) (£• S.)

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs 1’ont signée
et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait è, la Haye, le vingt-huitième jour du mois d’Aoüt de 1’an

de grace mil huit cent cinquante deux.

{Get.) Van Sonsbeeck. {Get.) Doblhoff.

(L. S.) {L. S.)

De Minister van Buitenlandsche Zaken verklaart, dat de bovenstaande overeenkomst door Z. M. den Koning der Nederlanden

op den dertienden en door Z. M. den Keizer van Oostenrijk op den negenden September achttien honderd twee en vijftig is bekrach-

tigd, mitsgaders dat de uitwisseling dezer acten van bekrachtiging op den twee en twintigsten September daaraanvolgende te

’s Gravenhage heeft plaats gehad.
Van Sonsbeeck.

[XVI. 1.]

. KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den Iden October 1852.

MIJNE HEEIIEN !

,
Aan U wordt hiernevens ter overweging nader voorgelegd het

in de jongste zitting der Staten-Generaal onafgedaan gebleven,

thans gewijzigd Wets-ontwerp, houdende regeling van de straf-

wetgevende magt der Waterschapsbesturen enz.

De toelichtende Memorie, bij dat Ontwerp gevoegd, zet de

gronden uiteen waarop het rust.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

Het Loo ,
den lsten October 1852.

WILLEM.

[XVI. 2.J

ONTWERP VAN WET houdende regeling van de straf-

wetgevende magt der Waterschapsbesturen enz.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat er noodzakelijk-

heid bestaat, dat, in afwachting der wet tot uitvoering van art. 191

der Grondwet

,

1°. tegen de overtreding van keuren of verordeningen van politie,

door de besturen van waterschappen
,

krachtens hunne bevoegd-

heid gemaakt of te maken, en van daarmede gelijkstaande voor-

schriften
,
door strafbedreiging kunne worden voorzien ;

2°. aan Gedeputeerde Staten de magt worde verleend, om, bij

onwil of verzuim van besturen van waterschappen
,
de vereischte

werken te doen uitvoeren ;

3°. de regeling van waterstaatsbelangen ,
twee of meer provin-

ciën gemeenschappelijk aangaande , worde verzekerd

,

Zoo is het, dat Wij
,
den Raad van, State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

§ 1. Van de straffen tegen overtreding der keuren.

Art. 1. De besturen van waterschappen kunnen tegen overtre-

ding der keuren of verordeningen van politie, door hen krachtens

de hun toegekende of tot hiertoe wettig uitgeoefende bevoegdheid

gemaakt of te maken, en van daarmede gelijkstaande voorschrif-

ten, voor zooveel daartegen bij geene wet of wettelijke veror-

dening is voorzien, geldboete van hoogstens vijf en twintig gul-

den en gevangenisstraf van één tot drie dagen , te zamen of

afzonderlijk
,
bedreigen.

Art. 2. Andere straffen, in bestaande verordeningen van dezen

aard bedreigd , zijn met de afkondiging dezer wet vervallen. De
hoogere geldboeten en de gevangenisstraffen van langeren duur
worden geacht slechts tot het maximum in het vorig artikel bepaald,

te zijn vastgesteld.

Art. 3. Ingeval de overtreder gedurende het laatste jaar voor

gelijke overtreding veroordeeld is , of daarvoor vrijwillig de geldboete

heeft betaald, kan de regter geldboete en gevangenisstraf tot het

dubbel van het voor elk bedreigd maximum uitspreken.

Art. 4. De opbrengst der geldboete komt ten voordeele van
het waterschap.

Art. 5. Bij elke veroordeeling tot geldboete wordt tevens door

den regter bepaald, dat
, indien daaraan niet is voldaan binnen twee

maanden nadat de veroordeelde tot betaling is aangemaand, de

geldboete door gevangenisstraf van ten hoogste drie , en bij herha-

BIIBE1.D VAN DE NEDERT.ANDSCHE STAATS-COUKA'JT. 1852—1853.

ling, volgens de bepaling van art. 3, van ten hoogste zes, dagen
zal worden vervangen.

Nogtans, indien behalve de geldboete ook gevangenisstraf is

opgelegd, kunnen de beide gevangenisstraffen te zamen den tijd

van zeven dagen niet te boven gaan.

Art. 6. Het politieregt der waterschapsbesturen om de molens

,

sluizen of andere werktuigen , waarmede de overtreding is ge-

pleegd, ten koste van den overtreder te sluiten, te verzegelen, te

stempelen of op eenige andere wijze buiten gebruik te stellen,

blijft gehandhaafd.

§ 2. Van de middelen tot voorziening in het verzuim of de
weigering van besturen om werken uit te voeren.

Art. 7. Wanneer het bestuur van een waterschap weigert of

nalatig is, de noodzakelijke werken, waartoe het krachtens zijne

inrigting, krachtens eene wet, een algemeenen maatregel van
inwendig bestuur, Onze daartoe betrekkelijke bevelen of eene

provinciale verordening is verpligt
,

te ondernemen of door de

onderhoudpligtigen te doen verrigten, kunnen Gedeputeerde Staten

die werken, waaronder ook opruimingen worden verstaan, doen

uitvoeren.

Die uitvoering geschiedt ten koste van hen
, tot wier last zij

,

indien het bestuur zijn pligt had gedaan, zou zijn gekomen.
Art. 8. Het besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij die uit-

voering is bepaald
,
wordt onmiddellijk aan het bestuur van het

betrokken waterschap medegedeeld, welk bestuur binnen drie dagen
berigt geeft van de ontvangst.

Ingeval het bestuur zich met dit besluit bezwaard acht ,
kan

het binnen vier weken, te rekenen van de dagteekening der be-

slissing van Gedeputeerde Staten, bij Ons voorziening vragen.

Yan het indienen van dit verzoek geeft het gelijktijdig kennis

aan Gedeputeerde Staten.

Onze beschikking wordt, zoo daarbij het besluit van Gedepu-
teerde Staten niet wordt gehandhaafd

,
met opgave harer redenen

,

in het Staatsblad geplaatst.

Art. 9. Weigert of verzuimt het bestuur voor de voldoening van
de kosten dier werken te zorgen, dan wordt de omslag, deswege
over de ingelanden

,
waterschappen of gemeenten te doen

,
met

inachtneming zooveel doenlijk van de daaromtrent in elk waterschap
bestaande bepalingen, door Gedeputeerde Staten geregeld, en
worden de termijnen van invordering door hen bepaald.

Art. 10. De overgifte der stukken, tot regeling dezer zaak
vereischt, kan door Gedeputeerde Staten in regten worden ge-

vorderd.

Bij het vonnis, houdende veroordeeling tot overgifte, wordt de
voorloopige tenuitvoerlegging daarvan, des noods door middel
van lijfsdwang, bevolen.

De bepaling van art. 590 van het Wetboek van Burgerlijke

Regtsvordering omtrent het stellen van zekerheid is hier niet van
toepassing.

De kosten , uit deze regtsvordering en uit de gijzeling voort-

vloeiende, komen ten laste van het waterschap, zoover zij op
den bewaarder der stukken niet kunnen worden verhaald.

Art. 11. De door Gedeputeerde Staten vastgestelde staat van
verdeeling over ingelanden

, waterschappen of gemeenten wordt
aan den ontvanger van het waterschap, ten wiens laste het werk
wordt verrigt, ter uitvoering gegeven.
Deze neemt daarbij de voorschriften der wet van 9 October 1841

{Staatsblad n°. 42) en van de reglementen in acht, en moet, even-

zeer als de overige beambten en bedienden der betrokken water-
schaps- en gemeentebesturen

,
de bevelen van Gedeputeerde Staten

betrekkelijk deze heffing nakomen.
Art. 12. De opbrengst van dezen omslag wordt niet in de kas

van het waterschap gestort.

Daarvan
,
even als van al de uitgaven wegens de door Gede-

puteerde Staten genomen voorzieningen ,
wordt door den ontvanger

. II.
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Regeling van de strafwetgevende magt der Waterschapsbesturen enz.

(Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

aan Gedeputeerde Staten afzonderlijk rekening en verantwoording

gedaan.
Van de vaststelling dezer rekening geschiedt door Gedeputeerde

Staten aan het bestuur van het betrokken waterschap mededeeling,

met uitkeering van het voordeelig slot.

Het besluit van Gedeputeerde Staten ,
houdende vaststelling der

ontvangsten en uitgaven
, strekt, zoover de daarin goedgekeurde

ontvangsten en uitgaven betreft , aan den ontvanger tot ontlasting.

Art. 13. Wordt door den ontvanger en door de overige beambten
en bedienden tot deze inning niet of niet behoorlijk medegewerkt,

en wordt niet voor hunne vervanging op de daarvoor bepaalde wijze

gezorgd, dan voorzien Gedeputeerde Staten daarin door tijdelijke

aanstelling van bijzondere ambtenaren en bedienden.

De belooning wegens de door dezen ten opzigte der inning te

verleenen diensten wordt door Gedeputeerde Staten ten laste van
het betrokken waterschap geregeld.

De betaling dezer belooning, van de in art. 10 laatste zinsnede,

bedoelde kosten en van al de verdere uitgaven dezer Averken ge-

schiedt op bevelschriften van Gedeputeerde Staten, door hunnen
voorzitter, een der leden en den griffier der Staten te teekenen.

Art. 14. De voorzitter van het collegie van Gedeputeerde Staten

treedt in de plaats van den voorzitter, bedoeld in artt. 10 en 19

der wet van 9 October 1841
(
Staatsblad n°. 42).

In het geval omschreven in laatstgenoemd artikel Avordt het

dwangbevel door Gedeputeerde Staten afgegeven.

Is het waterschap in meer dan éene provincie gelegen, dan
worden de voorzitter en de griffier door Ons aangewezen.

Art. 15. Het verzet op de gronden, bedoeld in art. 13 der

Avet van 9 October 1841
(
Staatsblad n°. 42) , wordt ingediend bij

Gedeputeerde Staten.

Hunne uitspraak kan door Ons Avorden geschorst of vernietigd

op de wijze in art. 169 der provinciale Avet bepaald.

Maken Gedeputeerde Staten bezwaar hunne uitspraak behoorlijk

te herzien, dan wordt de zaak door Ons, den Raad van State

gehoord, beslist.

Ons besluit
,
overeenkomstig hetAvelk de staat van verdeeling

door Gedeputeerde Staten moet worden gewijzigd, wordt in het

Staatsblad geplaatst.

Art. 16. De bepalingen van artt. 7 en volgg. zijn ook van
toepassing voor het geval, dat het bestuur van een waterschap,

bij gemis van de vereischte toestemming der ingelanden of van de

in den omslag dragende besturen, tot de uitvoering van het werk
en tot de vaststelling van den omslag niet kan overgaan.

Art. 17. De voorschriften van art. 25 der Avet van 9 October

1841 [Staatsblad n°. 42) gelden ook voor de uitgaven en omslagen,
welke het gevolg zijn van de voorziening, krachtens deze Avet te

nemen.

§ 3. Van de regeling van waterstaatsbelangen meer dan
ééne provincie rakende.

Art. 18. Belangen van waterstaat
, twee of meer provinciën

gemeenschappelijk aangaande, over Avier regeling de Staten dier

provinciën zich niet behoorlijk verstaan, kunnen door Ons, den
Raad van State gehoord, bij een met redenen omkleed, in het

Staatsblad te plaatsen besluit
, worden geregeld.

Lasten en bevelen enz.

[XVI. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

§ 1. Onder de voorstellen van Avet die in de vorige zitting

onafgedaan bleven
,
behoort dat eener wet tot regeling van de

strafwetgevende magt der Avaterschapsbesturen . alsmede van het

gezag des Konings en van Gedeputeerde Staten bij niet behoorlijke

voorziening in behoeften van den waterstaat.

Die regeling wordt te dringend vereischt
, dan dat zij op de in-

voering der algemeenc Avet door art. 191 der Grondtvet bedoeld,

kon wachten.

Deze overweging leidt tot het weder indienen Amn het vroegere,

naar aanleiding van de toen met do Tweede Kamer gOAvisselde

stukken gewijzigd ontwerp.
Bij do toelichting der voorgedragen bepalingen zullen tevens

de bedenkingen, door de vorige Kamer tegen het ontAverp inge-

bragt
, worden opgenomen. Men erlangt daardoor een overzigt

van den inhoud der vroegere stukken.

§ 2. Niet overbodig schijnt de opmerking, dat het Gouverne-
ment, zoo het al heelt gemeend

,
dat de behoefte, waarin door

deze wet zal Avorden voorzien
,
niet langer onvervuld mogt blijven,

art. 191 der Gromhvct nogtans niet uit het oog verliest. De
herinnering Avordt steeds levendig gehouden bij het stuiten op be-
zAvaren

,
die aan het gemis van doeltreffende regels nopens hot

bestuur van den waterstaat te Avijten zijn.

De Regering vorzekert dus gaarne
,
dat de tegenwoordige partiele

regeling geenszins zal leiden tot het verschuiven der indiening

eener allezins noodzakelijke Avet.

Wie nogtans het veelomvattende der taak overziet en de moeije-

lijkheid kent om de onderscheidene strijdige belangen bij het ont-

werpei dier Avet ,
zooveel doenlijk te vereenigen, erkent gaarne,

dat spoed hier onmogelijk kan Avorden betracht.

Het vaststellen der voorgedragen bepalingen schijnt, behalve
om den drang der zaak, te meer wenschelijk

,
omdat het geene

overgangsmaatregelen, maar voorschriften van blijvenden aard
moeten zijn, waarvan inmiddels de leemten door de werking kunnen
blijken , eer daaraan in de algemeene wet eene plaats worde
gegeven.

De gelegenheid is nu aanwezig om te doen uitkomen
,
of nopens

hoofdbeginselen betrekkelijk het beheer van den waterstaat tusschen

de Wetgevende Magt en het Gouvernement overeenstemming van
gevoelen bestaat, waarna met te meer vertrouwen de regeling

van het onderwerp in zijnen geheelen omvang kan worden voor-
bereid.

De mogelijkheid om de algemeene wet tot stand te brengen

,

waaraan trouwens het Gouvernement ook niet twijfelt, en waarop
door eenige leden der vorige Kamer het betoog is gegrond

, dat

de voorgestelde regeling nog eenig uitstel kan lijden
, zou blijken

uit het Fransche decreet van 11 Januarij 1811.

Men schijnt hierbij over het hoofd te zien
,
dat de bepalingen

van titel II en volgg.
,
waarop het hier aankomt, krachtens art. 43

alleen in een klein gedeelte des Rijks
, namelijk in Noordbrabant

,

Gelderland en Zeeland, van kracht zijn, en dat zij daar, zooveel

bekend is, na 1815 niet of hoogst zelden zijn toegepast.

Het Fransche Gouvernement was ook zoo zeer doordrongen van
de moeijelijkheid eener algemeene regeling van het bestuur van
den waterstaat ,

dat het
,
krachtens art. 39 van het keizerlijk

decreet van 18 October 1810, en art. 43 van dat van 11 Januarij

1811 , in de overige deelen van ons Rijk alles Avat het beheer der

waterschappen raakt, uitdrukkelijk op den ouden voet heeft gela-

ten. Ook kan Avorden gewezen op art. 1 van het keizerlijk decreet

van 14 November 1810 en op art. 13 van dat van 21 October 1811

(Moniteur n°. 306) , ten gevolge waarvan de overigens doeltreffende

bepalingen van artt. 33 en 34 der Fransche Avet van 16 September

1807 hier te lande niet van kracht ziju geweest.

De voorgedragen partiele regeling kan ook niet, in verband

met de verordeningen die door de Staten, ook bij gemis der al-

gemeene wet en dus van algemeene beginselen
,
worden vastgesteld

,

tot verwarring leiden.

Het tegemvoordig voorstel openbaart de beginselen der Rege-

ring nopens belangrijke punten van dit gedeelte van ons Staats-

regt. Op dezelfde beginselen zal dus in latere Regeringsvoorstellen

worden voortgebouAvd.

Ook heeft het Gouvernement, krachtens art. 138 der provinciale

wet, het in zijne magt te zorgen, dat van die beginselen in de

provinciale reglementen niet Avorde afgeweken.

De bedenking, dat de wet ingevolge art. 191 der Grondwet
de regeling der waterschapsbesturen bij provinciale reglementen

moet Voorafgaan
,

geldt thans bij de Statenvergaderingen te regt

niet meer.

Uit de artt. 191 en 192 der Grondwet kan alleen worden afge-

leid
,
dat de Staten bij de vervulling hunner grondwettige taak tot

het vaststellen van nieuwe Avaterschapsreglementen , op de wet in

art. 191 gevorderd, zoodra die bestaat
,
moeten letten. Het gemis

dier wet intusschen kan de bevoegdheid der Staten niet beperken

noch de uitoefening van een regt doen stilstaan
, dat zij reeds

vóór de herziene Grondwet van 1848 bezaten en door deze zagen

bevestigen.

Door het bevorderen eener vaststelling dier provinciale veror-

deningen
,
ten einde daarin bouwstof voor de algemeene wet te

vinden, wordt dus niet, zoo ’t schijnt, tegen den geest der Grond-
wet gehandeld.

§ 3. Het betoog van de noodzakelijkheid eener AAret tegen het

straffeloos overtreden der waterschapskeuren kan beknopt zijn.

De behoefte aan strafbedreiging tegen die overtreding wordt in

de gewesten, waarin niet door provinciale verordeningen in die

ffiemte is voorzien, algemeen gevoeld, en ontmoette ook geene

tegenspraak bij de meeste leden der vorige Kamer.
"De drang der voorziening Averd nogtans door eenigen in ttvijfel

getrokken omdat de Regering de regeling dezer zaak , na hot uit-

stel der beraadslaging over het daartoe strekkend in 1850 ingediend

ontAverp, bijna tAvee jaren had laten rusten.

Men gelieve zich te herinneren , dat de behandeling van dat ont-

Averp eerst Averd uitgesteld in afwachting der provinciale Avet, en

dat vervolgens andere gcAvigtige spoedeischende ondeiwerpen den

tijd wegnamen. Nadat intusschen de noodzakelijkheid was ge-

bleken om in de leemten, waartoe § § 2 en 3 dezer Avet betrek-

king hebben ,
te voorzien , Averd natuurlijk ten behoeve van het

onderzoek der regels en middelen van voorziening andermaal tijd

gevorderd.
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K 4. Sedert lang is mede het gemis gevoeld eener wettelijke

voorziening in het geval ,
dat besturen van waterschappen weige-

ren of nalatig zijn te doen hetgeen waartoe zij wettig yerpligt zijn.

Werken door leden van het waterschapsbestuur zelf ot belang-

hebbende ingelanden, door de Staten en door het Gouvernement,

op «-rond der overeenstemmende berigten van onpartijdige water-

bouwkundigen ,
voor de verdediging of het behoud van het water-

schap en tevens in het belang van omliggende waterschappen drin-

gend noodig geoordeeld, bleven niet zelden onuitgevoerd ten ge-

volge van de weigering of het verzuim van het bestuur die te on-

dernemen.
,

, , ,

De' middelen ontbraken ,
om die werken tegen den zin van het

bestuur te maken, of liever noch de Staat noch de provincie.konae

zich met de uitvoering belasten ,
daar er geene zekerheid be-

stond ,
dat de gemaakte kosten in ‘regten konden worden verhaald.

Het gezag der Staats- en provincie-overheid werd daardoor ver-

zwakt ;
onwillige besturen werden daarentegen in hun verzet ge-

StlJ

Dat in die leemte, hoe eer hoe beter, moet worden voorzien

en aan hooger gezag de magt verleend, die werken ten koste

van het weigerachtig of nalatig waterschap uit te voeren en de

kosten door eenvoudige regtsmiddelen terug te vorderen, behoeft,

zoo ’t schijnt, geen verder betoog.

Ieder toch zal het hoog gewigt gevoelen, dat op het gebied

van den waterstaat geen noodig bevel vruchteloos blijve ,
daai

veronachtzaming der van
.

hoogerhand gegeven voorschriften dik-

wijls geheele landstreken in gevaar doet verkeeren.

Teo-en onwillige of nalatige besturen moet dus met klem kun-

nen gehandeld worden.
.

Het oppertoezigt des Konings en het toezigt der Staten mogen

anders wel uit de Grondwet worden geschrapt.

Het is toch ook geene miskenning van de roeping der water-

schapsbesturen om hunne huishoudelijke zaken zelve te regelen.

Hooger toezigt en gezag over die besturen wordt in
.

het alge-

meen belang gevorderd. Artt. 6 en volgg. van het keizerlijk decreet

van 11 Januarij 1811 zijn op hetzelfde beginsel gegrond.

Gebrek aan voldoende kennis, verkeerde zuinigheid, achteloos-

heid ten aanzien van zorgwekkende teekenen
,
gemis van onder-

steuning bij de ingelanden en meer andere redenen houden wel

eens besturen terug in tijdsnoodzakelijke voorzieningen te nemen,

al leidt zulks eindelijk tot veel grootere uitgaven ,
dan vroeger

zouden vereischt zijn.

De o-evoDen van eenig verzuim of wel van den aanleg van een

werk door een waterschapsbestuur kunnen voor anderen
,
ja voor

het gemeene land van het grootste gewigt zijn.

De nadeelen daardoor veroorzaakt hebben menigmalen krachtige

tusschenkomst van het gewestelijk bestuur of van het Gouver-

nement noodzakelijk doen achten.

Het zijn geenszins een paar bijzondere gevallen, waaraan is

o-edacht
;
in bijna alle provinciën werd de leemte, door deze wet

aan te vullen
,
gevoeld of kan zij weldra ontstaan.

§ 5. Meermalen mislukten de pogingen der Provinciale Staten

of van hunne Gedeputeerden om waterstaatsbelangen ,
waarbij

meer dan ééne provincie betrokken was
,
gezamenlijk te regelen.

Bij gemis eener wettelijke voorziening in het geval dat de

vereischte overeenstemming niet bestond, bleef de zaak, hoe drin-

gend zij ook regeling eischte, onafgedaan.

Gewigtige belangen werden daardoor op het spel gezet.

Zoo werden, onder andere ten gevolge van verschil van ge-

voelen tusschen de Staten van Gelderland en van Zuidholland,

alle middelen uitgeput om voor het waterschap van Steenenhoek,

in. die twee provinciën gelegen, een behoorlijk reglement van

bestuur tot stand te brengen.

Het Rijk werd dien ten gevolge verpligt aanzienlijke uitgaven

te doen tot instandhouding van werken, die wettig bekooren te

blijven ten laste van de waterschappen, ten wier behoeve en op

wier verzoek (met uitzondering van Overbetuwe , het graafschap

Buren en de polders van Zandwijk en Tiel) zij zijn gemaakt.

Aan zulk een staat van zaken moet een einde komen ,
opdat het

niet aan de Staten of waterschapsbesturen vrij sta , door stilzitten

eene geheele streek in gevaar te brengen en ’s Lands kas met

uitgaven te bezwaren, die niet ten koste van het algemeen be-

lmoren te komen.
Een ander waterschap ,

dat van Amstelland, waarvan het gebied

zich over Zuid- en Noordholland en Utrecht uitstrekt, wachtte

vruchteloos jaren lang op eene noodzakelijke keur nopens het

uitslaan van water op zijnen boezem. Deze zaak wordt welligt

,

na veel moeite
,
op den gewonen weg tot gewenscht einde gebragt;

maar behoort gewis tot die, welke, zoo dit niet mogt gelukken,

hoOgere tusschenkomst eischen..

Andere, niet minder belangrijke waterstaatszaken zouden
,
beter

dan is geschied, zijn geregeld, had aan hei Gouvernement, bij

verschil van gevoelen tusschen twee Staten-vergaderingen of strijd

van belang tusschen twee provinciën ,
de magt niet ontbroken , die

nu wordt gevraagd. Het zal soms genoeg zijn ta weten , dat die

magt bestaat.

Zoo is het bezwaar over de slechte afwatering van Drentsche

landen onder Emmen en Odoorn door de waterwegen van het in

Groningen gelegen Tien-Karspeler-zijlvest ,
ten gevolge van her-

haalde tusschenkomst van het Gouvernement ,
slechts in zeer

geringe mate opgeheven. Het laat zich voorzien
,
dat het later

noodig zal zijn
,
dat de Regering zich die zaak met klem kunne

aantrekken.

De regeling van het maalpeil voor Rhijnland .na voltooide droog-

making van het Haarlemmermeer ,
de invoering van een nieuw

reglement voor het hoogheemraadschap van Rhijnland ,
het groot-

waterschap van Wberden ,
en het polderbestuur van Asperen,

alle in meer dan ééne provincie gelegen
,
kunnen tot groot verschil

van gevoelen tusschen de Statenvergaderingen leiden, als wanneer

eene bepaling
,
gelijk die van art. 18 van dit ontwerp, onmisbaar

zou zijn, om de zaak tot een goed einde te brengen.

De bevoegdheid der Kroon om geschillen te beslissen is hier

niet toereikend.
_

In die leemte moet worden voorzien ,
en ook hiermede kan op

de algemeene waterstaatswet niet worden gewacht.

Voorziening in ieder bijzonder geval door eene afzonderlijke wet

zou ,
daargelaten andere bezwaren , het door de Grondwet en de

provinciale wet gevestigde stelsel van Koninklijk oppertoezigt, in

verband met de provinciale magt, uit zijn geheel brengen.

§ 6. Considerans der wet.

De overweging der wet kan oppervlakkig te uitvoerig schijnen

;

de aanhef eener wet moet echter niet alleen kort zijn
,
maar ook

de zaak, die het onderwerp der wet uitmaakt, duidelijk doen

Eene min uitvoerige overweging, bijv. die der Koninklijke

boodschap, zou aan dit laatste vereischte niet beantwoorden,

in afwachting der wet tot uitvoering van art. 191 der Grond-

wet. Reeds boven werd medegedeeld ,
dat de bedoeling is

,
de

voorschriften dezer wet, zoo zij bij toepassing voldoen, of anders

behoorlijk gewijzigd, over te brengen in de wet tot uitvoering van

art. 191 der Grondwet, niet om eene. regeling in te voeren, die

slechts itijdelijk zou werken ,
evenmin om eene regeling in te

voeren, die later nevens de algemeene wet van kracht zou blijven.

Ten einde dit laatste helder zou blijken ,
zijn de woorden

:

in afwachting enz. in het considerans opgenomen.

Ten opzigte van de uitdrukking: besturen van waterschappen

merkt de Regering op, dat het ontwerp die, in navolging van

de tegenwoordige Grondwet, bezigt tot aanduiding van alle de

collegien ,
welke de wet van 9 October 1841 (Staatsblad n°. 4-)

in haar eerste deel noemt.
.

§ 7. 1ste afdeeling. Van de straffen tegen overtreding der keuren.

De wet kan op tweeerlei wijze voorzien. Zij kan of kun, die

tot hef maken der keuren bevoegd zijn, magt geven om tegen de

overtreders sommige straffen te bedreigen ,
öf zelve de straffen

bepalen ,
welke de regter ,

in geval van overtreding ,
zal hebben

uit te spreken.

Bij het indienen in het jaar 18o0 van een ontwerp van wet

tot regeling dezer aangelegenheid
,
gaf de Regering in hare Me-

morie van Toelichting de redenen op, die haar aan de laatste

wijze de voorkeur deden schenken.
. . .

Intusschen zijn de keuren nu door art. lo8 der provinciale

wet aan het onderzoek en de goedkeuring der Gedeputeerde

Staten onderworpen. Hierdoor is tegen ongeregelde strafbepaling

waarborg gesteld
,

die gedoogt de afmeting aan de keuren zelve

over te laten.
. , .... „„„

Bij het inslaan van dezen weg, scheen het natuurlijk, aan

de waterschappen gelijke strafwetgevende magt te gunnen, als

welke de gemeentewet aan de gemeenteraden heeft toegeken .

Het geldt ook hier de handhaving van verordeningen, die geene

zware straffen vereischt, zoodat het regtsgebied van den kan-

tonregter niet behoeft te worden overschreden: eene voor de

eenvoudigheid der procedure hoogst wenschelijke zaak.

Overbodig schijnt nadere staving van het gevoelen, dat de tot

heden uitgeoefende bevoegdheid der waterschapsbesturen om keu-

ren of politieverordeningen te maken ,
welke uit hun publiek-

rettelijk karakter voortvloeit, hun niet bij de Grondwet ont-

zegd en door art. 158 der provinciale wet erkend is.
_

Het verhandelde over dit punt tet gelegenheid der m lboU

in^ediende wet betrekkelijk de keuren van waterschappen en (te

verdediging dier bevoegdheid in het verslag over het m de vorige

zitting aangeboden ontwerp komen aan het Gouvernement te stade.

Zoo er vroeger nog twijfel over kon bestaan, sc njn e

pleit nu door art. 158 der provinciale wet beslecht.
1

Dit voorschrift rust op het stelsel, dat waterschapsbesturen

publieke ligchamen zijn ,
wier politieverordeningen ge ij e ver in

dende kracht hebben als elke andere publieke verordening bin-

nen haren kring. ..

Waartoe zou het leiden, de wetgevende magt dier besturen
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te erkennen, zonder aan hunne verordeningen de vereischte klem
te verzekeren?

Dit laatste kan echter, krachtens de Grondwet, alleen door de

wet geschieden.

Art. 1. In het artikel wordt gesproken van keuren of veror-
deningen van politie

, om het karakter der bedoelde verorde-

ningen aan te duiden
,
en van daarmede gelijkstaande voorschriften

,

ten einde het vermogen tot strafbedreiging niet uitsluitend sla

op overtreding van hetgeen den naam van keur draagt. Wel
kan voor het vervolg door de wet worden bevolen

,
dat de be-

sturen der waterschappen hunne politieverordeningen keuren

noemen. "Maar in deze wet uitsluitend van keuren te gewagen,
zou onderscheidene andere verordeningen

,
welke de wet toch

,

dewijl zij inderdaad keuren zijn, wil beschermen, krachteloos laten.

De bijvoeging: en van daarmede gelijkstaande voorschriften , schijnt

nog om eene andere reden noodzakelijk. In onderscheidene

provinciën zijn soms keuren , welker betrachting te verzekeren
het doel der wet is , of niet voortgekomen van de water-
schapsbesturen

,
maar van een hooger gezag, of in verordeningen

van een hooger gezag opgenomen. Ook deze behooren, zooveel zij

nog regel zijn , onder het bereik der wet te worden gebragt.

krachtens de hun toegekende of tot hiertoe wettig uitgeoefende be-

voegdheid. Niet alle waterschapsbesturen zijn bevoegd om keuren
of verordeningen van politie te maken

;
er zijn onderscheidene

provinciën, waarin geen enkel waterschapsbestuur dat regt bezit.

Het was nimmer de meening
,
het aan die waterschapsbesturen

,

welke het niet bezitten , door deze wet te schenken.

De wet wil slechts aan die, welke het bezitten, de magt geven
om straf te bedreigen. De bevoegdheid blijkt uit het reglement

van bestuur of op andere wijze.

Ten einde echter nopens die meening geen misverstand kon ont-

staan, zijn de woorden van het considerans: krachtens hunne be-

voegdheid nader om schreven.

Die bevoegdheid rust alzoo op een stelligen grond ;
zij kan dus

moeijelijk een punt van verschil bij den regter uitmaken. Ook
hare grenzen zijn voor zooveel mogelijk in de reglementen van
bestuur omschreven.
De wet

,
die het regt en de politie der waterschapsbesturen in

het algemeen moet regelen
,

zal overigens de juiste perken der

magt om keuren te maken
,
alsmede al wat haren vorm en uit-

voering betreft, behooren aan te wijzen. Zoolang die wet niet be-

staat
,
moet hunne bevoegdheid gerekend worden zich uit te strek-

ken tot alle onderwerpen van waterschapspolitie ,
waarvoor de

zorg hun is toevertouwd en waarin door geene wet of wettelijke

verordening is voorzien.

Tegen magtoverschrijding wordt door Gedeputeerde Staten bij

de toepassing van art. 158 der provinciale wet gewaakt: voor zoo-

veel daartegen bij geene wettelijke verordening is voorzien.

De artt. 1, 3 en 5 komen hoofdzakelijk met de artt. 161 ,
163 en 165

der gemeentewet overeen.

Art. 1 maakt echter eene meer omvattende uitzondering op
de bevoegdheid der waterschapsbesturen om straf te bedreigen,

dan art. 161 der gemeentewet op die der raden, omdat het water-
schapsbestuur ook dan zijne bevoegdheid tot strafwetgeving mist

,

wanneer door eene gemeenteverordening, tegen wier overtreding

straf is bedreigd , reeds voorzien is.

Het doel der bepaling is botsing te voorkomen, die vooral kan
ontstaan, waar een waterschap zich over onderscheidene gemeenten
uitstrekt.

Bij de goedkeuring van keuren voor waterschappen zien Gede-
puteerde Staten toe

,
dat van deze bepaling van art. 1 niet worde

afgeweken.
Van den anderen kant kunnen zij, bij het onderzoek der plaat-

selijke politieverordeningen
,
zorg dragen , dat de gemeentewetgever

zich niet menge in zaken, welke uit den aard tot den werkking
der waterschapsbesturen behooren.

Deze bepaling schijnt nog om eene andere reden wenschelijk.

Er zijn toch voorbeelden, dat door ingelanden zeiven wordt
verlangd, dat de gemeentebesturen zich de zorg o. a. voor de

wegen aantrekken
,
waarover de politie tot dusver door het water-

schapsbestuur werd uitgeoefend. Die zorg behoort ook meer eigen-

aardig tot de taak van de gemeentebesturen.

Het is bijna overbodig te verklaren , dat onder wettige ver-

ordening ook de provinciale-, polder- of dijkreglcmenten , waar
die bestaan

,
zijn begrepen en daarop alzoo door deze wet geen

inbreuk wordt gemaakt. Ze werden niet uitdrukkelijk genoemd,
omdat men dan ook algemeene maatregelen van inwendig be-

stuur en plaatselijkc verordeningen moest noemen. De kortere

uitdrukking schijnt voldoende en beter doel te treffen.

Dat eene waterschapskeur geene provinciale verordening krachte-

loos kan maken, volgt overigens uit den eigen regtsregel ,
waarop

artt. 141 en 142 der provinciale wet en artt. 151 en 161 der ge-

meentewet rusten.

Gedeputeerde Staten zullen zich ook wel wachten eene keur te

bekrachtigen , waardoor op eene provinciale verordening inbreuk
zou worden gemaakt.
geldboete enz. Bij de overeenstemming met art. 161 der ge-

meentewet, bestaat echter tusschen dat en het eerste artikel dezer
wet dit onderscheid, dat hier geen minimum van geldboete is be-
paald. De vaststelling van een minimum had bij het ontwerp
van 1850, gelijk het aanvankelijk was ingediend, bezwaar in de
Afdeelingen der Kamer ontmoet, vermits het hier meermalen over-
tredingen zal gelden , die met de betaling van minder dan één
gulden genoegzaam worden beboet

,
en de Regering heeft begrepen

,

dat daarin grond lag om het minimum geheel aan den regter vrij

te laten. Zij laat het daarom thans aan de beoordeeling van het
waterschapsbestuur over.

Het dubbel gewin of de dubbele weerpenning , waarvan de bedrei-
ging als straf moet worden beschouwd, is niet gehandhaafd, omdat
deze straf, die soms honderden guldens zou bedragen , niet strookt

met het stelsel der wet, ingevolge hetwelk de maat der straf is

gebragt in overeenstemming met het regtsgebied van den kanton-
regt er.

De noodzakelijkheid
, dat de overtreder eener keur , behalve

tot betaling eener boete , die bij herhaling f 50 kan bedragen
,
en

des noods tot gevangenisstraf, alsmede tot betaling der kosten , die

van zijn verzuim het gevolg zijn, nog daarenboven tot het dragen
van het dubbel dier kosten kunne worden veroordeeld

,
is niet

gebleken.

De stelling dat dubbel gewin eene straf is, strookt niet alleen

met den aard der zaak , maar wordt gestaafd door art. 20 der
wet van 9 October 1841 (Staatsblad n°. 42) , krachtens hetwelk
vervolging ter betaling van dubbel gewin

,
even als die tot vol-

doening der boeten
,
voor den strq/ïegter moet plaats hebben.

Reeds bij de behandeling dier wet ontmoette deze straf tegenstand.
De Regering, die toen voor haar behoud genegen was, verklaarde,
dat aangezien hier niet van een civiel middel van bedwang sprake
was, niet kon worden toegegeven aan het verlangen, dat ook tot

inning van het dubbel gewin regt van parate executie aan de
waterschapsbesturen zou worden toegekend.

Art. 2. De Regering kleeft het gevoelen aan van hen, die de
keuren vóór het jaar 1811 gemaakt, alsnog van kracht beschouwen.

Die keuren waren ook, wat de strafbepalingen betreft, zelfs

volgens art. 484 van het Fransche Strafwetboek, gewis verbin-
dende. De verordeningen van het Fransch Bewind nopens water-
staatszaken hadden ook, zoo als reeds is aangewezen , de strekking

de bestaande orde van zaken zooveel mogelijk onaangeroerd te laten.

De oudere keuren zijn ook steeds en worden nog dagelijks door
den regter gehandhaafd, ook door het hoogste regterlijk collegie.

Aan de besturen, die tot het jaar 1811 wetgevende magt hadden
bezeten en uitgeoefend , is die magt , voor zooveel bekend is , bij

geene regterlijke uitspraak betwist ; de regter nam alleen aan, dat
overtreding van de waterschapskeuren, na 1814 vastgesteld, straf-

feloos kon plaats hebben zoolang er geene wet was, door welke
in het gemis hunner strafwetgevende magt werd voorzien.

Het doel is niet
,
de onwettigheid eener strafbedreiging, voor-

komende in keuren van latere dagteekening, door deze wet te

dekken, schoon dit welligt, zoo de bedreiging binnen de perken
van art. 1 bleef, zonder groot bezwaar kon geschieden. De noodige
zorg voor de waterschapsbelangen wordt niet in de waagschaal
gesteld, zoo men aanneemt

,
dat keuren, na de Grondwet van 1814

of reeds na 1811 ingevoerd, althans wat de strafbepaling betreft,

herzien en aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring voorgelegd
moeten worden.
De verordeningen vöör 1811 ingevoerd, bevatten intusschen

andere en zwaardere straffen
,
dan met het tegenwoordig strafstelsel

en met deze wet strooken; deze te doen vervallen, is de strek-

king van art. 2 , hetwelk alle straffen tot de soorten
,
in art. 1

genoemd , beperkt en daarenboven de hoogere boeten en langere

gevangenisstraffen tot op den uitersten maatstaf, in dat artikel

aangewezen
,
vermindert. De bepaling der Belgische gemeentewet

om zoodanige reductie eerst na een zekeren termijn te doen plaats

hebben, mogt daar zonder bezwaar zijn, vermits de bevoegdheid
volgens de wet van 1818 bestaan had; hier, waar zoodanige

wettelijke bevoegdheid na 1814 niet bestond, zou alle grond tot

het in stand houden van straffen, welke deze wet niet toelaat,

ontbreken.
Art. 3. Door gelijke overtreding wordt niets anders verstaan,

dan veelal door eene en dezelfde wordt aangeduid. Gelijke , zoo

als in art. 163 der gemeentewet, scheen echter juister dan eene

en dezelfde

;

dewijl het niet dezelfde, maar eene tweede overtreding is.

of daarvoor vrijwillig de geldboete heeft betaald. Blijkens die

woorden wordt in deze wet het beginsel van art. 254 van het

Wetboek van Strafvordering gehandhaafd.

Aan te nemen , dat herhaling van misdrijf plaats heeft, wanneer
ton gevolge van vrijwillige betaling geene vcroordceling is voor-

afgegaan , moge met de bepalingen van het thans geldend Wetboek
van Strafregt niet strooken, het kan niet een onregtskundig denk-



Bijlagen. 2öslc vel. — 77 — Tweede Kamer.

Regeling van de strafwetgevende magt der Waterschapsbesturen enz.

(Memorie van Toelichting.)

beeld worden genoemd
;

strijd met gezonde regtsbeginselen wordt

althans niet ingezien.

De grond
,
waarop zwaardere strafbedreiging

,
in geval van

herhaling na veroordeeling
,

rust
,
geldt in dubbele mate in het

geval ,
dat hij

,
die de gunst genoot zich door vrijwillige betaling

der boete tegen eene rcgtsvervolging te dekken ,
andermaal dezelfde

bepaling overtreedt.

Daar voldoende blijkt, dat art. 254 van het Wetboek van

Strafvordering bij het stellen van art. 3 dezer wet is voor oogen

gehouden ,
komt de toevoeging van maximum overbodig voor. De

wijze ,
waarop ingevolge art. 254 de betaling moet geschieden

,

waarborgt ,
dat de regtsvervolging niet dan door storting van het

maximum der bedreigde boete, en tevens alleen in de gevallen,

dat geene gevangenisstraf tegen de overtreding is bedreigd ,
zal

vervallen.

Wordt in eene wet van vrijwillige betaling der geldboete ge-

sproken
,
dan volgt het van zelf, dat bij die betaling de algemeene

wet (art. 254) moet worden in acht genomen.

Wierd dit woord (maximum) in het artikel gevoegd
,
om nog

duidelijker het verband met art. 254 te doen uitkomen, men kon

zich van de inlassching der overige bepalingen van laatstgenoemd

artikel niet wel onthouden.

Art. 4 huldigt het beginsel van art. 164 der gemeentewet.

Art. 5. is aangemaand. De bijvoeging der woorden : bij deur-

waardersexploot

,

op verlangen der Kamer in een soortgelijk artikel

der wet van 1850 gebragt, schijnt, bij nadere overweging, min
raadzaam. De ontvanger , met de inning der boete belast

,
zal

wel zorgen ,
dat hij van de aanmaning, die in den regel schriftelijk

zal geschieden ,
bewijzen kunne voorleggen , voldoende voor den

ambtenaar van het openbaar ministerie , om tot de tenuitvoerlegging

der gevangenisstraf over te gaan.

Het bezwaar is geopperd , dat de toepassing der 2de zinsnede

van dit artikel deze gevolgen kan hebben.

Wanneer bijv. iemand bij recidive tot f50 geldboete en 6 dagen

gevangenisstraf is veroordeeld , mag de gevangenisstraf wegens
wanbetaling dier boete, nooit langer dan van één dag zijn

;
terwijl

daarentegen ,
in geval van eerste veroordeeling tot eene geldboete

van f 25 en één dag gevangenisstraf, liet niet betalen dier mindere

boete drie dagen gevangenisstraf kan na zich slepen.

Deze bedenking is niet weg te nemen. Middel daartegen te

voorzien, zonder in overschrijding van het regtsgebied des kan-

tonregters te vervallen, werd althans viuchteloos gezocht.

Men neme daarbij in aanmerking ,
dat bezwaren van dezen aard,

indien men er den naam van bezwaren aan wil geven
,
niet slechts

in elke strafwetgeving bestaan , maar daarin moeten bestaan om
de eenvoudige reden , dat de vermeerdering van misdadigheden in

het oneindige denkbaar is, maar de straf hare grens moet hebben.

De diefstal met tien verzwarende omstandigheden wordt niet

zwaarder gestraft dan die, welke met vijf gepleegd is.

Art. G strekt om allen twijlel weg te nemen omtrent het voort-

durend bestaan
,
ook na de invoering van deze wet

,
van de

politiemagt der waterschapsbesturen.

Het bedoelt natuurlijk niet molens, sluizen of andere werktuigen

van het waterschapsbestuur zelf, en regtstreeks van zijnentwege

beheerd, maar diegene, wier werking in handen van anderen, en

aan zijn politiegezag onderworpen is.

§ 8. Van de middelen tot voorziening in het verzuim of de weigering

van besturen om werken uit te voeren.

De hoofdbezwaren, die tegen deze voorzieningen bestonden,

zijn, dat zich hier het gemis eener algemeene wet van beginselen

sterker dan bij die van den lsten paragraaf zou doen gevoelen, en
dat door dit ontwerp aan het uitvoerend gezag te uitgebreide magt
zou worden gegeven.

Het middel nogtans om het laatste bezwaar weg te nemen

,

werd niet aan de hand gedaan.

Niemand kan willen , dat de waterschappen aan eigen willekeur

of zorgeloosheid worden overgelaten. Een werkzaam toezigt
, door

de wet voor de plaatselijke gemeenten verordend, komt voor de
waterschappen

,
wier doen of niet-doen geenszins enkel huishou-

delijk is
,
maar invloed naar buiten heeft

,
gewis niet minder te

pas. Daarom verordende art. 10 der publicatie van 24 Februarij

1806 : » Indien de Commissie van Superintendentie oordeelen mogt,

ij dat er aan Dijken en Waterkeeringen of gedeelten van dien,

» staande ten lasten van Dijks-Collegien of Particulieren , ver-

!> hooging, verzwaring of verbetering behoorde te geschieden, of

j) ook dat reeds liggende Werken, in Art. 1 genoemd, behoorden
» te -worden veranderd, of geheel of gedeeltelijk te worden geamo-
» veerd, brengt zij zulks ter kennis van het Bestuur van het

i) Departement
,
in hetwelk de Dijken ofWaterwerken zijn gelegen ,

» ten einde door hetzelve de noodige orders worden gesteld
,
dat

» de , bij de Commissie van Superintendentie noodig geoordeelde
i) verbeteringen , veranderingen of amotien worden geeffectueerd

;

)> zullende de kosten daarvan worden gedragen door de zoo-
)) danige

,
welke daarbij een onmiddellijk belang hebben.”

BIJBLAD VAN DE NEDEKLANDSCQE STAATS-COÜKAST. 1852— 1853.

» Wat zal— zegt men— in het oog van het uitvoerend gezag de
» instelling van het waterschap

,
den aard en den omvang der

i) daaraan opgelegde verpligtingen bepalen ? Zal men
, om dit

» uit temaken, tot de oprigting opklimmen, en dus ook zeer oude
» schriftelijke oirkonden tot rigtsnoer nemen

,
die meestal in zeer

» onbestemde bewoordingen zijn vervat
,
en waarin dien ten ge-

» volge alles te vinden is wat men er in zoeken wil ? Of zal men

,

» zonder zich tot geschrevene octrooijen of verordeningen te be-

)> perken
,
afgaan op een algemeen begrip van hetgeen het doel

» der instelling van een waterschap medebrengt ? Maar zal dan
» niet de verpligting tot het aanleggén van alle mogelijke werken
)i tot verdediging en behoud

, zoowel van het waterschap zelf,

» als van geheel de omliggende streek
,
uit dat algemeene begrip af

i) te leiden zijn?”

Volgens het tegenwoordig ontwerp— en deze opmerking moet,
zoo het schijnt, geruststellen— kan door het Gouvernement geen
last tot het maken van werken worden gegeven. De Regering
werkt daartoe mede, alléén wanneer zij geroepen wordt een

besluit der Staten, houdende dien last, in hooger beroep te hand-
haven.
Het bezwaar wegens magtoverschrijding rust alzoo op de onder-

stelling, dat door het Gouvernement met Gedeputeerde Staten zal

worden zamengespannen, om aan een waterschap onnoodige wer-
ken

,
of waartoe het niet verpligt is, op te leggen.

Het hoofdbezwaar schijnt echter gerigt tegen de uitdrukking

van het vorig ontwerp: krachtens zijne instelling.

Tot welke noodzakelijke werken het waterschap
,
krachtens zijne

instelling
,

zij verpligt , zal in den regel bij het onderzoek van
elk geval niet onduidelijk wezen. De instelling

,
welke uit de ge-

heele geschiedenis van liet waterschap wordt gekend ,
begrijpt

de stellige eischen
,
die het waterschap in de eerste plaats tot eigen

behoud , of tevens van wege zijne verbindtenis met naastliggende

landen
,
moet vervullen.

Er mag dus niet uit worden afgeleid, dat een waterschap zou

kunnen worden bezwaard met werken die alleen door handelingen

van eene andere magt noodzakelijk werden , bijv. door water-

staatswerken
,
waaraan het -waterschap oorspronkelijk vreemd was,

of die zelfs tegen zijn belang zijn ondernomen.
Dat hetgeen met de noodzakelijke werken ,

waartoe het water-

schap krachtens zijne instelling is verpligt
,
werd bedoeld

,
in de

optelling bij art. 7 niet kan worden gemist, is blijkbaar.

Om echter sommige vragen
,

die het woord instelling heeft ge-

wekt, af te snijden, en het begrip der wet zoo naauw mogelijk

te omschrijven, zegt het ontwerp- nu: krachtens zijne inrigling.

Bij deze omschrijving, bij het noodzakelijke en heilzame der

middelen ,
welke het Gouvernement vraagt ,

en die moeten strek-

ken om te verhoeden dat een waterschap niet door een ander,

hetzij door aanleg van -werken
,

hetzij door verzuim van onder-

houd, worde benadeeld, schijnt de vrees voor misbruik niet ge-

regtvaardigd.

Het Gouvernement heeft meer reden te vreezen dat Gedeputeerde

Staten niet dan schoorvoetende , niet dan in den hoogsten nood

,

tot het in werking brengen der wet zullen komen.
De algemeene maatregelen van inwendig bestuur en de provinciale

verordeningen zullen niet verdergaan dan regels te stellen omtrent

hetgeen, krachtens het dijkregt, als een last van het waterschap
of de ingelanden moet worden aangemerkt.

Het achterblijven der algemeene wet is wel niet onverschillig,

doch daaraan mag ook niet te veel worden gehecht. Zij kan be-

palen , wat in het algemeen een waterschap verpligt is krachtens

zijne inrigting en de bestaande orde van zaken ten zijnen laste te

nemen; doch hierbij zal zij het moeten laten. Zij kan toch niet

de werken aanwijzen, die ieder waterschap moet onderhouden of

aanleggen. Veel moet dus ook na de invoering dier wet aan het

uitvoerend gezag blijven onderworpen, doch het dijkregt is hier

te lande te zeer ontwikkeld
,
dan dat bij de uitvoering in den

blinde rondgetast of zonder regel te werk gegaan zou worden.
Men vergelijke overigens de magt, bij dit ontwerp geregeld,

met die , welke vroegere verordeningen schonken.
Reeds is verwezen naar het decreet van 11 Januarij 1811; en

welke bepaling biedt het aan ? Het spreekt alleen van les travaux

nécessaires a ïentretien d'un polder. Volgens het ontwerp moeten
de werken niet alleen noodzakelijk zijn, maar ook belmoren tot die,

waartoe het waterschapsbestuur krachtens zijne inrigting, of wel
op grond eener wet of van andere stellige voorschriften ,

verpligt is.

De gronden dier verpligting moeten in het besluit van Gedepu-
teerde Staten of in dat des Konings worden omschreven.

Zoo greep ook de nu vervallen wet van 31 Januarij 1810 veel

verder; zij bragt de zee- of rivierwaterkeerende werken ten laste

der dijkbesturen
,
onder wier beheer zij gelegen zijn.

Eveneens gedoogt de wét van 24 Februarij 1806, werken door

het bestuur van den waterstaat noodig geoordeeld, te brengen ten

laste der daarbij onmiddellijk belanghebbenden.

Men vergete ook niet, dat bijv. in Gelderland ,
ter uitvoering

II.
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van art. 2, § 1 van het rivierpolderreglement meermalen door

Gedeputeerde Staten, en in beroep door den Koning, aanwijzing

plaats heeft van de werken tot herstelling waarvan een polder ge-

houden is. De taak door deze wet aan Gedeputeerde Staten

opgedragen, is dus niet nieuw.

Men heeft getwijfeld, of de eindbeslissing, door den Koning te

nemen ,
wel genoegzamen waarborg tegen misbruik aanbiedt

,

» dewijl zij gegrond zal zijn op het advijs van dezelfde deskun-

» digen, van dezelfde ambtenaren van den waterstaat, die oor-

» spronkelijk het opleggen der verpligting aan het waterschap
» hebben voorgestaan en op het gevoelen derzelfde overheid, die

» zich met de zienswijze dier ambtenaren heeft vereenigd.”

Men schijnt hierbij tweeerlei voorbij te hebben gezien.

Vooreerst : dat het Gouvernement door andere ambtenaren wordt
voorgelicht

,
dan door hen wier advies door Gedeputeerde Staten

is ingewonnen. Ook zal dikwijls, zoo als vroeger plaats had, tot

zulke belangrijke eindbeslissing niet worden overgegaan, dan nadat

des noods meer dan één onpartijdig deskundige is geraadpleegd.

Ten andere geldt het hier geenszins alleen eene vraag ter be-

oordeeling van ambtenaren van den waterstaat
,
welke over de

noodzakelijkheid der werken worden gehoord. Eene tweede vraag
betreft het regt of de verpligting waarover eerst Gedeputeerde
Staten en vervolgens het Gouvernement , zelfstandig

,
naar eigen

inzigt en onderzoek te beslissen hebben.

De openbaarheid welke aan de zaak wordt gegeven
,
stelt verder

het publiek in de gelegenheid zijn oordeel te uiten. De belang-

hebbenden zullen het der Regering niet aan licht laten ontbreken.

Niet bij verrassing kan zoodanige zaak worden geregeld.

In ons Land behoort meer vrees te bestaan voor nadeel wegens
te groote slapheid tegenover eigenzinnige besturen, dan wegens
overdreven gestrengheid.

Meer waarborg tegen misbruik zou volgens sommige leden der

vo'ige Kamer worden gegeven, zoo de eindbeslissing wierd opge-

dragen hetzij aan den Raad van State, hetzij aan een collegie

zamengesteld uit leden van den Hoogen Raad en van den Raad
van State, en uit een of meer hoofdbeambten van den Waterstaat.'

Bij dit verlangen wordt er niet op gelet
,

dat de Regering

,

volgens het ontwerp, eene tweede, van de eerste onafhankelijke

instantie is, tot dusver in de zaak niet gemengd, niet wel voorbij

te gaan, en boven verdenking van partijdigheid; tenzij men de

Regering moest verdenken en voorbijgaan in zoo menig ander
geschil, waarin, volgens onze wetten, van de Gedeputeerde Staten
beroep aan den Koning openstaat.

In allen géval
,
zoolang de Raad van State geene nieuwe orga-

nisatie heeft verkregen
,
en bepaaldelijk niet als hoogste admi-

nistratieve regter is ingesteld, kan de eindbeslissing in admi-
nistratieve regtsgeschillen aan dat Staatsligchaam niet worden
opgedragen.

Dat collegie zou ook geene andere feiten, stnkken of deskundigen
kunnen raadplegen

,
dan die aan het Gouvernement ten dienste staan.

Grooter bezwaar nog doet zich voor tegen de instelling van een
gemengd collegie, waarvan de zamenstelling en werking bijzondere
moeijelijkheden zouden doen ontstaan, zoo al niet de instelling van
dit tweeslachtig collegie als in strijd met de Grondwet moest
worden beschouwd.
Met het oog op art. 15 der wet van 9 October 1841 (Staatsblad

n°. 42) , doet zich de bedenking voor, of niet de uitvoering der

wet , met opzigt inzonderheid tot de terugbekoming der gemaakte
kosten

,
bezwaar kon ontmoeten

, indien het bestuur bij den regter

in verzet kwam
,

op grond tot het ondernemen of doen verrigten
der werken niet verpligt te zijn.

Bij gewone uitvoering van werken door een waterschapsbestuur
kan zich dit bezwaar ook voordoen

, zoo de ingelanden zoodanig
verzet voor den regter brengen. Doch hier kan voor die moeije-
lijkheid minder vrees bestaan.

De wet van 9 October 1841
(
Staatsblad n°. 42) blijft wel ,

voor
zooveel zij hier van toepassing is , doch behoudens de bepalingen
der voorgedragen wet, van kracht.

Volgens beide wetten
,
in art. 15 van het tegenwoordig ontwerp

in verband gebragt, moet hot verzet, steunende op de bewering,
dat de werken onuoodig zijn

,
of de aanslag van ingelanden of

besturen te hoog is
,

bij Gedeputeerde Staten worden ingediend.
Doch de burgerlijke regter mag, naar de duidelijke letter van

art. 8 der voorgedragen wet, niet treden in een oordeel over het
besluit van Gedeputeerde Staten. Bezwaren daartegen moeten,
ingevolge dat artikel, door het bestuur bij den Koning worden inge-
bragt. Deze beslist

,
niet do regter. Het Staat dus in geen geval

aan ingelanden of aan het bestuur vrij
, het geding voor den

regter op dat terrein te brengen
, dat het besluit van Gedeputeerde

Staten onwettig en dus nietig worde verklaard.
Wierd eene andere gevolgtrekking uit de bepaling van art. 15 der

wet van 9 October 1841 gemaakt, dan konden alle handelingen van
waterschapsbesturen, inzonderheid hunne besluiten betrekkelijk den
aanleg van werken en den omslag deswege, aan het oordeel van

den burgerlijken regter worden onderworpen, en deze zou dan de

plaats innemen van de administratieve magt, iets waartegen juist

door art. 13 derzelfde wet wordt gewaakt. Zoodanige verwarring
van Staatsmagten kan door niemand worden verlangd. Geen
regter zou zich met dergelijke zaak inlaten

, en geschiedde het

,

de Hooge Raad zou die overschrijding van regtsmagt wraken.
Na deze algemeene beschouwing is het noodig de bijzondere

wetsartikelen verder toe te lichten.

/!rt. 7. Onze daartoe betrekkelijke bevelen. Dit heeft uitsluitend

betrekking tot hetgeen onmiddellijk voorafgaat : tot uitvoering van
de wet of van den algemeenen maatregel van inwendig bestuur.

Bewoording en verband leenen zich niet tot eene andere opvatting.

ten koste van hen enz. Daaronder worden verstaan de geza-
menlijke ingelanden van het waterschap , tot wier last de uit

te voeren werken ook zouden zijn gekomen, warm het bestuur
niet weigerachtig of nalatig geweest; dus niet het bestuur

, het-

welk geweigerd of verzuimd heeft, de werken te maken of te doen
maken.

Daargelaten de onderstelling
, dat in de meeste gevallen het

bestuur , op welks verkiezing de ingelanden en overige bij het water-
schap belanghebbenden regtstreeks of middellijk invloed uitoefenen

,

niet tegen aanschrijvingen van hooger hand in verzet zal komen,
zoo het meerendeel der ingelanden de werken verlangt, zijn er

nog andere redenen, die het aansprakelijk stellen van het be-
sturend personeel schijnen af te raden

:

1°. een bestuur weigert, uit verschil van inzigt, op gronden,
in zijn oog allezins aannemelijk, ter goeder trouw; zou het dan
met veelal aanzienlijke kosten billijk kunnen worden bezwaard?

2°. velen zouden zich aan het bestuur van een waterschap
onttrekken, zoo zij in dergelijke moeijelijkkeid konden worden
gewikkeld

;

3°. voor hen
,

die de uitgaven moeten dragen , komt het bijna

op hetzelfde neêr, of de werken door Gedeputeerde Staten, dan
wel door het waterschapsbestuur worden uitgevoerd.

Het verhaal der kosten zal, volgens den meest algemeenen en
meest billijken regel van het dijkregt , ook in acht genomen in

artt. 5 en 9 van het decreet van 11 Januarij 1811, zich bepalen
tot de goederen, welke de schuldpligtige in het waterschap bezit.

Deze regel strookt met de natuur der pligtigheid.

De zamenhang tusschen artt. 3 en 25 der wet van 9 October
1841 brengt mede, dat dezelfde regel bij de toepassing dier wet
worde betracht.

Mogt een waterschap in eene der provinciën
, met uitzondering

van Gelderland en Zeeland, door de daaraan volgens deze wet
op te leggen kosten te zeer worden gedrukt

,
zoodat , ware het

in' Gelderland of in Zeeland gelegen , de daar bestaande bepa-
lingen nopens den omleidingen bijstand der waterschappen van
toepassing zouden zijn, dan zou het Gouvernement, evenmin als

het tot nu toe het geval was, niet tot hulp ongenegen zijn, nadat

ook de provincie ware te gernoet gekomen en gebleken was,
dat de poldervereeniging buiten hare schuld met te groote lasten

bezwaard was.

Het kan billijk wezen , dat de gebouwde eigendommen ook pligtig

zijn, maar om dit beginsel, reeds gehuldigd in art. 14 der ver-

vallen wet van 31 Januarij 1810 ,
te doen gelden

,
is eene algemeene

verandering onzer wetgeving noodig.

Het zal daarom der Regering niet ten kwade worden geduid
,

dat zij
,
met het oog op de onderscheidene gevallen , waarin deze

wet zal moeten werken , schroomt zulk een greep in de bestaande

orde van zaken, waarbij zoo vele belangen in het spel komen, te

doen ,
dan na veelzij dige overweging en te gelijk met de algemeene

regeling.

Tot dusverre is dijkpligtigheid van gebouwen uitzondering. Men
vindt haar in Overijssel (Algemeen polderrcglcment art. 29), in

weinige polders van Noordbrabant (Algemeenpolderreglement art. 37),

in enkele waterschappen van Friesland.

Art. 8 2de zinsnede. Het kon in de meeste gevallen voldoende

zijn, dat slechts van het regt van vernietiging ofschorsing van de

besluiten der Gedeputeerde Staten wierd gebruik gemaakt. Zal

echter de veelal wenschelijke spoed betracht kunnen worden,

dan is het geraden het beroep aan den Koning open te stellen ,

opdat het verschil van inzigten
,
hetwelk tusschen liet algemeen

en het provinciaal bestuur kan bestaan
,

door eene eindbeslissing

worde bijgclegd.

De termijn van het in hooger beroep komen kan kort wezen.

De zaak zal toch rijpelijk overwogen en daarover met het water-

schapsbestuur langdurige briefwisseling gevoerd zijn, eer het be-

sluit van Gedeputeerde Staten wordt genomen.

liet Gouvernement zal wel in het belang eener geregelde en

spoedige afdoening zorg dragen, dat de beslissing des Konings
zoodra mogelijk worde uitgesproken. Daarvoor kan geen termijn

worden bepaald. De beslissing zal gewoonlijk door een onder-

zoek
,

hetwelk meer of min tijd zal vorderen, moeten worden
voorafgegaan.
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Art. 8 laatste zinsnede. Opneming van het Koninklijk besluit

in het Staatsblad wordt niet voor ieder geval
,
ook bij handhaving

voorgesteld, omdat alsdan niet dezelfde reden het voorschrijven

van dezen vorm van openbaarmaking schijnt te vorderen, en, zal

de zaak voor het algemeen begrijpelijk zijn ,
ook de resolutie

van Gedeputeerde Staten moest worden medegedeeld; hetgeen met

den aard van deze verzameling van staatsstukken weinig zou strooken.

Art. 9. De hier aan Gedeputeerde Staten opgedragen taak,

voor de vervulling waarvan kennis der inwendige huishouding van

het waterschap noodig is
,
mag niet ligt worden geacht.

Zij is echter uitvoerbaar ,
vooral waar de omslagen naar de

kadastrale grootte der landerijen worden of weldra zullen worden

geheven, zoo als in Noordbrabant ,
Gelderland, Overijssel, in het

waterschap van den Lekdijk in Utrecht, den Zuidplas- en den

AnnaPaulownapolder, Schieland, den Overwaard en meerandere

waterschappen.
Die taak is ook in sommige provinciën niet nieuw : men raad-

plege slechts artt. 25 en 38 van het Algemeen reglement voor

Noordbrabant ;
art. 71 van het Geldersch polderreglement; artt. 15

en 18 van het Provinciaal reglement voor Overijssel; art. 28 van

het Zeeuwsch reglement en andere.

Deze wet zal wijders ,
zoo als het Gouvernement vertrouwt

,
de

Staten der overige provinciën het belang doen inzien, dat bij de

herziening der reglementen voor de onderscheidene waterschappen

of bij de vaststelling van algemeene reglementen, doeltreffende

bepalingen ten aanzien der helling worden vastgesteld en bij de

waterschapsbesturen pogingen worden gedaan, ten einde de omsla-

gen in het vervolg naar de kadastrale grootte der perceelen

worden geregeld.

zooveel doenlijk. De wijze, waarop de omslag wordt geregeld,

verschilt bijna in ieder waterschap; soms wordt hij over de inge-

landen gedaan door het waterschapsbestuur zelf; soms door tus-

schenpersonen of collegien, die in den omslag voor een bepaald

gezamenlijk bedrag worden aangeslagen. Konden Gedeputeerde

Staten die besturen in geen geval voorbijgaan, ook niet zoo deze

weigeren tot den omslag mede te werken, daaruit zouden onover-

komelijke bezwaren rijzen.

Ook zijn er waterschappen, waarde regeling volgens oud gebruik

en niet zoo zeer krachtens bestaande bepalingen plaats vindt.'

Dit is de zin dier woorden, waaruit geen Avillekeur te vreezen

i§. De bedoeling is geenszins den weg open te stellen om andere

,

dan de wettige onderhoudpligtigen, in den omslag te doen begrijpen
;

door art. 7 2de zinsnede wordt hiertegen gewaakt.

Wat den vorm,
, de wijze van omslag betreft, zal, in bijzon-

dere gevallen
,
waar het dringend noodig is , van de bestaande

bepalingen worden afgeweken
,
doch de dijkpligtigheid

.

zoo als die

bij de bestaande verordeningen of erkend plaatselijk gebruik is

geregeld ,
blijft gehandhaafd.

Art. 10 2de zinsnede, lijfsdwang. Het doel is voor te komen

,

dat niet
,

althans niet straffeloos
,

de noodige bescheiden aan

Gedeputeerde Staten worden geweigerd, en hun regt te geven, den

ontvanger of het lid van het bestuur
,
hetwelk de stukken bewaart

,

niet de overige leden van het besturend collegie’, door aantasting

van zijn persoon , tot de overgifte te noodzaken.

Dit voorschrift mag in deze wet niet ontbreken. Welke uit-

werking zou bij voortdurende weigering een vonnis hebben, hou-

dende veroordeeling tot overgifte der stukken
,
zonder bijvoeging

van dit middel , ten ware het binnentreden van al de gebouwen

,

waarin de stukken zich kunnen bevinden, ondanks de bewoners
worde voorgeschreven ?

De bewaarder kan zich voorts nimmer door een stellig verbod

des bestuurs ontslagen rekenen van de uitvoering van een tegen

hem gewezen vonnis.

Art. 10 3de zinsnede, ten laste van het waterschap. Dit schijnt

niet onbillijk. Vooreerst zal de ontvanger of andere bewaarder

der stukken in den regel de afgifte niet weigeren
,
wanneer hij

bij het bestuur geen steun vindt.

Het bestuur of wel de ingelanden hebben het verder meestal

in hunne magt den ontvanger of bewaarder tot de afgifte te dwin-
gen , door hem te ontslaan of zijn ontslag voor te dragen.

Weigerde hij de afgifte aan het bestuur, dan zoude toch het-

zelfde plaats vinden wat nu is voorgeschreven.

Dat de kosten, zoover zij niet op den bewaarder der stukken

kunnen worden verhaald ,
dus in zeer zeldzame gevallen, door de

kas van het waterschap worden gedragen , schijnt uit dien hoofde

niet stuitend.

Ook mag worden aangenomen ,
dat een waterschapsbestuur zich

in den regel niet tegen het Gouvernement verzet, zoodat het

geen steun vindt bij de ingelanden
,
en dat , wordt deze bepaling

vastgesteld ,
weigering van afgifte wel tot de zeldzame uitzon-

deringen zal behooren.

Art. 12 laatste zinsnede. Niet-goedkeuring van een deel der

ontvangsten en uitgaven zal wel doorgaans ontspringen uit het

oordeel
,
dat onwettige ontvangst of uitgaaf heeft plaats gehad.

De ontvanger wordt dan niet ontlast van zijn beheer , en er
heeft eene regeling der zaak plaats

, waarvan denkelijk het ge-
volg zal zijn, dat de onwettig geinde bijdrage aan den daarop
regthebbende uitgekeerd

,
en de onwettige uitgaaf voor rekening

gelaten wordt van hen, die er toe medewerkten.
Artt. 222 en 226 der gemeentewet waren bij het stellen van

art. 12 voor oogen.

De gewone borgtogt kan
, zoo het schijnt , ter zake van deze

ontvangsten
,
die evenzeer als de andere ten behoeve van het water-

schap geschieden , worden aangesproken.
Art. 13 slot. bevelschriften. In de meeste waterschappen (art. 84

reglement van Gelderland; art. 47 van dat van Noordbrabant;
art. 35 van het reglement van Overijssel) mag de ontvanger geene
betalingen doen

,
dan op bevelschriften

, door den voorzitter en
den secretaris of wel door een of meer leden geteekend.
Hunne weigering

,
die bevelschriften te teekenen

, kon onge-
legenheid veroorzaken. Eene voorziening was dus noodig.
Het schijnt met den aard der uitgaven te strooken

,
dat

Gedeputeerde Staten, die de uitvoering van het werk gelastten,

de bevelen tot voldoening der uitgaven geven.
Art. 15 3de zinsnede. Het hooren van den Raad van State is

verpligtend gesteld, opdat er te meer waarborg zij
,

dat de
laatste beslissing, waartegen de Gedeputeerde Staten, ondanks de
redenen in het besluit van schorsing of vernietiging aangevoerd,
blijven opzien, niet dan na herhaalde overweging zal worden ge-
nomen.

§ 9. Van de regeling van waterstaatsbelangen meer dan ééne

provincie rakende.

Opdat art. 192 der Grondwet niet in vele gevallen , zoodra de
zaak meer dan e'e'ne provincie raakt, eene doode letter zij , of

het regt der waterschappen om onder hoogere goedkeuring politie-

verordeningen vast te stellen, niet zonder gevolg blijve door het
gemis van overeenstemming van de betrokken collegien

,
wordt

voorgesteld
,
den Koning bij de wet bevoegd te verklaren tot

bestel van aangelegenheden
, waarin twee of meer provinciën zijn

betrokken
, doch wier Staten of Gedeputeerden de gemeen-

schappelijke zaak niet of niet behoorlijk regelen.

In de plaats van art. 97 der provinciale wet kon zijn voor-
geschreven , dat elk publiek belang

,
hetgeen de huishouding ééner

provincie te buiten ging ,
door de wet of door eenen maatregel

van inwendig bestuur zou worden geregeld. De provinciale wet
heeft aan een ander, vrijer stelsel de voorkeur gegeven; maar nu
is ook het bezit van middelen noodig, om te verhoeden dat bij

dringende behoefte aan eene regeling van gemeenschappelijke belan-
gen

,
provinciën, of zelfs het Rijk schade lijden, hetzij door onwil

of nalatigheid van ééne zijde
,

hetzij door onderling misverstand
harer Statenvergaderingen.

Aan dé wet regelende het bestuur van den waterstaat , worde
overgelaten te voorzien in de meer zeldzame gevallen

,
dat de Staten

voor de belangen van een waterschap binnen hun gebied of van
een gedeelte hunner provincie geene of niet behoorlijk zorg dragen.

Tegen art. 18 zijn vroeger dezelfde bedenkingen als tegen de
voorschriften van den 2den paragraaf gemaakt.

Zonder algemeene regels zou de strekking van het artikel niet

genoeg blijken
, en zou er vrees voor Avillekeur en magtover-

schrijding door het Gouvernement bestaan.
De Avederlegging dier bezAvaren onder § 9 veroorlooft hier kort

te zijn.

Worden in de openbaarheid der behandeling, in de gelegen-
heid

, die openstaat den Minister
,

die het Koninklijk besluit

mede-onderteekende, verantAvoording te vragen, geene voldoende
Avaarborgen tegen de gevreesde magtoverschrij ding gevonden, men
zal die evenmin door de algemeene wet erlangen. Want deze zal

toch niet alle gevallen kunnen opnoemen
, Avelke onder het bereik

van dit artikel zouden vallen
,
noch de regels van beslissing in

eik geval , en evenmin hoe ver de beschikking des Konings mag
gaan.

Men vond eene magt bedenkelijk . » bij welker uitoefening de
Regering aan geen anderen regel dan haar eigen inzigt gebonden
zou zijn.” Dit bezAvaar, voor zooveel het er een is, kan aan
elk gezag

,
tot regeling der hier bedoelde aangelegenheden geroe-

pen , Avorden tegengeAvorpen. Eigen inzigt van den aard der

zaak, van de beginselen of regten, Avelke haar bepalen ,
van de

belangen welke er bij moeten worden betracht, zal ook de Pro-
vinciale Staten besturen.

De vraag schijnt slechts te kunnen zijn:

vooreerst: is in de gevallen, waarin het
v
artikel wil voorzien,

voorziening noodzakelijk ?

ten andere: is het mogelijk, voor die gevallen een algemeenen

regel, waaraan de regelende magt onderworpen wïerd, te stellen?

Zoo men het eerste moet beamen, en het tweede ontkennen,

wat blijft er overig dan hetgeen de paragraaf voorstelt ?

In het voorbijgaan werd bij de behandeling van het wets-ont-

werp in de vorige zitting het belangrijke regtspunt ter sprake

l
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gebragt , of art. 192 der Grondwet toelaat nieuwe waterschappen
in te stellen ofaan de bestaande nieuwe verpligtingen op te leggen.

De toestemmende beantwoording rust zoowel op de letter als

op den geest van art. 192, en strookt met hetgeen tot dusver reg-

tens was.
Het taalgebruik gedoogt niet de woorden : en nieuwe vast te stellen

alleen te doen slaan op reglementen. Nieuwe inrigtingen vast te stel-

len
,
kan tocb wel niets anders beteekenen dan nieuwe water-

schappen in te stellen, of aan de bestaande nieuwe verpligtingen

op te leggen. In de Memorie van Toelichting der voorstellen van
8 Maart 1848 tot wijziging der Grondwet, wordt aan de woorden
thans gevoegd ten slotte der 1ste zinsnede van art. 192, en waarvan
de vaststelling ook toen werd voorgedragen, gelijke zin gegeven.

De geschiedenis der grondwetsherziening van 1848 leert niet,

volgens het gevoelen der Regering, dat de inlassching dier woor-
den alleen plaats had om aan de Staten het regt tot het vaststellen

van nieuwe reglementen voor bestaande waterschappen te ver-

zekeren: zij waren dan wel overbodig. Verandering van inrigting

der bestaande waterschappen , waartoe het eerste gedeelte der 1ste

zinsnede van het artikel aan de Staten magt geeft, zal toch

wel niet anders dan door invoering van een nieuw reglement
kunnen plaats hebben.

Welke grens kan er daarenboven tusschen het maken van
veranderingen in bestaande reglementen en het vaststellen van
nieuwe reglementen worden getrokken ?

Wat was eindelijk de aanleiding om die woorden in de Grond-
wet op te nemen ?

Met de invoering van het Geldersch rivierpolderreglement ging

de instelling gepaard van nieuwe waterschappen door vereeniging

van polders tot districten ; de bevoegdheid der Staten daartoe

werd in der tijd, ofschoon ten onregte, betwist. Om dergelijke

geschillen te voorkomen, werd op aandrang der Kamer de bijvoe-

ging der woorden : en nieuwe vast te stellen voorgesteld en aangenomen.
De magt, nieuwe waterschappen in te stellen, de grenzen der

bestaande uit te breiden of in te krimpen , scheen ook onder de

werking der vorige Grondwet niet met grond te kunnen worden
betwist. Thans bestaat er te minder reden, die bevoegdheid in

twijfel te trekken.

Wanneer wijders niet wordt aangenomen, dat de wetgevende
magt over de waterschappen in hare geheele uitgestrektheid door de

Staten wordt uitgeoefend , wanneer men hun het regt betwist om
de bestaande orde van zaken, hoe dan ook ontstaan en gevestigd

,

in het belang van ingelanden te veranderen
,
dan is de uitvoering

der Grondwet onmogelijk.

De polderinstelling ,
de regeling der grenzen, magt en lasten is

evenmin als het reglement buiten het wetgevend provmciegezag
geplaatst. De Staten waren anders onvermogend op een der meest
wezenlijke punten in het belang der provincie te voorzien.

Hetgeen door het Gouvernement als de ware uitleg wordt
voorgestaan

,
strookt ook met hetgeen steeds als regtens is beschouwd.

Door het hooger gezag werden vroeger de grenzen der poltler-

reglementen vérzet, waterschappen gescheiden o f verbonden.
Een paar voorbeelden.

Dus werden door de handvesten van Jan van Beijeren en Mar-
garetha van Bourgondie van 1422 de verschillende dijkbesturen

in den Krimpenervvaard
,
en door de ordonnantie van Philips II

van 1559 de vier wateringen van Walcheren tot één stelsel en

bestuur zamengesmolten.
Zoo zijn bij resolutie der Staten van Holland van 21 Januarij

1630 de verschillende polders van het Land van Voorne » uit

souveraine authoriteyt” onder de'ne gemeene dijkagie gebragt.

Zoo is bij besluit van het departementaal bestuur van Braband
van 13 December 1804 het heemraadschap van de Mark en Dintel

ingesteld met aanwijzing van de landen
,
die in den omslag zouden

begrepen worden.
Zoo zijn te regt in het nieuwe reglement van Schieland de

grenzen van dit waterschap nader omschreven en is de weg tot

nieuwe regeling der lasten geopend.

In overeenstemming met hetzelfde beginsel werd reeds in art, 13

der reglementaire verordeningen tot uitvoering van art. 15 van
het Koninklijk besluit van 17 December 1819 bepaald, dat de
Staten onder goedkeuring des Konings belast waren met de re-

geling der instelling van nieuwe waterschappen of de uitbreiding

der bestaande.

Art. 18. behoorlijk. Zonder dit woord zou het artikel in vele

gevallen doel- of werkeloos zijn. Eene onbehoorlijke, onvoldoende
of verkeerde regeling toch zou door den Koning niet worden be-

krachtigd. En wat dan? De zaak bleef ongeregeld
,
hetgeen juist

de méening is voor te komen. De Staten behoefden dan slechts

,

om de tusschcnkomst der Kroon te weren, eene niet aannemelijke
schikking voor te leggen.

De Minister van Binnenlandsclie Zaken
,

Thokbecke.

[XVII. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP
, ingekomen in de zitting

van den Iden October 1852.

mijne heeeen!

De hierna vermelde, in de jongste zitting der Staten-Generaal
onafgedaan gebleven Wets-ontwerpen, strekkende:

a. tot vaststelling van een Reglement op het beleid der rege-
ring van Nederlandsch Indie ;

b. tot vaststelling van een Reglement op het beleid der rege-
*

ring van de Nederlandsche West-Indische koloniën en bezittingen

;

c. tot regeling van het muntwezen in de West-Indien en aan
de Kust van Guinea;

d. tot regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot

over 1850, en
e. tot wijziging der bestaande toltariven op het eiland St. Martin

(Nederlandsch gedeelte)

,

worden bij deze nader aan U ter overweging voorgelegd.

De Wets-ontwerpen vermeld onder c en d zijn gewijzigd en
vergezeld van nadere toelichtende memorien ; omtrent de overige
ontwerpen wordt verwezen naar de dienaangaande in de vorige
zitting reeds gewisselde stukken.

Wij bevelen U hiermede
,
Mijne Heeren

,
in Godes heilige

bescherming.

Het Loo, den 4den October 1852.

WILLEM.

Het bij deze Koninklijke boodschap ingezonden Wets-ont-
werp tot vaststelling van het Reglement op het beleid

der regering van Nederlandsch Indie is geheel gelijk-

luidend met dat
,
gedrukt onder de stukken van de zit-

ting van 1851—1852: — XXXIX. [Zie bladz. 239 en
volgg. der Bijlagen van 1851—1852.]

[XVIII. 1.]

ONTWERP VAN WET tot vaststelling van een Reglement
op het beleid der regering in de Nederlandsche West-Indische
bezittingen.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 4den October 1852,
gedrukt onder XVII der stukken van de zitting 1852—1853, is

een Wets-ontwerp tot vaststelling van een Reglement op het beleid

der regering in de Nederlandsche West-Indische bezittingen inge-

komen, hetwelk woordelijk overeenkomt met dat gedrukt onder
de stukken der zitting 1851—1852: — LX. [Zie bladz. 475 en
volgg. der Bijlagen 1851—1852.]

[XIX. 1.]

ONTWERP VAN WET tot regeling van het Muntwezen
in de West-Indien en ter Kuste van Guinea.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat art. 59 der
Grondwet bepaalt

, dat het muntstelsel in de koloniën en bezittin-

gen van het Rijk in andere werelddeelen wordt geregeld door
de wet

,

Zoo is het
, dat Wij , den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg van de Staten-Generaal
, hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. De wet van den 26sten November 1847
(
Staatsblad

n°. 69) tot regeling van het Nederlandsche muntwezen en Ons
besluit van 29 Junij 1848

(
Staatsblad n°. 27) tot bepaling der mid-

dellijnen van de verschillende muntspeciën , zijn verbindende voor
do bezittingen van het Rijk in de West-Indien en ter Kuste van
Guinea.
De krachtens vroegere wetten geslagen gouden muntspeciën zijn

,

na liet in werking treden der tegenwoordige wet
,

geen wettig
middel van betaling meer.

Art. 2. Vreemde zilveren muntspeciën kunnen
,
in de bij art. 1

vermelde bezittingen
, door de besturen aldaar tot wettig middel

van betaling worden verklaard volgens eenen koers ,
rvclke tot
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„rondslag heeft derzelver innerlijke waarde, in verhouding tot de

Nederlandsche standpenningen.

Art. 3. Alle verordeningen betreffende het muntwezen, tot

dusverre in de bij art. 1 vermelde bezittingen bestaan hebbende,

houden op van kracht te zijn.

Art. 4. Deze wet treedt in werking twee maanden na bare

afkondiging.

Lasten en bevelen ,
dat deze in bet Staatsblad zal worden ge-

plaatst ,
en dat alle ministeriele departementen

,
autoriteiten

,

collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige

uitvoering de band zullen houden.

[XIX. 2.]

MEMORIE YAN TOELICHTING.

Bij de Memorie van Beantwoording, door de Regering aan de

Kamer ingezonden op bet Voorloopig Verslag der Commissie van

Rapporteurs betrekkelijk het bij Koninklijke boodschap van den

13den November 1851 aangeboden Wets-ontwerp tot regeling van

bet muntwezen in de West-Indien en ter Kuste van Guinea , is

toeo-eo-even aan bet te kennen gegeven verlangen, om aan den con-

siderans van dat wets-ontwerp minder uitvoerigheid te geven.

Bij de weder-aanbieding van hetzelve heeft men de wijziging,

vroeger bij nota aangewezen ,
thans in bet ontwerp zelf gebragt

;

wordende overigens tot verdere toelichting daarvan verwezen naar

de reeds gewisselde stukken.

De Minister van Koloniën ,

Chs. F. Pahud.

[XX. 1-1

ONTWERP VAN WET tot regeling van het gebruik van

het Koloniaal batig slot over 1850.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat de bij Ons
besluit van den 7den April 1852, n°. 48, goedgekeurde rekening

der koloniale remises over 1850 een batig slot ten behoeve van

bet moederland oplevert ten bedrage van f 9,082,698.151 ; dat bet

gebruik van dat batig slot bij de wet moet worden geregeld; en

dat, volgens art. 1, n°. 10, der wet van 29 December 1849

(Staatsblad n°. 91) ,
de voormelde som bij de wet aan de schat-

kist moet worden toegewezen,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State geboord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en ver-

staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

Van bet batig slot van de rekening der koloniale remises over bet

jaar 1850, ten bedrage van negen millioen twee en tachtig duizend

[XXII. 1.J

zés honderd acht en negentig gulden
, vijftien en een halven ceif

(f 9,082,698.15$) ,
wordt een bedrag van zeven millioen twee maal

honderd duizend gulden (f 7,200,000) toegevoegd aan de middelen
en inkomsten over bet dienstjaar 1850 ; en een bedrag van een

millioen acht maal honderd twee en tachtig duizend, zes honderd acht en

negentig gulden, vijftien en een halven cent (f 1,882,698.151) aan
de middelen en inkomsten over bet dienstjaar 1851.

Lasten en bevelen, dat deze in bet Staatsblad zal worden ge-

plaatst
,
en dat alle ministeriele departementen , autoriteiten

,
col-

legien en ambtenaren, wien zulks aangaat , aan de naauwkeurige
uitvoering de band zullen houden.

[XX. 2.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Het Wets-ontwerp tot regeling van het gebruik van bet koloniaal

batig slot over 1850, der Kamer aangeboden bij Koninklijke bood-
schap van 'den 12den Mei 1852 , beeft aanleiding gegeven tot eenige

vragen en aanmerkingen, voorkomende in bet Voorloopig Verslag
der Commissie van Rapporteurs omtrent hetzelve , en beantwoord
in eene door de Regering vóór de sluiting der laatstvoorgaande

zitting van de Staten-Generaal ingediende Memorie.

,

Dat wets-ontwerp thans op nieuw aan de overweging der Kamer
onderworpen wordende

,
vermeent de Regering tot toelichting daar-

van te kunnen volstaan met eene verwijzing naar de reeds gewis-
selde stukken. Alleen wordt opgemerkt, dat in bet thans op nieuw
aangeboden Ontwerp van Wet is opgenomen eene door voormelde
Commissie van Rapporteurs verlangde en door de Regering toe-

gestemde wijziging, welke was aangewezen bij eene Nota, als

bijlage tot de voorschreven Memorie van Beantwoording behoo-
rende.

De Minister van Koloniën,

Chs. F. Pahud.

[XXL 1.]

ONTWERP VAN WET tot vrijlating van den doorvoer

op het eiland St. Martin.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 4den October 1852

,

gedrukt onder XVII der stukken van de zitting 1862—1853, is

een Wets ontwerp tot wijziging der bestaande toltariven op bet

eiland St. Martin (Nederlandsch gedeelte) ingekomen, hetwelk
woordelijk overeenkomt met dat gedrukt onder de stukken der

zitting 1851—1852: — CXXX. [Zie bladz. 927 der Bijlagen

1851—1852.]

MISSIVE, ingekomen in de zitting van den Iden October 1852.

’s Gravenhage , den 2den October 1852.

Mijnheer de Voorzitter!

Ingevolge ’s Konings magtiging, heb ik de eer, ter voldoening aan bet 2de lid van art. 57 der Grondwet, hiernevens, van wege
Zijne Majesteit, aan U Hoogedel Gestr. te doen toekomen afschrift der tusschen Nederland en Wurtemberg gesloten en den 30/23sten

Augustus geteekende Overeenkomst tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners.
Ik verzoek U Hoogedel Gestr. gemelde Overeenkomst wel aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te willen mededeelen.

De Minister van Buitenlandsche Zaken,
Van Sonsbeeck.

Den Deere Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal. •*

[XXII. 2.]

OVEREENKOMST, op den 30lasten Augustus tusschen Nederland en Wurtemberg gesloten ,
tot wederkeerige

uitlevering van boosdoeners.

VERTALING.

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne Majesteit
de Koning van Wurtemberg

,
het nuttig geoordeeld hebbende bij

eene overeenkomst de uitlevering van boosdoeners te regelen
, en

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COüRANT. 1852—1853.

Sa Majesté le Roi des Pays-Eas et Sa Majestó le Roi de Wur-
temberg ayant jngé utile de régler, par une convention, 1 extra-

dition de malfaiteurs et d’assurer 1’assistance réciproque de la

II.
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Overeenkomst met Wurtemberg tot wederkeerde uitlevering van boosdoeners.
(Overeenkomst.)

den wederzijdschcn bijstand der criminele jnstitie te verzekeren
overeenkomstig de wetgeving der beide landen, hebben te dieneinde van hunne volmagten voorzien, te weten:

Zijne Majesteit de Ivoning der Nederlanden, den heer Hermanvan Sonsbeeck, ridder der órde van den Nederlandschen Leeuwgrootkruis der orde van de Poolster van Zweden, der orde vanden Verlosser van Griekenland
, der orde van de HH. Mauritiusen Lazaïus van Sardinië, der Leopolds-orde van Bel-ne, derNationaie orde van het Legioen van Eer, der orde van den RoodenAdelaar van Prmssen

, en der orde van Karei Hl van SpanjeHoogst deszelfs Minister van Buitenlandsche Zaken- en
P J ’

Zijne Majesteit de Koning van Wurtemberg, den heer Con-

van Wa f
10

!

1 V°" commandeur der orde van de Kroon

Pruisen sT. if’
r der orde van den Rooden Adelaar van

kin"f k
a-

Se ’ Va
?T

die van St - Acna van Kusland 2deklasse, en van die van Hohenzollern 2de klasse, Hooo-stdeszelfs
DaPa« ™ Suite*

welke, na elkander hunne wederzijdsche volmagten te hebbenmedegedeeld zijn overeengekomen omtrent de navolgende artikelen:

v *,
lm Nederlandsche en Wurtembergsche Regeringenverbinden zich wederzijds aan elkander uit te leveren

, op aan-vrage der andere partij, met uitzondering hunner onderdanen

ne

e

stdd
S

Tf
n
;P

—deeld
> * BtLt van CZÏiïgnggesteld, of tegen welke regtsingang met bevel van gevangenneming

is verleend door de regtbanken of door den regter van datTefS We ‘kS We““ d<S mMaden of -“bedrijven

Onder de benaming van onderdanen zijn, wat de toepassingdezer overeenkomst aangaat, begrepen de vreemdelingen die
§

volgens de wetten des lands aan°hetwelk de uitlevering wordt“SS m
<L •

onderdanen rijn gelijkgesteld, alsLIe devreemdelingen
, die zich binnen het land gevestigd hebben enna met eene ïnlandsche vrouw gehuwd te zijn, één of meer kin’deren uit dit huwehjk hebben, geboren in het land.

Art. 2. De uitlevering zal alleen plaats hebben in geval vancroor (te irg
, beschuldiging of vervolging wegens de navolgendemisdaden of wanbedrijven

, buiten het grondgebied gepleegd derpartij, aan welke de uitlevering wordt aangevraa°-d.-
g P S

.

' moed willige manslag, daaronder begrepen moord vereifti-ging, vadermoord, kindermoord, manslag
1 ’ ö Ü

2°. verkrachting
;

°

8°. brandstichting

;

^alschheid in openbare en onderhandsche geschriften, daar-
i egrepen het namaken of vervalschen van bankbiljettenmuntpapier en openbare schuldbrieven

; .

’

5». muntvervalsching
, muntschennis en het, des bewust in omIpop brengen van valsche munt;

ues oewust, m om-
6°. valsche getuigenis

;

4; «Sc;
of

r

oMraD™fe;gb£ff
d°0r

0P<! 'lbar<i am^tenaren met bewaring

8°. bedriegelijke bankbreuk.
Art. 3. De uitlevering zal geen plaats hebben, wanneer de aan

wanbedSf tefzak
iedt °P gr0ndvan dezelfde misdaad of hetzelfdeanbecinjf, ter zake waarvan de opgeëischte persoon ziine straf

heeft in ” ct aaa

veï?
d
J®
n de opgeëischte persoon vervolgd wordt of zich in hëchtenis

]'
egen ® eene andere misdaad of een ander wanbedrijfgepleegd tegen de wetten van het land aan hetwelk de uitleveringwoidt gevraagd, zal zijne uitlevering uitgesteld worden tot dat hu-jne straf ondergaan hebbe. Hetzelfde" heeft plaats wanneer de-

'5='

.

Art. 5. I„4t^^S:Xff^&Sd

;it,ereriu,IS aangevraagd, geen onderdaan is van den hem opSchendenStaat, maar van een derden Staat, zal het land, aan hetwelkde aanvrage tot uitlevering is geschied, het regt hebben aan deaanviage geen gevolg te geven, alvorens de Regering waarvan hiionderdaan mogt zijn, te hebben geraadpleegd, en in gebrekeTesteld

£»e' Svl-lï 4ri"I,T& tn

justice criminelle
, conformément h la législation des deux navsont mum h eet effet de leurs pleinspouvoirs

, savoir :

^ *

Sa Maj'esté le Roi des Pays-Bas, le sieur Herman van Sons-beeck
, chevuher de 1’ordre du Lion Néerlandais, grand-croix

,

°rdre de Polaire de Suède, de 1’ordre du Sauveurde la Grece de 1 ordre des S. S. Maurice et Lazare de Sardame
Léo-ion

d

dHonn^
d°P

d^

d
1
^ 1

‘^e^<lue > de 1’ordre National dfla

Tordre dfrÏÏT rrr "JÏ®
° 1Aigle RouSe de Prusse

, et de

ElrangèS; et

d£sPaS”e . »>> Ministre des Affaires

de
S
N-p

Ma,
lt

Sté 16 Roi de Wurtemberg, le sieur Constantin barone Neurath, commandeur de 1’ordre de la Couronne de Wurtem-berg, chevalier de 1’ordre de 1’Aigle Rouge de Prusse de la

ere» dTe’t^f'ïi t S
f,
A°ne de &ssia d»ctasse

, et de celui de Hohenzollern de la seconde classe S™
c ambellan et Chef de Son Département des Affaires Etrangères

;

lesquels
, après s’être communiqué leurs pleins-pouvoirs resüectifs, sont convenus des articles suivants:

1 eSpeC

s’enffaê-en't ^ouven
)
e

.

ments Néerlandais et Wqrtembergeoia

nart?e
g
TripP s™* fciprodu

.

em ent
, a la demande de 1’autre

mis en ét ,ï rr
P ï leUrs natl0naux

’ k» individus condamnés,
is en état daccusation, ou contre lesquels une mise en préven-tion avec mandat darrêt est prononcée par les tribunaux

P
on mrlejuge de celui des deux pays

P
, contre lis leis ^neUes crimiou déhts auront été commis.

Sont compris, quant h 1’appHcation de eette convention dansla dénommation de nationaux
, les étrangers qui, selon lës loisdu pays auqueM’extradition est demandée

, sont assimilés auxnationaux, amsi que les étrangers, qui se sont établis dans lepays, et après s etre manés a une femme du pays, ont un ouplusieurs enfants de ce manage, nés dans le pays.

2 ' L e
^tradition n’aura lieu que dans Ie cas de condam-ation, accusation ou poursuite, pour les crimes ou délits suivants

esTdemandle:
*err“°ire * par‘ie

' 4 ^elle 1'ex.radition'

meni, paZcldt jSSSto'. LZ7™
2°. viol

;

3°. incendie

;

4°. faux en écriture publique et privée
, y compris la contre-

&p„f£r°n de biUel3 de b“V'e ' L
re

et

d8 mMDa!° e'

o°, faux témoignage

;

7°. vol accompagné de circonstances aggravantes, escroqueiieconcussmn, corruption de fonctionnaires publiés, soustract?on ouuinement
, commis par des dépositaires ou comptables publics;

8°. banqueroute frauduleuse.
3 ' L’4traditi°n n ’.aura pas lieu lorsc

l
ue la demande en seramotivée par le meme crime ou délit, pour lequel 1’individuléclamé subit ou a déja subi sa peine dans le pays, auquel 1’ex-tradition est demandée. F J ^ c 1 ex

11n
S
i

P
i
n
5j

i
-

du rdclaméest poursuivi, ou se trouve détenu
,
pourun autre crime ou délit commis contre les lois du pays auquel

1 extradition est demandee, son extradition sera différée jusqu’ii

r°l?“
‘* “ 3“‘; 5“ Pe'“- n » de néme

, lorsqne Ptadiridué
\ P?ur„

dettes
. ,

en d’une condnmnationanténeure h la demande d extradition.

rlp

A
r™r

‘ D’extradition ne pourra avoir lieu si la prescriptionde laction ou de la peine est acquise, d’après les lois du paysauquel 1 extradition est demandée. P '

S
>

condam
.

ne'
,
ou le prévenu, dont 1’extradition estdemandée, nest pas sujet de 1’Etat réclamant, mais d’un État

^’, le

/Uque
1

a demande dextradition a été adresséo

,

consuhé ï°r
6 De d0nfr4Ute

..

a la demande, qu’après avoirconsulté le Gouvernement, dont il serait le sujet, et 1’avoir misen demeure de faire connaitre les motifs
,

qu’il pourrait avoir des opposer k 1 extradition.
^

j' i
w ^ mits aan

die haar aanvraagt, de reden harer weigering kenbaar
de Regerin;
makende.

Uitl
n
Vering Zal lan

S'
s den diplomatieken weg worden,aau0eviaagd, en alleen toegestaan worden on vertoon v«n Ut

of v,,, oen authentiek aftchriS^^^Z

Gouvernement, auquel la demande d’extradition aété faite, reste libre de refuser cette extradition en communiquantau Gouvernement, qui la demande, la raison de son refus.

Art. 6. L’extradition sera demandée par la voie diplomatique
1
““.r” “co

?
,dd

? I»» >« Ptoduction de loriginal” ou dV™
eapedition uutlienttque dn jugeraeut

, ou de 1'arrtt do condamna-
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Overeenkomst met Wurtemberg tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners.

(Overeenkomst.)

liet arrest van veroordeeling of van in-staat-van-beschuldiging-

8telling, of van verleenden regtsingang met bevel van gevangene-

ming, afgegeven volgens de vormen voorgeschreven door de wet-

geving der Regering die de aanvrage doet
,
en uitdrukkende de

misdaad of het wanbedrijf, waarvan sprake is, en de strafbepaling

daarop toepasselijk.

Art. 7. De kosten van gevangenneming, onderhoud en vervoer

van den persoon, waarvan de uitlevering zal zijn toegestaan, zullen

ten laste bly ven van eiken der beide Staten ,
binnen de grenzen van

hun wederzijdsch grondgebied.

De kosten van onderhoud en vervoer over het grondgebied

der tusschenliggende Staten zullen zijn ten laste van den aanvra-

genden Staat.

Art. 8. Wanneer bij vervolging in eene strafzaak, eene der

Regeringen het hooren van getuigen
,
in den anderen Staat woon-

achtig , zal noodig oordeelen
,
zal daartoe eene rogatoire commissie

langs den diplomatieken weg ingezonden , en aan deze gevolg gege-

ven worden, met inachtneming der wetten van het land, alwaar

de getuigen verzocht zullen worden te verschijnen.

De wederzijdsche Regeringen doen over en weder afstand van

alle vordering tot teruggave der kosten
,
welke daaruit zullen voort-

vloeien.

Elke rogatoire commissie ,
strekkende om een getuigenverhoor

te vragen, zal van eene Fransche vertaling vergezeld moeten zijn.

Art. 9. Indien, in eene strafzaak, de persoonlijke verschijning

van een getuige in het ander land noodig is of verlangd wordt,

zal zijne Regering hem uitnoodigen te voldoen aan de oproeping

welke aan hem gerigt zal worden ,
en in geval van bewilliging

,

zullen hem reis- en verblijfkosten worden toegestaan, volgens de

tariven en reglementen , van kracht in het land , waar het verhoor

zal moeten plaats hebben.

Art. 10. Wanneer in eene strafzaak , de confrontatie van mis-

dadigers, die in den anderen Staat in hechtenis zijn, of wel de

mededeeling van overtuigingstukken of bescheiden, welke zich

in handen bevinden der autoriteiten van het andere land, nuttig

of noodig mogt geoordeeld worden ,
zal de aanvrage daartoe geschie-

den langs den diplomatieken weg, en zal daaraan gevolg gegeven

worden voor zooverre zich daartegen geene bijzondere redenen

verzetten ,
en onder verpligting tot terugzending der misdadigers

en van de stukken.

De wederzijdsche Regeringen doen over en weder afstand van
alle terugvordering van kosten , voortvloeiende uit den vervoer

en de terugzending, binnen de grenzen van hun wederzijdsch grond-

gebied, der te confronteren misdadigers, alsmede uit het toe- en

terugzenden der stukken en bescheiden.

Art. 11. Door de bovenstaande bepalingen wordt geene veran-

dering gemaakt in de wetten der beide landen , welke de regeling

van den geregelden loop der uitlevering ten onderwerp hebben of

zullen hebben.

Art. 12. De tegenwoordige overeenkomst zal eerst in werking

treden twintig dagen na hare afkondiging, in de vormen, voor-

geschreven bij de wetten der beide landen.

Zij zal van kracht blijven tot zes maanden
, nadat van wege

de eene der beide Regeringen het tegendeel zal zijn verklaard.

Zij zal bekrachtigd ,
en de bekrachtigingen zullen uitgewisseld

worden binnen den tijd van zes weken, of, zoo mogelijk, vroeger.

Ten blijlce waarvan de gevolmagtigden de tegenwoordige over-

eenkomst hebben onderteekend en met hunne wapenen bezegeld.

te ’s Gravenhage , 30 Augustus 1852.
e aan ^ Stuttgart ,

23 Augustus 1852.

(
Get ,) Van Sonsbeeck.

(
Get.) Baron de Neurath.

(.L . S.) . (L. S.)

tion ou de mise en accusatlon , ou de la mlse en prévention avec
mandat d’arrêt , délivré dans les formes prescrites par la légis-
lation du Gouvernement qui 'fait la demande, et exprïmant le

crime ou délit, dont il s’agit , et la disposition pe'nale
,

qui lui est

applicable.

Art. 7 . Les frais d’arrestation
,

d’entretien et de transport de
1’individu , dont 1’extradition aura été accordée

, resteront k la

charge de chacun des deux États, dans les limites de leurs ter-

ritoires respectifs.

Les frais d’entretien et de transport
,
par le territoire des États

intermédiaires
, seront a la charge de 1’État réclamant.

Art. 8. Lorsque
,
dans la poursuite d’une affaire pénale

,
un

des Gouvernements jugera nécessaire 1’audition de témoins , domi-
ciliés dans 1’autre État , une commission rogatoire sera envoyée
a eet effet par la voie diplomatique , et il y sera donné suite en
observant les lois du pays, oü les témoins seront invités k com-
paraitre.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d’autre h toute

réclamation, par rapport a la restitution des frais, qui en résul-

teront.

Toute commission rogatoire ayant pour but de demander une
audition de témoins

, devra être accompagnée d’une traduction
Fran9aise.

Art. 9. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle
d’un témoin dans 1’autre pays est nécessaire ou désirée, son Gou-
vernement 1’engagera a se rendre a 1’invitation, qui lui sera faite,

et en cas de consentement , il lui sera accordé des frais de voyage
et de séjour, d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le

pays
,
ou 1’audition devra avoir lieu.

Art. 10. Lorsque, dans une cause ^pénale, la confrontation

de criminels, détenus dans 1’autre État, ou bien la communication
de pièces de conviction ou de documents, se trouvant entre les

mains des autorités de 1’autre pays , sera jugée utile ou néces-
saire, la demande en sera faite par la voie diplomatique et 1’on

y donnera suite pour autant qu’il n’y ait pas de considérations

spéciales
,
qui s’y opposent

,
et sous 1’obligation de renvoyer le3

criminels et les pièces.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d’autre k
toute réclamation de frais, résultant du transport et du renvoi,

dans les limites de leurs territoires respectifs, des criminels è,

confronter, ainsi que de 1’envoi et de la restitution des pièces et

documents.
Art. 11. Par les stipulations ci-dessus, il est adhéré aux lois

des deux pays, qui ont ou auront pour objet de régler la marche
régulière de 1’extradition.

Art. 12. La présente convention ne sera exécutoire que vingt

jours après sa publication, dans les tormes prescrites par les lois

des deux pays.

Elle continuera è, être en vigueur jusqu’a six mois après décla-

ration contraire de la part de 1’un des deux Gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans

le délai de six semaines, ou plustót si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente con-
vention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

h la Haye, le 30 Aoht 1852.

è, Stuttgart, le 23 Aoüt 1852.

(
Get.) Van Sonsbeeck.

(
Get.) Baron de Nedrath.

(L. S.) (L. S.)

De Minister van Buitenlandsche Zaken verklaart, dat de bovenstaande overeenkomst door Zijne Majesteit den Koning der Neder-
landen op den zesden, en door Zijne Majesteit den Koning van Wurtemberg op den achttienden September achttien honderd twee
en vijftig is bekrachtigd, mitsgaders dat de uitwisseling dezer acten van bekrachtiging op den drie en twintigsten September daar-
aanvolgende te Stuttgart heeft plaat3 gehad.

Van Sonsbeeck.

[III. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot wijziging der wetten tot regeling der
begrooting van uitgaven op het Fonds

, voortspruitende uit

koopprijzen van Domeinen en tot amortisatie van schuld ,

beide over 1851 ; uitgebragt in de zitting van den 7den
October 1852.

Bij de Koninklijke boodschap van den 24sten September 1852

is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden een
Wets-ontwerp tot wijziging der wetten tot regeling der uitgaven
uit het Domeinfonds en tot amortisatie van schuld over 1851.
Het genoemde wets-ontwerp is op den 30sten September daar-

aanvolgende in de Afdeelingen der Kamer onderzocht. De by
dat onderzoek gemaakte aanmerkingen schenen der Commissie van
Rapporteurs toe, niet van zooveel gewigt te zijn, dat daarvan
een voorloopig verslag zoude behooren te worden opgemaakt en
aan den heer Minister van Finantien ter beantwoording medege-
deeld. De Commissie van Rapporteurs heeft het voldoende geacht.
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Wijziging der wetten tot regeling der uitgaven uit het Domeinfonds en tot Amortisatie van Schuld over i85i.

(Eindverslag der Commissie van Rappoiteurs
;
Nota van Wijzigingen.)

de drie aanmerkingen in dit liaar verslag op te nemen
,
en daar-

door gelegenheid te geven om dit wets-ontwerp— naar aanleiding

van de gemaakte bedenkingen — te wijzigen, indien zulks noodig

mogt worden geoordeeld.

De eerste aanmerking betrof de uitdrukking » wordt gelezen’
1

,

voorkomende in de 1ste alinea der artt. 1, 2, 4 en 5. Som-
mige leden meenden dat bij deze artikelen niet zal worden daar-

gesteld eene veranderde lezing van de daarin aangekaalde wets-

artikelen. Eene andere lezing toch aan een geschrift geven is

meer de bedoeling, in het geschrift vervat, dezelfde laten, maar
de redactie veranderen. Daar echter in dit wets-ontwerp voor-

gesteld wordt, de bij genoemde wets -artikelen gemaakte bepa-

lingen door andere te doen vervangen, zoo zal de uitdrukking

» gelezen” in de artt. 1 , 2 ,
4 en 5 belmoren te worden veranderd

in » gewijzigd”.

In de tweede plaats meenden eenige leden
,
dat de redactie van

art. 3 twijfel zou kunnen doen ontstaan. De bij art. 3 der wet
van 22 April 1852 (Staatsblad n°. 63) aangewezene tijdstippen

worden bij dit artikel vastgesteld op 1 Januarij 1853. Zoo als

liet artikel nu luidt, zou men kunnen vragen, of de vaststelling

dier tijdstippen nader op 1 Januarij 1853 zal plaats hebben.

Alle twijfel zal ophouden bij wijziging van het woordje » nader"

in » alsnu".

Eindelijk was nog opgemerkt, dat in art. 5 niet vermeld wordt

de wet
,
waarbij de staatsbegrooting voor het jaar 1852 is vast-

gesteld. Door eene wijziging te brengen in een der posten van
de staatsbegrooting, wordt de wet ,

houdende die begrooting, ge-

wijzigd. Het zou dus meer overeenkomstig den gewonen wefsstijl

zijn, indien in het artikel (alinea 1) de wet zelve werd genoemd,
door tusschenvoeging van de gebruikelijke formule: » vastgesteld

bij de wet van den 26sten December 1851 ( Staatsblad n°. 198)”

achter het jaartal 1852 en vóór het woordje » wordt".

De Commissie van Rapporteurs, geroepen haar eigen oordeel

te geven, kan deze op zich zelve misschien minbelangrijke aan-

merkingen beamen, in zooverre zij kunnen strekken tot het doen

verbeteren der redactie van dit wets-ontwerp.

Aldus vastgesteld op den 4den October 1852.

Blussé.

Van Doorn.

Van Voorst.

Provó Kluit.

De Frejiery.

[Hl. 5.]

NOTA VAN WIJZIGINGEN in het Ontwerp van Wet tot

wijziging der wetten tot regeling der begrooting van uitga-

ven op het Fonds
,

voortspruitende uit koopprijzen van
Domeinen , en tot amortisatie van schuld

,
beide over 1851.

[Zie dit Wets-ontwerp op bladz. 41 dezer Bijlagen.]

I

In art. 1 , 2den regel,

n art. 2 , 2den »

» art. 4 , 2den »

en in art. 5 ,
2den » wordt het woord : gelezen vervangen

door: » gewijzigd”.

In art. 3 , 4den regel
,
wordt het woord : nader vervangen

door : » alsnu”.

In art. 5, lsten regel, worden, na het woord: Staatsbegrooting ,

ingelascht de woorden : » vastgesteld bij de wet van 26 December
» 1851

(
Staatsblad n°. 198)”.

[VII. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

omtrent de onteigening van perceelen voor de verlenging

van den Spoorweg van Arnhem tot de Pruissische grenzen.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 24sten September dezes

jaars is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een ontwerp

van wet aangeboden omtrent de onteigening ten name der Ne-
derlandscho Rhijnspoorweg-maatschappij, van de eigendommen
noodig tot verlenging van den spoorweg tusscken Amsterdam
en Arnhem tot de Pruissische grenzen.

Het onderzoek van dit wets-ontwerp in de Afdeelingcn der Ka-
mer heeft tot de volgende beschouwingen en bedenkingen aanlei-

ding gegeven.

§ 1. Algemeen heeft men met de Regering erkend, dat vermits
thans voor de eerste maal de onteigeningswet ten behoeve van een
belangrijk werk zou worden toegepast

,
het van dubbel gewigt

is
,
uit te maken

, hoe ver de tusschenkomst der wetgevende
magt zich in zaken van dezen aard* mag en moet uitstrekken.

Men moest daaraan te meer hechten , omdat het zeer zeker tot

de roeping der Vertegenwoordiging behoort , te waken
,
dat de bij

art. 147 der Grondwet verleende waarborgen voor de onschend-
baarheid van het eigendom bewaard blijven

, <en dus ook dat er te

dien aanzien geen antecedent worde gesteld
, waaruit later gevolg-

trekkingen van eenen bedenkelijken aard af te leiden waren. Dien
ten gevolge is in de Afdeelingen de vraag op den voorgrond gesteld

,

of de voorgedragene wet uit het aangeduide oogpunt aannemelijk is

,

en meer bepaald
, of daarbij de rigting van den aan te leggen

spoorwegtak genoegzaam is aangeduid.
Verscheidene leden toonden zich tot eene ontkennende beant-

woording dezer vraag geneigd. Sommigen hunner beweerden,’

dat niet geheel voldaan was aan het voorschrift van art. 10 der
onteigeningswet, volgens hetwelk eene wet als de tegenwoor-
dige de hoofdpunten ter bepaling der algemeene rigting van het

werk moet aanwijzen. Door hoofdpunten meenden zij toch hier

te moeten verstaan elk punt, waar aan den weg eene belangrijke

of meer merkbare verandering van rigting gegeven wordt.
Andere leden waren van gevoelen, dat in de wet niet enkel

de hoofdpunten langs of door welke de weg zou loopen , maar
ook, opdat met genoegzame duidelijkheid van de rigting zou
blijken, de afstand, waarop hij van die punten blijven moest,
behoorde te worden aangeduid. Zoo achtten zij het bijv. niet

genoegzaam, inde wet te zeggen, dat de weg beneden de Wes-
tervoortsche schipbrug met eene brug over den IJssel zou gaan,
maar wilden zij het riviervak aangewezen hebben , waar die over-

togt moest plaats hebben. De wet zou
,
volgens dit gevoelen , moe-

ten uitdrukken, dat de brug over den IJssel binnen een half-unr

of een vierendeel-uurs afstand beneden de schipbrug te Wester-
voort zou worden gebouwd.

Eindelijk waren er enkele leden
, naar wier gevoelen aan den

eisch van art. 147 der Grondwet niet voldaan wordt
,

als de

wet, houdende verklaring dat het algemeen nut de onteigeniug

vordert , niet aanwees , tot welke eigendommen die onteigening kon
worden uitgestrekt. Van bepaald bij de wet vooraf aan te wijzen

eigendommen ; van het eigendom van bepaalde personen was

,

zeiden zij, bij dat grondwets-artikel sprake. • Volgens dit gevoelen

zou de wet óf de rigting van den aan te leggen spoorweg zeer

naauwkeurig moeten omschrijven, en dus bijv. aanduiden op

hoeveel ellen beneden de schipbrug te Westervoort de weg over

den IJssel zou gaan , óf moeten verwijzen naar een uitgewerkt

plan van het geheele werk
,

óf wel de kadastrale nommers der te

onteigenen perceelen moeten optellen.

De meerderheid der aan het onderzoek deel nemende leden

kon zich echter met deze denkbeelden niet vereenigen en helde

er veeleer toe over om de wijze, waarop de Regering gemeend
had het behandelde wets-ontwerp te moeten inrigten

,
goed te keu-

ren. De uitvoering van groote openbare werken zou , als de

daaraan te geven rigting vooraf al te streng wierd aangewezen,

zeer aanmerkelijk worden belemmerd. Allerminst vond bij die

meerdërheid het in de laatste plaats door enkele leden geopperd

denkbeeld bijval. Daarbij werd eigenlijk het tijdens de behande-

ling der onteigeningswet van 28 Augustus 1851 gevoerde pleit

over de opvatting van art. 147 der Grondwet heropend, en terug-

gekomen op een punt, bij de vaststelling dier wet voor goed be-

slist. De onteigeningswet ging toch ontwijfelbaar uit van het be-

ginsel, dat de wet tot verklaring van het algemeen nut alleen

de hoofdrigting van het werk moest aanduiden , en dat de

aanwijzing der te onteigenen perceelen later, na een hernieuwd

onderzoek van de bezwaren der belanghebbenden, bij Koninklijk

besluit geschiedde. Het opnemen van de kadastrale nommers der

te onteigenen perceelen in de tegenwoordige wet zou medebrengen

,

dat, indien later bleek dat de rigting van den weg eenige ver-

andering moest ondergaan, al ware die ook nog zoo gering,

op nieuw de tusschenkomst der wetgeving te dier zake zou moe-
ten worden ingeroepen. Zulk eene vernieuwde tusschenkomst kon,

naar het gevoelen der meerderheid, alleen dan te pas komen, wan-
neer in ’t vervolg de noodzakelijkheid zich deed gevoelen, om
aan de rigting van den weg, zoo als die in het eenig artikel van

het wets-ontwerp is aangeduid, op het een of ander hoofdpunt

eerte wijziging te doen ondergaan.

Intusschen waren er ook onder de leden, die de inrigting

van het tegenwoordig wetsontwerp niet afkeurden ,
verscheidenen

,

naar wier gevoelen de Regering de taak der wetgevende magt bij

de beslissing over aangelegenheden van dezen aard binnen te enge

grenzen scheen te beperken. Blijkens de Memorie van Toelichting

ging zij zelve van het denkbeeld uit, dat de beslissing of eenig

werk verklaard kan worden van algemeen nutte zijn, afhankelijk

is van de daaraan gegevenc rigting en van het meer of minder
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gewigt, aan de tegen die rigting geopperde hoofdbezwaren te hech-

ten. Maar was dit het geval en behoorde het dus tot den werk-

kring der Kamer, om, ten minste tot zekere hoogte, te treden in

het onderzoek, hetwelk, volgens de artt. 5 en volgende der ont-

eigeningswet, de verklaring van het algemeen nut moet vooraf-

gaan, dan moest zij tot dat onderzoek beter in staat worden

gesteld, dan bij de tegenwoordige voordragt het geval is. De
Memorie van Toelichting behelst toch veeleer eene opsomming,

dan de opzettelijke wederlegging der geopperde hoofdbezwaren.

Het gevoelen der Regering te diei^ aanzien wordt enkel uitge-

drukt, niet door ontwikkeling van afdoende gronden of de over-

legging der berigten van deskundigen gestaafd.

Sommige leden knoopten aan deze opmerking nog eene andere.

Ofschoon zij in het belang der zaak, welke het hierbij geldt,

den spoed, waarmede het tegenwoordig wets-ontwerp in over-

weging is gebragt, niet regtstreeks afkeurden, zouden zij toch in

het vervolg gaarne zien, dat wetten van dezen aard niet in be-

handeling kwamen
,
dan nadat het publiek een geruimen tijd te

voren in de gelegenheid is geweest, zich met den inhoud daarvan

bekend te maken en dus ook zich over de rigting van het werk

te doen hooren. Dan alleen zou de Vertegenwoordiging met
genoegzame kennis van zaken haar oordeel deswege kunnen uit-

spreken. Wierd dit niet in het oog gehouden, het gevaar zou be-

staan, dat bij beslissingen van dezen aard wel bijzondere belangen

zouden wegen, maar het publiek belang niet genoegzaam zou

worden geraadpleegd.

§ 2. Bij de overweging der tegen de rigting van den spoorweg

geopperde hoofdbezwaren, zoo als die in de Memorie van Toelich-

ting worden opgegeven
,

heeft men met eenig leedwezen gezien

,

dat, naar het oordeel der Regering, aan het verlangen van

het gemeentebestuur en van een aantal ingezetenen van Arnhem

,

om die rigting bij hunne stad te veranderen , niet kan worden
toegegeven. Tevens meent men ,

dat de gronden
,
waarop de

bezwaren, vooral ook van het gemeentebestuur, rusten, niet ge-

heel volledig zijn opgegeven. Bij het lezen der Memorie van Toe-
lichting zou men toch ligt tot het vermoeden komen

,
dat hier niets

anders in aanmerking was gekomen, dan het belemmeren van

het uitzigt voor twee groote landgoederen. Men veroorlooft zich

echter te vragen, of niet overwegingen van meer gewigt, Arnhem
er toe hebben geleid , op het geven van eene andere rigting aan

den spoorweg en eene daarmede in verband staande verlaging

van het stationsplein aan te dringen. Tot die overwegingen

schijnt behoord te hebben, dat Arnhem, welke stad veel te klein

is voor hare gestadig toenemende. bevolking, aan geene andere

zijde kan worden uitgelegd, dan juist aan die, waar volgens het

door de Regering voorgestane plan
,
de verlengde spoorweg zou

loopen , en dat deze uitlegging door den breeden
,
hoogen dam

,

dien men daar voor het maken van dien weg zou moeten opwer-
pen, zeer aanmerkelijk zal worden belemmerd.
Nog meent men te weten, dat bij den wensch tot verlaging

van het stationsplein te Arnhem en van het geven eener andere

rigting aan den spoorweg aldaar een ander zeer belangrijk punt

in aanmerking is gekomen ,
namelijk, dat indien het Regeringsplan

wierd uitgevoerd, het eigenaardige moeijelijkheden zal opleveren

den spoorweg met de rivier behoorlijk in verband te brengen.

Dat daarop bij een werk van dezen aard vooral moet worden
gelet; dat een gemakkelijk vervoer van goederen van het spoor-
weg-station naar den rivier-oever altijd wenschelïjk is en van
dubbel aanbelang wordt gedurende het jaargetijde, waarin som-
tijds slechts een deel van den waterweg goed bruikbaar is, zal

wel geen betoog behoeven. Men verlangt dus omtrent deze beide

punten nadere opheldering te erlangen
,
die misschien het volledigst

te geven zal zijn
,
indien de Regering ook de bezwaarschriften der

belanghebbenden en de daarop ongetwijfeld ingewonnene berigten

van deskundigen
,
ter inzage der leden, aan de Kamer mededeelt. i

Mogt aan dit verlangen voldaan worden
,
dan zou welligt tevens

voldoend antwoord verkregen worden op andere vragen , die bij

het lezen der Memorie van Toelichting gerezen zijn. Er wordt
daarin gezegd

, dat aan het verlagen van het station te Arnhem
eene zeer aanzienlijke uitgaaf verbonden zou zijn. Men verlangt

te weten , tot welk bedrag die meerdere kosten zouden stijgen.

Ongetwijfeld zullen de geraadpleegde ambtenaren van den water-
staat daaromtrent eene berekening hebben gemaakt.
De Regering zegt verder, dat de Nederlandsche Rhijnspoor-

weg-maatschappij niet wel tot die meerdere uitgaaf kan worden
verpligt. Men heeft zich den zin dezer woorden niet goed kunnen
verklaren. Zou, heeft men gevraagd, volgens de bestaande
overeenkomsten de Maatschappij niet tot het doen dier meerdere
kosten kunnen worden verpligt? Is dit het geval, dan schijnt

geenerlei onzekerheid op dit punt, waarbij het dan geheel eene
burgerregtelijke zaak zou gelden, te kunnen heerschen. Bieden
daarentegen de bestaande overeenkomsten geen beletsel aan, dan
moet men vragen , welke overwegingen de Regering van het
opleggen van den bedoelden last aan de Maatschappij, terughou-

BIJBLA.D VA.S DE NEDEKLANDSCIIE STAATS-C0ÜKA.3T. 1852— 1853.

den. Men wenscht dus ook omtrent de regtsbetrekking tusschen
de Regering en de Maatschappij nader te worden ingelicht

,
en in

’t algemeen te weten, of de rigting van den spoorweg, zoo als

die in de voorgedragene wet is aangeduid
, door de Maatschappij

in allen deele wordt goedgekeurd. De min of meer twijfelachtige

uitdrukking, die de Regering op de bedoelde plaats van de Me-
morie van Toelichting heeft gebezigd, maakt het van te meer be-
lang daaromtrent zekerheid te erlangen.

Nog verdient het opmerking, dat wel volgens de Memorie
van Toelichting, indien de door den heer van Heeckeren voorge-
stane rigting van den spoorweg bij Arnhem gevolgd wierd

,
de

kromming van dien weg aldaar noodeloos zou worden vergroot,

maar dat bij het raadplegen der kaart
,
die de Regering ter be-

schikking van de leden der Kamer heeft gesteld , het aan som-
mige leden is voorgekomen, als of integendeel bij het volgen dier

rigting op het bedoelde punt de kromming minder zou zijn. Men
verlangt onderrigt te worden of die leden zich daarin bedriegen.

§ 3. De wijze, waarop in de Memorie van Toelichting van
het bezwaar omtrent de 4e bouwen brug over den IJssel gewag
wordt gemaakt

,
heeft meer bijzonder de aandacht getrokken.

Wel is het waar, dat als men de verlenging van den Rhijnspoor-

weg naar de Pruissische grenzen wil, men zich het bouwen van
eene brug over den IJssel zal moeten getroosten

;
maar het is niet

minder zeker, dat waar het beveiliging van belangrijke streken des

Lands tegen watersnood geldt, alles vooraf naauwgezet moet wor-
den gewikt en gewogen , en op de bezwaren der meer onmiddellijk

belanghebbenden zeer bijzonder moet worden gelet. Daarom had
men dan ook verwacht, dat de Regering getracht zou hebben de noo-
dige zekerheid te geven , dat de brug over den IJssel op zoodanige

wijze zal Avorden gelegd, dat bij ijsgang daar, niet meer dan op
andere punten, opstopping te vreezen , maar integendeel de doortogt

van opperwater en ijs zooveel als slechts eenigzins mogelijk is,

verzekerd zal zijn. Te meer meende men dat dit in de bedoeling

der tegenwoordige Regering zou liggen , omdat zij in den laat-

sten tijd aanzienlijke sommen besteed heeft, om juist op den

IJssel den afvoer van water, bij hoogen rivierstand of ijsgang,

te bevorderen. Ging men thans niet bij het aanleggen van de

IJsselbrug met de noodige behoedzaamheid te werk, er zouden
daaruit te eeniger tijd groote onheilen kunnen voortspruiten.

Het geval zou zich kunnen voordoen , dat het aan de nieuw
te bouwen brug opgestopte ijs en rivierwater zelfs tot naar de

zijde van Arnhem zou worden voortgestuwd. Juist met het oog

op dergelijke gevaren hadden enkele leden het wenschelijk geacht,

dat in de wet zelve het punt van overtogt van den IJssel zeer

bepaald wierd aangewezen. De groote meerderheid echter zou

voldaan zijn, indien de Regering, door overleging van de berigten

der deskundigen
,
en door het omschrijven der te nemen voorzor-

gen bij het bouAven van de brug en het aanbrengen der ijsbre-

kers en duc d’alven de te dezen aanzien bestaande beduchtheid

kon matigen of wegnemen. Reeds vooraf echter meenden som-
migen leden te kennen te moeten geven, dat, zoover zij dit uit

de medegedeelde profielteekening kunnen opmaken, de brug over

den IJssel niet op zoodanige wijze zou worden gelegd, als hunnes

inziens noodig is om den doortogt van ijs en water zooveel moge-
lijk ten allen tijde te verzekeren. Daartoe zou toch, meenden
zij, noodig zijn, dat op jiet punt van den overtogt, over de

geheele uitgestrektheid der uiterwaarden
,
in plaats van een door-

loopenden dam, doorlaatbruggen wierden gelegd. Uit de profiel-

teekening intusschen kwam het hun voor, dat het in de bedoeling

lag, alleen op de uitenvaarden aan den westelijken oever, den
weg over zulk eene doorlaatbrug te laten loopen. Zij vleiden

zich, ook bepaald op dit punt te zullen worden gerustgesteld.

§ 4. Met het oog op het medegedeelde in de Memorie van
Toelichting Avegens de rigting van den spoorweg onder de ge-

meente Duiven is door enkele leden te kennen gegeven, dat het

wegnemen van den Lijmerschen overlaat hun bedenkelijk voor-

kwam, en dat zij zelfs twijfelden aan het regt dér Regering om
daartoe in het belang eener spoorwegonderneming over te gaan.

Wanneer de Lijmers een gewone ingedijkte polder wierd, zouden
de ingelanden geheel onder de Averking van het polderreglement

komen, dien ten gevolge noodeloos met nieuwe dijklasten wor-
den bezwaard en dus ook de waarde hunner landerijen ver-

minderen. Deze opvatting werd echter door andere leden met
nadruk bestreden. Zij voerden aan, dat de Lijmers van oudsher

tusschen dijken besloten en sedert de invoering van het nieuwe

Geldersche polderreglement aan dat reglement onderworpen is

geweest; dat de overlaat aldaar eerst van 1809 dagteekent ; dat

die sedert meermalen met toestemming der Regering buiten wer-
king is gesteld

;
en dat tot de verhooging der overlaatkade tot eenen

dijk reeds vroeger, vóór er van den aanleg van den spoorweg in die

rigting sprake Avas
,
besloten is. De meerderheid zou echter ook

omtrent dit punt gaarne nader worden ingelicht.

§ 5. Door eenige leden is aangemerkt, dat indien onder de

gemeente Zevenaar aan den spoorweg eene andere rigting gegeven

H.
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wierd, eene niet onbelangrijke kromming afgesneden, en dus de

weg bekort zou worden. Zij meenden, dat de tegenwerpingen der

Regering niet tegen dit voordeel opwogen. Andere leden daaren-

tegen beweerden, dat de bekorting, die hier tot stand te brengen

ware
,

geenszins aanmerkelijk is , en dat het nader brengen van

den spoorweg bij Zevenaar
,
even als bij iedere andere plaats van

éenig belang, zijne voordeelige zijde heeft. Men voegde er bij ,

dat, gelijk zulks ook door de Regering niet uit het oog is ver-

loren
,

bij het volgen der door mevrouw de Nerée voorgestane

rigting, de spoorweg gedeeltelijk door eene streek zou loopen

,

die des winters onder water staat en dien ten gevolge veel meer

aan onderhoud zou kosten, dan anders het geval zou zijn. Eenige

nadere opheldering zou echter ook omtrent dit punt welkom zijn.

§ 6. Met opzigt tot den tekst van het eenig artikel der wet ,
is

door sommige leden aangemerkt
,

dat de daar gegevene om-
schrijving der rigting van den weg in het stelsel der Regering

en bij eene letterlijke opvatting van art. 10 der onteigeningswet

nog als te uitvoerig kan worden aangemerkt. Wanneer toch

de wet bij het aanduiden der algemeene rigting niet verder

behoefde te gaan, dan zooveel mogelijk de gemeenten te noemen
door welke hij loopen zou, was het overbodig in de wette stellen,

dat de rigting ten noorden van Arnhem gevolgd zou worden.

Het bloot noemen van Arnhem scheen dan genoegzaam en zou

tevens het voordeel opleveren, dat de Vertegenwoordiging niet

noodeloos een belangrijk geschilpunt hielp beslissen
,
maar, ook op

grond van gemis aan genoegzame inlichting, de *verantwoorde-
lijkheid dier beslissing aan de Regering overliet. De overige

leden konden zich evenwel met dit gevoelen geenszins vereeni-

gen; terwijl diegenen hunner, welke, zoo als uit § 1 van dit

Verslag is gebleken, eene zeer bepaalde aanwijzing der rigting

van den weg in de wet zelve noodzakelijk keuren
,

het eenig

artikel in plaats van te uitvoerig
,

te onbestemd en te onvolledig

noemden.

§ 7. Bij den considerans van liet wets-ontwerp is door som-
migen de vraag gedaan

,
of daarin niet

,
om aan de sacramentele

woorden van art. 147 der Grondwet getrouw te blijven, gesproken

moet worden van algemeen nut
,
niet van algemeen belang.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den 9den

Öctober 1852.

Dommer van Poldersveldt.

Van Doorn.

Metman.
Jongstra.

Van Nispen van Sevenaer.

XXIH. Voorstel van den heer Bachiene en andere leden tot

het houden van eene enquête omtrent den accijns op
het zout.

XXIV. Algemeene Rekening wegens de ontvangsten en uitga-

ven over het dienstjaar 1847.

XXV. Verslag van het beheer der koloniën en van den staat

waarin zij zich bevinden over 1849. (Oost-Indie.)

XXVI. Bepaling met Belgie over het jaarlijks aftappen der

rivieren en kanalen.

XXVII. Verslag in betrekking tot de begrootingen over 1849
en 1850.

XXVIII. Verslag der Algemeene Rekenkamer van het resultaat

harer werkzaamheden over 1850.

XXIX. Algemeene Rekening wegens de ontvangsten en uitga-

ven over 1846.

XXX. Opgave van den verkoop of afstand van domeinen in

1851.

XXXI. Overeenkomst met Pruissen tot aansluiting van spoor-

wegen en telegrafen.

XXXII. Rekening van het Fonds der Lands-drukkerij over
1850.

XXXIII. Verslag omtrent den staat der lioogo-, middelbare en
lagere scholen over 1851.

XXXIV. Overeenkomst met Frankrijk omtrent gelijkstelling

met opzigt tot de loodsgelden.

XXXV. Inlichting van den Minister van Binnenlandsche Zaken
omtrent hét adres uit Appeltern wegens de betrek-

king van schoolonderwijzer.

XXXVI. Rekening wegens het Pensioenfonds voor Burgerlijke
Ambtenaren over 1850.

XXXVII. Nadere inlichting wegens de Rekening van het Fonds
ter bescherming der Nationale Nijverheid.

De stukken, voorkomende onder de n°. XXIII—XXXVTI
,
zijn

die welke in het vorig zittingjaar ingekomen, en in het Bijblad
van 1851—1852 onder de n u >. XCV, XXVIII, XLIV, CV,
CVI, CVII, CXI, CXXI, CXXVI, CXXXI opgenomen zijn.

Zij zijn onder de hierboven opgegeven nummers in de zitting

der Tweede Kamer van den 7den October op nieuw ingebragt,
ten gevolge van het alstoen genomen besluit dat die onafgedaan
gebleven werkzaamheden in dit zittingjaar zullen hervat worden.

[XXXVIH. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP
, ingekomen in de zitting

van den 11den October 1852.

MIJNE HEEREN

!

Hiernevens worden aan U ter overweging nader voorgelegd de
navolgende, in de jongste zitting der Staten-Generaal onafgedaan
gebleven Wets-ontwerpen, te weten, als:

a. tot regeling van ’s Rijks algemeene comptabiliteit

;

b. tot zamenstelling van de Algemeene Rekenkamer en rege-
ling van hare taak

;

c. tot oprigting van eene bewaarkas

;

d. tot wijziging der bepalingen nopens de heffing bij admo-
diatie van sommige accijnsen in Limburg;

e. betreffende de bewaring van de oude hypotheek-registers

;

ƒ. tot regeling der kosten van ontvangst van belastingen, door
het Rijk voor de provinciën en gemeenten, en door de gemeenten
voor het Rijk geind wordende.

De Wets-ontwerpen vermeld sub a
,

b en c zijn van eene
algemeene Memorie van Toelichting (met bijlagen)

, en de drie

overige elk van de daartoe behoorende toelichtende Memorie ver-

gezeld.

Wij bevelen U hiermede , Mijne Heeren ,
in Godes heilige

bescherming.

Het Loo, den 7den October 1852.

WILLEM.

De bij deze Koninklijke boodschap ingezondene drie Ont-
werpen van Wet, daarin vermeld onder a, b en c en
alle betrekking hebbende tot de regeling van ’s Rijks
algemeene comptabiliteit, alsmede de daarbij behoorende
algemeene Memorie van Toelichting, met bijlagen, zijn

geheel gelijkluidend met die
, voorkomende onder XCVU

nis
. 2—8 van de gedrukte stukken der Tweede Kamer

,

voor de zitting van 1850— 1851. [Zie bladz. 595 en
volgg. der Bijlagen van 1850— 1851.]

[XXXIX. 1.]

ONTWERP VAN WET tot wijziging der bemalingen nopens

de liefjing bij admodiatie van sommige accijnsen in Limburg.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 7den October 1852

,

gedrukt onder XXXVIII der stukken van de zitting 1852—1853,

is een Wets-ontwerp tot wijziging der bepalingen nopens de heffing

bij admodiatie van sommige accijnsen in Limburg, met eene

daarbij behoorende Memorie van Toelichting ingezonden, welke

beide stukken woordclijk overeenkomen met die, gedrukt onder

de stukken der zitting 1851—1852 CXXIV, 2 en 3. [Zie

bladz. 8?3 en 874 der Bijlagen 1851— 1852.]



Aanvulling der wetten op de pensioenen der Zee- en Landmagt.

• (Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

[XL. l.J

ONTWERP YAN WET tot bewaring van de oude Hypo-
theeJc-registers.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 7den October 1852,

gedrukt onder XXXVIII der stukken van de zitting 1852—1853,

is een Wets-ontwerp betreffende de beAvaring van de oude hypo-

tkeek-registers ,
met eene daarbij beboorende Memorie van Toe-

lichting ingezonden, welke beide stukken woordelijk overeenkomen

met die, gedrukt onder de stukken der zitting 1851—1852,

CXXVIII, 2 en 3. [Zie bladz. 925 der Bijlagen 1851—1852.]

[XLI. 1.]

ONTWERP VAN WET tot regeling der kosten van ontvangst

van belastingen
,
door het Rijk voor de provinciën en ge-

meenten
,
en door de gemeenten voor het Rijk geind.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 7den October 1852

,

gedrukt onder XXXVIII der stukken van de zitting 1852—1853,

is een Wets-ontwerp tot regeling der kosten van ontvangst van

belastingen, door het Rijk voor de provinciën en gemeenten, en

door de gemeenten voor het Rijk geïnd ivordende , met eene daarbij

bekoorende Memorie van- Toelichting ingezonden, Avelke beide

stukken woordelijk overeenkomen met die, gedrukt onder de

stukken der zitting 1851—1852 CXXIX, 2 en 3. [Zie bladz. 926

der Bijlagen 1851—1852.]

[XLIL 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 11<ien October 1852.

MIJNE SEEREN !

Wij bieden U hiernevens ter ovenvegïng aan een OntAverp van

Wet tot aanvulling der Wetten van den 2Ssten Augustus 1851

(Staatsblad n°. 127 en 129), regelende de pensioenen der Zee- en

Landmagt.
De x-edenen

,
tot dat voorstel hebbende geleid , Avorden ontwik-

keld in de toelichtende Memorie ,
die het vei’gezelt.

En jdermede
,
Mijne Heex’en, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

Het Loo , den 7den October 1852.

WILLE M.

[XLIL 2.]

ONTWERP VAN WET tot aanvulling der wetten van den

2Ssten Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127 en n°. 129)

,

regelende de pensioenen der Zee- en Landmagt.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in ovei'weging genomen hebben , dat het noodig is

,

om de artt. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 en 72
der Avet van den 28sten Augustus 1851

(
Staatsblad n°. 127), als-

mede de ai’tt. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70 en 71
der wet van denzelfden dag

(
Staatsblad n°. 129) ,

van toepassing

te verklaren op pensioenen
,
gagementen en onderstanden aan

officiei’en der zee- en landmagt, schepelingen, mariniex’s en mili-

tairen beneden den rang van officier en aan hunne weduxven en
kinderen verleend vóór het tijdstip der invoering van deze Avetten

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehooi’d en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-

staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. De artt. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70,
71 en 72 der wet van den 28sten Augustus 1851 (Staatsblad

n°. 127), alsmede de ax-tt. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68,

69, 70 en 71 der wet van denzelfden dag (Staatsblad n°. 129),
Avorden van toepassing verklaard op pensioenen, gagementen en
onderstanden aan officieren der zee- en landmagt, schepelingen,

mariniers en militairen beneden den rang van officier en aan

hunne weduwen en kinderen verleend vóór het tijdstip dat de
gemelde wetten zijn in werking gebragt.

Art. 2. De vorenstaande bepaling wordt gerekend te zijn in-

gegaan met den lsten October 1851.

Lasten en bevelen
,
dat deze in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, col-

legien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.

[XLII. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Volgens de artt. 76 der wet van den 28sten Augustus 1851
(Staatsblad n°. 127) en 78 der wet van denzelfden dag (Staatsblad

n°. 129) ,
in werking gebragt met den lsten October daaraanvol-

gende, zijn met dat tijdstip alle vroegere verordeningen omtrent
het verleenen van militaire pensioenen, gagementen en onderstan-
den aan officieren der zee- en landmagt, schepelingen, mariniers
en militairen beneden den rang van officier en aan hunne Aveduwen
en kinderen, ten laste van den Staat, buiten werking gesteld.

De toepassing der gelijkluidende bepaling van de artt. 61 der
eerstgemelde wet en 60 van de laatstgemelde

,
op pensioenen

die zijn verleend vóór het in werking komen dezer wetten
, heeft

echter doen zien, dat er tusschen de Algemeene Rekenkamer en
de Regei’ing verschil van gevoelen bestaat nopens het [jregt ver-

stand van hetgeen bij de hiervoren aangehaalde artt. 76 en 78 is

vex-klaard verwallen te zijn. De Algemeene Rekenkamer
, namelijk,

is van meening, dat de laatstvermelde artikelen alleen buiten

wex’king stellen de vroegere verordeningen omtrent het verleenen

der pensioenen en geenszins die omtrent het genot

;

terwijl de Rege-
ring, zoodanige enge beteekenis aan het woord verleenen in die

artikelen niet hechtende
,
het gevoelen voorstaat, dat een gezonde

en redelijke uitleg der onderwerpelijke wetten onbetwistbaar

aantoont dat men het geheele ondenverp bij de wet heeft willen

regelen en daardoor vervangen alles wat op dat onderwerp be-
trekking had.

De over deze verschillende opinie [gevoerde briefwisseling met
de Algemeene Rekenkamer heeft tot geene gewenschte uitkomst
geleid, en gedacht collegie, volhardende bij hare meening, weigert

de verevening van pensioenen, verleend vóór het in werking ko-

men der bedoelde xvetten over het quartaal waarin de titularis is

overleden , op grond, dat die pensioenen zijn verleend krachtens

reglementen, die onder anderen bepaaldelijk de voorwaarde behel-

zen, dat het pensioen ophoudt met den dag van het overlijden van

den titularis. Slechts ééne uitzondering avü hetzelve daarop toelaten,

en wel die, vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 5den
October 1843, n°. 56, Avaarbij wordt vei’gund, dat de militaire

of maritime pensio nen van f 200 en daarbeneden zullen worden
uitbetaald over het volle sterfquartaal.

De Regering blijft niettemin het er vToor houden, dat de wetten,
waarvan hier de rede is, als de eenige xlgtsnoer moeten worden
beschouwd, Avelke met opzigt tot de bedoelde pensioenen geldig

en verbindend is.

Dat gevoelen rust op de omstandigheid
, dat in de aange-

haalde artt. 60 en 61 in het algemeen van het pensioen of den
onderstand wordt gesproken, zonder eenig voorbehoud; hetgeen
aanduidt, dat de daar voorkomende bepaling tot alle militaire

pensioenen of ondex’standen
, onverschillig van welk bedrag of

wanneer verleend, betrekking heeft, en dat dus de regten, bij

overlijden van den titularis ontstaan, beoordeeld moeten worden
naar de bestaande verordeningen. V,rare het de bedoeling van den
wetgever gexveest, dat de uitbetaling van het pensioen, bij over-
lij den van den titularis

,
niet in het algemeen over het volle quartaal

geschiedde, maar alleen van den zoodanige, die kx’achtens de
wet het pensioen had bekomen, dan zou zulks evenzeer als bij

de ax’tt. 67 en 66, waarbij wordt gesproken van pensioenen en
onderstanden volgens de ivet verleend

,
uitdrukkelijk zijn bepaald

geAvorden, met bijzondere aanduiding op welken voet de vroeger

verleende pensioenen, in het voorschreven geval, zouden Avorden
voldaan. Dit niet geschied zijnde

,
is de gepensioneerde van

vroegeren tijd, evenzeer als hij, aan Avien later het pensioen i3

toegekend, op het tijdstip van het in Avei’king treden der wet,
de titularis.

Bovendien doet de inhoud der IVde afdeeling van de beide

in dezen betx’okken Avetten ten duidelijkste zien , dat men alles wat
tot de militaire pensioenen betrekking heeft, voor het vervolg bij

de wet heeft Avillen x’egelen, en daarmede vervangen alles Avat

hieromtx-ent bij x’eglementen en verschillende besluiten was bepaald.

De daarbij opgenomen bepalingen Avorden alle op de bestaande

titularissen van kracht verklaard, hoezeer de inhoud van som-
mige artikelen ook met de vroegere bepalingen meer of min
verschilt, zoo als dit het geval is met betrekking tot het buiten-
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landsch verblijf, tot het cumuleren van pensioen met tractement,
tot het verleenen van korting op pensioenen van schepelingen

,

mariniers of militairen beneden den rang van officier, en eindelijk

tot den termijn binnen welken de betaling van het pensioen moet
worden ingevorderd ; alle welke onderwerpen niet minder kunnen
geacht worden voorwaarden te behelzen, waarop het pensioen is

verleend, als de bepaling, dat het pensioen niet verder dan tot

en met den sterfdag zal worden uitbetaald. De Regering stelt

het, op grond van een en ander, buiten allen twijfel, dat het
niet in de bedoeling dezer wetten ligt, om met opzigt tot de
hiervoren aangewezen onderwerpen, ten aanzien van sommige
titularissen, van de bepalingen der wet af te wijken en op hen
vroegere verordeningen van toepassing te doen blijven, waar de
wet zelve dit niet uitdrukkelijk aanwijst.

Bij het bestaan dezer verschillende opinien, waartoe de in-

houd der meermalen aangehaalde slot-artikelen wel eenige aan-
leiding geeft, acht de Regering, op grond van het hiervoren
aangevoerde, het onvermijdelijk, om, door eene wettelijke aan-
vulling der wetten van den 28sten Augustus 1851 (Staatsblad n°.

127 en n°. 129) ten deze een vast beginsel daar te stellen, zoo-
danig, dat omtrent het vervallen zijn van alle vroegere verorde-
ningen op het stuk der maritime en militaire pensioenen en onder-
standen geen twijfel overblijft.

De Regering vleit zich, [dat het bijgevoegd wets-ontwerp aan
het in dezen beoogd doel zal beantwoorden.

, _ den gden September i 852 .

S Gravenhage
, dea 4dea September .862.

•

De Minister van Oorlog
,

De Minister van Marine
,

B°n. Forstner van Dambenoy. J. Enslie.

[XLin. ï.j

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van

den 11den October 1852.

MUNE HEEREN

!

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een Ontwerp van
Wet ter bekrachtiging eener provinciale belasting in Zeeland.

De toelichtende Memorie, die, van twee bijlagen voorzien, het

Ontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

Het Loo, den 7den October 1852.

WILLE M.

[XLXII. 2.j

ONTWERP VAN WET ter bekrachtiging eener provinciale

belasting in Zeeland.

Wij WILLEM IH, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,

dat de Staten van
Zeeland aan Ons hebben voorgedragen het heffen van een regt

voor het gebruik van de steigers of aanlegplaatsen voor schepen

en vaartuigen in de provincie Zeeland
,
die door de zorg van het

provinciaal bestuur aan de oevers der rivieren
,

tot het innemen
of aanzetten van reizigers en het laden of lossen van goederen

,

zijn of zullen worden gemaakt; een regt, waarvan de opbrengst

de provincie in staat moet stellen te voorzien in de kosten van
het aanleggen en onderhouden der steigers of aanlegplaatsen ;

En dat die provinciale belasting , volgens art. 129 der Grond-
wet, bekrachtiging door de wet vereischt,

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en ver-

staan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Art. 1. De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan de

heffing, ten behoeve der provincie Zeeland , telkens bij het aan-

leggen aan cenen steiger, van het nagemelde regt:

a. voor ieder reizend persoon met een stoomvaartuig aanko-
mende of vertrekkende ,

dertig cents (f 0.30)

;

b. voor ieder reizend persoon die door de, in de ter plaatse

van de steigers bestaande overzetveren, aldaar wordt ingeno-

men of aangezet
,
drie cents (f 0.03)

;

c. voor ieder reizend persoon aldaar aankomende of vertrek-

kende , doormiddel van andere vaartuigen, twintig cents (f0.20);

d. voor elk vaartuig, zonder passagiers en al of niet ter la-

ding of lossing aanleggende en vertoevende niet langer dan een
halfuur, twintig cents (f 0.20)

;

meer dan een half uur, doch niet langer dan een uur, veertiq
cents (f 0.40)

;

langer dan een uur, voor elk nieuw ingetreden uur daarboven
veertig cents (f 0.40)

;

e. voor beestiaal en andere goederen
, aldaar in of uit stoom-

booten geladen of gelost wordende, vijf per cent van de vracht-
penningen

, volgens het tarief voor de stoomboot verschuldigd.
De regten, onder a, b en c omschreven, zijn niet verschuldigd

voor kinderen beneden de vier jaren, en slechts voor de helft voor
kinderen beneden de twaalf jaren.

Art. 2. Het regt wordt ingevorderd naar de reglementaire
voorschriften, goedgekeurd bij Ons besluit van den 26sten Julij

1852, n°. 17.

Art. 3. Deze wet verbindt met den dag harer afkondiging.
Lasten en bevelen, enz.

[XLHI.
3.J

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De Staten van Zeeland hebben in hunne vergadering van den
9den Julij jl. een reglement vastgesteld op het gebruik van de
provinciale steigers

,
waaronder, volgens art. 1 van het reglement

,

te verstaan zijn die aanlegplaatsen voor vaartuigen, in de provin-
cie , welke door de zorg van het provinciaal bestuur, aan ' de
oevers der rivieren tot het innemen of aanzetten van reizigers en
het laden of lossen van goederen zijn of zullen worden gemaakt.
Dat reglement, waarbij de vroeger vastgestelde afzonderlijke

provinciale reglementen voor het gebruik der aanlegplaatsen te
Zijpe en te Wolphaartsdijk zijn ingetrokken, is door den Koning
goedgekeurd bij besluit van den 26sten Julij 1852 , n°. 17.
Het reglement bevat een tarief van het regt, voor het gebruik

der steigers
,

telkens bij het aanleggen
,
ten behoeve der provincie

te betalen.

Het bedrag van dat regt is over het algemeen lager gesteld dan
dat , hetwelk tot dusverre voor het gebruik van de aanlegplaatsen
te Zijpe en Wolphaartsdijk werd gevorderd, en komt voor naar
billijkheid geregeld te zijn.

Naar het oordeel der Regering is dat regt, ook overeenkomstig
art. 238 der gemeentewet, als eene provinciale belasting aan te

merken, en behoeft het dus, volgens het laatste lid van art. 129
der Grondwet , bekrachtiging door de wet.

Bij het hiernevens gevoegde ontwerp van eene wet, strekkende
om die bekrachtiging te verleenen, zijn de bepalingen van art. 116
der provinciale wet in acht genomen.
Het ontwerp is vergezeld van een afschrift van het hierboven

gemelde provinciale reglement
,
dat de voorschriften bevat

, naar
welke het regt zal worden ingevorderd.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Thorbecke.

[XLHI. 4.]

bijlage A.

KONINKLIJK BESLUIT van den 2Gsten Julij 1852.

Wij WILLEM III, enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 21 sten Julij 1852, n°. 187, 2de Afdeeling, ten
geleide van een door de Staten der provincie Zeeland in hunne
vergadering van den 9den Julij 1852 vastgesteld Reglement op het
gebruik van de provinciale steigers;

Gelet op art. 140 der provinciale wet,
Hebben goedgevonden en verstaan:

dat reglement, gelijk het hiernevens is gevoegd, met Onze goed-
keuring te bekrachtigen.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uit-

voering van dit besluit.

Het Loo, den 26sten Julij 1852.

(Get.) WILLEM.
De Minister van Binnenlandsche Zaken ,

(get.) Thorbecke.
Accordeert met het origineel.

De Secretaris-Generaal bij het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken ,

(get.) J. Schröder.
Yoor eensluidend afschrift,

De Socretaris-Generaal
,

J. Schröder.
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Bekrachtiging eener -provinciale belasting in Zeeland.

(Bijlage.)

[XLIH. 5.]

BIJLAGE IS.

REGLEMENT op het gebruik van de provinciale steigers

in Zeeland.

Art. 1. Onder de in dit reglement bedoelde steigers worden

verstaan die aanlegplaatsen voor schepen en vaartuigen in de

provincie Zeeland, welke door de zorg van het gewestelijk be-

stuur aan de oevers der rivieren ,
tot het innemen of aanzetten van

reizigers en het laden of lossen van goederen ,
zijn of zullen worden

daargesteld ,
en als zoodanig door Gedeputeerde Staten in het

Provinciaal Blad zijn bekend gemaakt.

Art. 2. 'Voor het gebruik van eenen steiger zal, telkens bij

het aan leggen ,
ten behoeve der provincie, moeten betaald worden :

a. voor ieder reizend persoon met een stoomvaartuig

aankomende of vertrekkende f 0.30

b. voor ieder reizend persoon ,
die door de , in de ter

plaatse van de steigers bestaande overzetveren ,
aldaar

worden ingenomen of aangezet 0.03

c. voor ieder reizend persoon aldaar aankomende of

vertrekkende, door middel van andere vaartuigen. . . 0.20

d. voor elk vaartuig, zonder passagiers, en al of niet

ter lading of lossing aanleggende en vertoevende niet lan-

ger dan een half uur 0.20

meer dan een half uur
,
doch niet langer dan een uur 0.40

langer dan een uur
,
voor elk nieuw ingetreden uur

daarboven 0.40

eindelijk

:

e. voor beestiaal en andere goederen aldaar in of uit stoom-

booten geladen of gelost wordende
, 5 per cent van de vracht-

penningen ,
volgens het tarief voor de stoomboot verschuldigd.

Art. 3. De regten in het voorgaande artikel onder a, b en c

omschreven, zijn niet verschuldigd voor kinderen beneden de vier

jaren , en slechts voor de helft voor kinderen beneden de twaalf

jaren.

Art. 4. De betaling der voorschreven regten moet geschieden

in handen van den ontvanger of gaarder, welke daartoe, voor

iederen steiger, door Gedeputeerde Staten, op eene door hen

vast te stellen instructie, benoemd of aangewezen is geworden.

Gedeputeerde Staten zullen
, des geraden oordeelende

,
de heffing

der volgens dit reglement verschuldigde regten ook kunnen ver-

pachten ,
mits telken reize voor niet langer dan drie achtereenvol-

gende jaren.

In dit geval zal de betaling moeten plaats hebben in handen

van den pachter, aan wien door Gedeputeerde Staten eene acte

van tijdelijke aanstelling tot ontvanger zal worden uitgereikt.

De ontvangers en gaarders zullen
, vóór dat zij hunne betrek-

king aanvaarden ,
zoomede de pachters ,

vdór dat de pacht eenen

aanvang neemt ,
door den regter van het kanton beëedigd worden.

Zij zullen gehouden zijn hunne acte van aanstelling steeds bij

zich te hebben
,
en tot bewijs hunner hoedanigheid op de eerste

aanvrage aan belanghebbenden te vertoonen.

Art. 5. De regten zullen worden betaald door de bevelvoerders

of schippers der stoom- en andere vaartuigen, voor zooveel betreft

de onder art. 2 ,
a , c

,
den e omschreven ,

en door de veerschip-

pers
,
voor zooveel betreft de onder letter b van art. 2 aangege-

ven regten.

Het zegelregt der quitantie komt ten laste van dengene aan

wien die quitantie wordt afgegeven.

Art. 6. Het aanleggen, lossen, laden en het verblijven aan de

steigers zal op zoodanige wijze moeten geschieden, dat de vaartui-

gen elkander niet hinderen of schaden
,
en de reizigers behoorlijk en

zonder gevaar van of aan boord kunnen komen. De regeling daar-

van wordt, onder toezigt van en dus behoudens diens onderge-

schiktheid aan den burgemeester van de gemeente , waarin zich

de steiger bevindt, overgelaten aan den ontvanger, gaarder of

pachter, haar wiens bevelen de bevelvoerders of schippers van
stoom- en andere vaartuigen

,
mitsgaders de veerschippers

,
zich

gedragen zullen in al hetgeen betreft het aanleggen
,
gebruik maken

en verlaten der steigers.

Bij gelijktijdige aankomst der vaartuigen zal aan de tegen

stroom varende het aanleggen altijd het eerst worden toegestaan.

Art. 7. Van alle, door welke vaartuigen ook, aan de steigers

toegebragte schade
,

zal door den betrokken ontvanger
,
gaarder

of pachter onmiddellijk procesverbaal worden opgemaakt en onder-
teekend, hetwelk, behalve de beschrijving der schade, tevens moet
ïnhouden , zoo men .daarmede bekend is, den naam van het

vaartuig, van den bevelvoerder, schipper of eigenaar, hunne
woonplaats, alsmede de bestemming en herkomst van het vaartuig.

Gemeld procesverbaal zal vervolgens aan de hiervoren bedoelde

personen, zoo zij tegenwoordig zijn
,
ter mede-onderteekening wor-

den aangeboden, en, bij weigering, als ook bij afwezigheid, in

hetzelve daarvan melding worden gemaakt.
De schade zal vervolgens door dengene die met het opzigt op

het werk zal belast zijn, of wel door eenen, door het hoofd van
het plaatselijk bestuur aan te wij zen deskundige, zoo mogelijk ge-

zamenlijk met dengene door wiens schuld of verzuim de schade
veroorzaakt is

, wanneer deze zich niet verwijderd heeft, en bij

verschil tusschen dezelven, door daartoe regterlijk te benoemen
deskundigen, worden opgemaakt en bepaald, en niet dadelijk

betaald, noch daarvoor borg gesteld wordende, de invordering
daarvan op de gewone, in burgerlijke zaken voorgeschrevene wijze

plaats hebben.

De bevelvoerders , schippers of eigenaars van vaartuigen zijn

in dezen, overeenkomstig art. 1403 van het Burgerlijk Wetboek,
aansprakelijk voor hunne knechts of bedienden, en zijn daartoe

de laatsten verpligt de namen hunner meesters naauwkeurig op
te geven.

Art. 8. Alle verzet of weigering en alle verdere overtredingen
tegen den inhoud van dit reglement zullen gestraft worden met eene

geldboete van niet minder dan f 5 en niet hooger dan f 75, ter

beoordeeling van den regter
,
en zulks onverminderd de gehou-

denheid tot oplegging daarenboven van de door hen verschuldig-

de regten.

Art. 9. Indien de geldboeteniet is voldaan binnen twee maan-
den nadat de veroordeelde tot betaling is aangemaand

,
zal zij

worden vervangen door eene gevangenisstraf van drie dagen.

Art. 10. De overtredingen zullen door den betrokken ontvanger,

gaarder of pachter , op den eed bij de aanvaarding zijner bediening

gedaan, worden geconstateerd en ter vervolging aan den ambtenaar
van het publiek ministerie bij het kantongeregt of bij de regtbank,

dien het kan aangaan ,
worden toegezonden , en van een en ander

onverwijld aan Gedeputeerde Staten worden kennis gegeven.

Art. 11. Dit reglement komt in werking op den lsten September
1852 , en zulks ter vervanging van het reglement voor de invorde-

ring der retributie voor het gebruik der embarcadère te Zij pe, van
den 2den Augustus 1839

,
goedgekeurd bij Zijner Majesteits be-

sluit van den 6den October 1839 ,
n°. 89 ,

met de daarop vast-

gestelde ampliatie van den 1840, goedgekeurd bij Zijner

Majesteits besluit van den 13den Mei 1840, n°. 75, benevens van

het reglement op de heffing eener retributie voor het gebruik van
den steiger aan den veerdam van het veer te Wolphaartsdijk op

Kortgeen, van den 8sten Julij 1848, goedgekeurd bij Zijner Ma-
jesteits besluit van den 11den Augustus 1848, n°. 24; welke

reglementen en ampliatie dienvolgens, met evengemelde dagteeke-

ning
,
gehouden worden voor ingetrokken en vervallen.

Aldus vastgesteld ter vergadering van de Staten der provincie

Zeeland, te Middelburg, den 9den Julij 1852.

(Get.) C. "Vis.

Ter ordonnantie van dezelven.

[Get.) V. D. Swalme.

Behoort bij het Koninklijk besluit van den 26sten Julij 1852,

n°. 17.

Mij bekend.

De Minister van Binnenlandscïie Zaken

,

[Get.) Thorbecke.

Accordeert met het origineel.

De Secretaris-Generaal bij het Ministerie

van Binnenlandsche Zaken ,

J. SCHRÖDER.

[XII. 5.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot regeling van de verdeeling der pro-

vinciën in kiesdistricten, ter benoeming der leden der Pro-

vinciale Staten enz . ; uitgebragt in de zitting van den

14den October 1852.

Bij de Koninklijke boodschap van den 25sten September 1852

is op nieuw aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingezonden

het in de jongste zitting onafgedaan gebleven wets-ontwerp tot

regeling van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten, ter

benoeming der leden van de Provinciale Staten.

Het op den 4den October jl. in de Afdeelingen der Kamer ge-

houden onderzoek van dit wetsontwerp heeft tot eenige bedenkin-

gen geleid.

§ 1. Men is namelijk teruggekomen op de ongelijkheid der
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Regeling van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten
,

ter benoeming der leden van de Provinciale Stateti enz

.

(Eindverslag der Commissie van Rapporteurs.)

- erdeeling van de provinciën in kiesdistricten. Gelijk bij bet
- orig onderzoek, bestond hieromtrent verdeeldheid van gevoelen.

Sommige der in de Afdeelingen tegenwoordige leden waren voor

de verdeeling in kleine kiesdistricten
,
anderen omhelsden liever

het in de provinciën Noordbrabant en Friesland gevolgde stelsel

van grootere kiesdistricten. Yan het eene en andere gevoelen zijn

de gronden in den breede opgegeven. De voorstanders der kleine

kiesdistricten voerden als hunne gronden aan, dat het de roeping

der Provinciale Staten niet zoozeer mag worden genoemd, groote

beginselen te behandelen, maar dat zij zijn daargesteld om te

zorgen voor de plaatselijke belangen hunner provinciën, welke niet

beter zullen behartigd kunnen worden dan door Vertegenwoordi-
gers, gekozen uit alle oorden der provinciën, goed bekend met
hunne woonplaatsen en de daarom liggende streken. Met zulk

eene Vertegenwoordiging zoude bij het collegie der Provinciale

Staten grondige bekendheid kunnen bestaan met de gansche provincie

en hare belangen. Een tweede gevolg van de verdeeling in kleine

kiesdistricten zoude zijn
,
dat ook plaatsen van mindere uitgestrekt-

heid in de Staten zullen worden vertegenwoordigd, en hare belan-

gen zullen kunnen handhaven, die zeker op den achtergrond zullen

geraken bij de verdeeling in grootere districten. Ook mogt, naar
het oordeel dier leden, niet worden uit het oog verloren, dat kleine

'kiesdistricten eene groote gemakkelijkheid daarstellen voor het

houden van politiek overleg en voor de verkiezingen zelve. Deze
toch zullen in groote districten, waarin een grooter aantal verte-

genwoordigers verkozen worden, en waarin derhalve meer vacaturen

zullen ontstaan, menigvuldiger plaats hebben, en wregens den ver-

wijderden afstand van vele kiezers met meerdere moeijelijkheden

gepaard gaan. Het vele stemmen kon ook om verschillende redenen

niet moe ijelijk worden geacht. Ook werd als een gevolg van
groote kiesdistricten genoemd, dat bij de eerste stemming dikwerf

de volstrekte meerderheid niet zal worden verkregen, en dat dan
het voor de herstemming op te maken dubbeltal vele personen zal

bevatten, waardoor eene keuze met eene betrekkelijke meerderheid

en met een gering aantal stemmen zal kunnen plaats hebben ; iets

dat reeds bij de behandeling der kieswet is ter sprake gebragt.

Deze beschouAvingen zijn echter niet zonder tegenspraak gebleven.

Van de andere zijde werd namelijk beweerd, dat het tegen den

geest en de bedoeling der Grondwet zoude strij den , in de Provin-

ciale Staten hoofdzakelijk plaatselijke belangen te behartigen. Zulks

is de roeping niet dier Staten
,
die daargesteld zijn om de alge-

meene provinciale belangen ter harte te nemen
,
zonder in den

regel af te dalen tot die van bijzondere plaatsen of gemeenten,
die beter aan de gemeentebesturen kunnen

,
ja moeten worden over-

gelaten. Ook eene vertegenwoordiging van geringe en minder uitge-

strekte plaatsen in de Provinciale Staten
,

die aanleiding zoude
kunnen geven tot combinatiën en intrigues ter buitengeAvone bevor-

dering van plaatselijke belangen, met terzijdestelling van die der

overige deelen van de pi’ovincie
,
mogt minder doelmatig en met

de bedoeling der GrondAvet minder overeenkomstig worden ge-

noemd. Wat het bezwaar betrof van de herhaalde verkiezingen

in de groote districten en van de daarmede gepaard gaande moeije-

lijkheden — dit zou toch alleen kunnen gelden bij buitengewone
vacaturen

,
en grootendeels kunnen te gemoet gekomen worden

door daarstelling van vele onderkiesdistricten.

Van beide zijden is echter opgemerkt, dat in het wets-voorstel

gebrek heerscht aan eenheid van beginsel, hetgeen toegeschreven

is aan het volgen der afzonderlijk door de Provinciale Staten

gemaakte verdeelingen der provinciën; iets dat niet Avel schijnt

vermeden te hebben kunnen worden
,
niettegenstaande de Minister

van Binnenlandsche Zaken in zijne memorie van toelichting ad
art. 4 van de provinciale wet ,

eenheid van beginsel in de te maken
verdeeling der provinciën noodig achtte.

Naar aanleiding hiervan is ook door eenige leden gewezen op
de verkeerde gevolgen die het streng vasthouden van één beginsel

bij de verdeeling
,
konde hebben. Plaatselijke omstandigheden en

ligging kunnen toch
,
ook naar het gevoelen van de voorstanders

van groote kiesdistricten
,
medebrengen dat eep

,
ofschoon op zich

zelf klein gedeelte eener provincie een afzonderlijk kiesdistrict

moet uitmaken. Dit denkbeeld heeft men in het voorstel van Avet

zelfs ten opzigte \
Tan meerdere provinciën venvezenlijkt gevonden.

Zoo meende men ook , dat er noodzakelijkheid bestaat om Tholen
van het district Zierikzee te scheiden. Op de splitsing van dit

district i9 door de groote meerderheid der bij het onderzoek tegen-

Avoordige leden sterk aangedrongen. Als gronden daarvoor zijn

aangevoerd: dat de communicatie tusschen Tholen en de eilanden

SchouAven en Duiveland, Avcgcns het breede vaarwater de Keeten,
dat deze plaatsen scheidt, hoogst zeldzaam plaats heeft, hetgeen
het politiek overleg over de verkiezingen zeer benadeelt; dat,

ïndien het noodzakelijk was do gemeenten Angcrlo cn Wehl, om
do rivier, van Doesburg af te scheiden, de splitsing van Tholen
en Zierikzee niet minder noodzakclijk is; dat de G54 kiezers in

Schouwen op den duur te overwegend invloed uitoefenen tegen-
over de 314 kiezers van Tliolen ; dat do ervaring, hiervan sedert

eene reeks van jaren het onbillijke en verkeerde heeft geleerd , en
onverschilligheid in Tholen heeft verwekt bij de uitoefening van
het kiesregt voor de provinciale vertegenwoordiging

; dat de Pro-
vinciale Staten zeiven de noodzakelijkheid der splitsing eerst hebben
erkend

,
door hunne voor Tholen gunstige voordragt.

Een uitvoeriger betoog Avordt in een adres gevonden , door inge-

zetenen uit Tholen aan deze Kamer der Staten-Generaal ingezon-
den. In het vorig verslag is wel gewezen op het te groote getal

districten in Zeeland en op de eigenaardigheid der verdeeling in

één kiesdistrict per eiland, maar men is nu zeker in de vereeniging

van Tholen met Zierikzee te ver gegaan.

Met uitzondering van deze laatste beschouwingen, waaraan zij

wenscht dat door den Minister van Binnenlandsche Zaken een

welwillend oor worde verleend, scheen de meerderheid, om de

boven vermelde redenen , niet ongenegen zich te vereenigen met
het wets-voorstel, al mogt daarin niet streng zijn vastgehouden
aan één beginsel bij de verdeeling van alle de provinciën.

§ 2. Met genoegen heeft men gemerkt
,
dat in dit ontwerp

meer eenheid bestaat in de regeling van het getal der in elk

district te kiezen leden voor de Provinciale Staten, dan in het

vorige. Meer algemeen toch schijnt thans de bevolking als maatstaf

dier regeling te zijn aangenomen.
Ten opzigte van enkele districten, blijkt het evenwel, dat daar-

van is aigeweken. Het getal der voor ’s Hertogenbosch te kiezen

leden ,
met dat voor Helmond

,
en van Middelburg met dat voor

Sluis bijv. vergelijkende, vindt men, dat althans hier afgeweken

is van den maatstaf van het zielental. Dit schijnt ook bevestigd

te worden door de uitdrukking, voorkomende in de Memorie van
Toelichting bij dit wetsontwerp gevoegd, dat namelijk het aantal

der te kiezen leden zooveel mogelijk naar de bevolking is geregeld.

Ook over de noodzakelijkheid van eenen algemeenen maatstaf voor

alle districten, waren de gevoelens verdeeld. De meerderheid

echter meende dat de bevolking uitsluitend tot maatstaf moet
worden genomen. ,

Daarom wenschte men van de Regering te ver-

nemen, Avelke redenen haar bewogen hebben, om daarvan voor

enkele districten af te wijken.

§ 3. In eene Afdeeling is de wensch geuit om op de, in den

3den paragraaph van het vorig verslag opgenomene vraag alsnog

een antwoord te erlangen, en te mogen vernemen naar welke

volkstelling de tabellen van dit wetsontwerp waren opgemaakt.

§ 4. De vraag is geopperd
,
of het niet doelmatig kan worden

geacht, bij dit ontwerp de bepaling te voegen, dat de wet dadelijk

na hare afkondiging in Averking zal treden. De gelegenheid zou

dan bestaan , om , na de nakoming van de voorschriften van art. 5

door de Gedeputeerde Staten, nog iu de gewone vergadering der

Provinciale Staten van November aanstaande, door loting te bepa-

len, Avie de eerstaftredende leden, in ieder van de nieuwe kies-

districten, zullen zijn. Het zou toch niet wenschelijk zijn eene

buitengeAvone vergadering alleen met dat doel te beleggen.

§ 5. Art. 2. Bij de behandeling van dit artikel heeft men op

nieuAV stilgestaan bij de vraag: of het niet noodzakelijk is in deze

Avet eenige vaste regelen omtrent de onderkiesdistricten op te

nemen. Ofschoon enkelen zich met het gevoelen der Regering

konden vereenigen , zag de meerderheid nog al bezwaar om de

regeling dezer aangelegenheid geheel over te laten aan de Gedepu-

teerde Staten. Men meende dat dit soms aanleiding zou kunnen

geven tot eene regeling, minder geschikt om de belangstelling bij

het verkiezingSAverk te bevorderen. Dit werk toch moest den

ingezetenen vooral niet moeijelijk worden gemaakt, door de nood-

zakelijkheid tot herhaalde verplaatsing, soms op verwijderden

afstand. Men geeft in overAveging om in de wet de bepaling op

te nemen, dat ten minste elke gemeente van 1000 inwoners één

onderkiesdictrict zal uitmaken
,
met toekenning aan do Gedepu-

teerde Staten van de bevoegdheid ,
om zelfs gemeenten van een

geringer zielental ,
waar plaatselijke omstandigheden zulks vorde-

ren
,

als onderkiesdistricten aan te wijzen, zoomede om uitgebreide

gemeenten in meer dan één onderkiesdistrict te verdeden.

§6. Art. 5. De opmerking is gemaakt, dat volgens het 2do lid

van dit artikel, slechts tien dagen voor de Gedeputeel-de Staten

zouden overblijven
,
om de bij dat lid bedoelde aamvijzing in de

dagbladen te doen plaats hebben, omdat twintig dagen na de

afkondiging belmoren te verloopen , alvorens de Avet in werking

treedt. Te dier zake stelde men voor
,
het woord afkondiging dooi-

de woorden : in werking treden te vervangen , of de bepaling op te

nemen dat de wet dadelijk na hare afkondiging in werking treedt,

waarop reeds bij § 4 is gewezen.

Overigens heeft de meerderheid
,

nadat enkele leden waren

teruggekomen op de vroegere voordragt nopens de aamvijzing bij

loting, te kennen gegeven
,
dat zij met genoegen uit het ontworpen

art. 5 heeft ontwaard , dat do Regering heeft toegegeven aan het

verlangen, bij het Verslag der Rapporteurs van de vorige zitting

kenbaar gemaakt, om de aanwijzing der leden, die tot de nieuwe

kiesdistricten zullen overgaan, niet bij loting te doen plaats heb-



Regeling van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten
,

ter benoeming der leden van de Provinciale Staten enz
(Eindverslag der Commissie van Rapporteurs; Nota van Wijzigingen.)

ben ,
maar deze aan het collegie van Gedeputeerde Staten op te

dragen.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs , den

9den October 1852.

Nadat het bovenstaande Yoorloopig Verslag aan de Regering

was medegedeeld, is van haar de navolgende Memorie van Beant-
woording , met eene daarbij behoorende , aan het tegenwoordig

stuk gehechte Nota van Wijzigingen, ontvangen:

n § 1. Met genoegen ontwaarde de Regering
,
dat de meerderheid

der Kamer zich, behoudens het aangemerkte omtrent het district

Zierikzee ,
met de voorgedragen verdeeling der provinciën kan

vereenigen. Zij deelt in het gevoelen van hen, die groote kies-

districten wenschelijk achten. Zij meent echter, dat het niet

raadzaam ware, overal, zonder op plaatselijke omstandigheden en

het oordeel der Staten acht te geven
,
districten van dezelfde grootte

te scheppen. Is bij de Memorie van Beantwoording van het

Verslag over het ontwerp der provinciale wet
,
ad art. 4, van een-

heid van beginselen in de verdeeling gesproken
,
er is daarbij tevens

gezegd, dat de wetgever doorgaans
,

bij het vaststellen van die ver-

deeling, in de bijzonderheden het oordeel der Staten zou moeten
volgen. Juist het aangemerkte omtrent het district Zierikzee

bewijst de moeijelijkheid of onraadzaamheid der invoering van
eenerlei verdeeling in alle provinciën.

Wat deze aanmerking betreft, het Gouvernement wil daaraan
gaarne toegeven : hoezeer de omschrijving van dat district, gelijk

zij in tabel A werd voorgesteld, geheel strookt met het gevoelen

der Staten van Zeeland, in hun brief van 15 Julij jl.
, n°. 3, aan

het Departement van Binncnlandsche Zaken medegedeeld.

§ 2. De bevolking is de eenige maatstaf geweest voor de bepa-

ling van het getal der in elk district te kiezen leden. Aan ’sHer-

togenbosek is een lid meer toegevoegd dan aan Helmond, omdat
het billijk scheen

,
het lid dat, bij eene gelijkmatige verdeeling der

64 leden van Noordbrabant over de negen districten dier provincie,

overschiet ,
toe te kennen aan het district , waarin de hoofdplaats

ligt; een district, dat nu sedert twee jaren acht leden benoemt en

slechts 800 inwoners minder telt
,
dan Helmond.

Wanneer door Middelburg ,
met 38,496 inwoners, elf leden ge-

kozen worden, zal een lid op de 3500 zielen worden benoemd.
Deze reden toepassende op het district Sluis

,
met 23,760 inwoners,

verkrijgt men het voorgesteld getal van zes leden
, terwijl 2760

inwoners overblijven; een getal te gering, om uit dien hoofde

den voor Middelburg aangenomen maatstaf te wijzigen.

§ 3. De volkstelling ,
naar welke de bij dit ontwerp gevoegde

tabellen zijn opgemaakt, is die van 19 November 1849, gezuiverd

van de later daarin ontdekte feilen.

§ 4. Overeenkomstig het hier uitgedrukt verlangen
,
stelt de

Regering voor ,
in het ontwerp als slotbepaling op te nemen

:

„ Deze wet verbindt met den dag harer afkondiging.”

§ 5. Het voorschrift van art. 2 is hetzelfde
, als dat der 2de zin-

snede van art. 180 der provinciale wet. Het is niet gebleken,

dat de bij dit voorschrift aan Gedeputeerde Staten gelatene vrijheid

verkeerde uitwerking heeft gehad. Er schijnt echter geen nadeel

te vreezen van het opnemen der door de meerderheid der Kamer
verlangde bepaling

,
dat althans elke gemeente van 1000 inwoners

een onderkiesdistrict moet uitmaken.

§ 6. Ten gevolge der onder § 4 voorgestelde slotbepaling van
het ontwerp zal het op art. 5 aangemerkte waarschijnlijk vervallen.

’s Gravenhage , den 12den October 1852.

De Minister van Binnenlandsche Zaken

,

Thorbecke.”

Het bovenstaande van de Regering, op het Voorloopig Verslag

der Commissie van Rapporteurs
,
ontvangen antwoord

, heeft bij

de Commissie geene aanleiding gegeven tot nadere opmerkingen,

zoodat het tegenwoordig stuk als haar Eindverslag over het

wetsontwerp betrekkelijk de verdeeling der provinciën in kies-

districten kan gelden. Zij meent dat dit ontwerp
, na de daarin

van Regeringswege aangebragte wijzigingen, door de Kamer kan
worden aangenomen.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs
,

den
13den October 1852.

Bachiene.
Engelen.
Slicher van Domburg.
Ten Cate.
Van Nispen van Sevenaer.

[XH. 6.]

NOTA VAN WIJZIGINGEN in het Ontwerp van Wet tot
regeling van de verdeeling der provinciën in kiesdistricten

,

ter benoeming der leden der Provinciale Staten. [Zie dit
Wets-ontwerp op bladz. 58 en volgg. dezer Bijlagen.]

Bij Art. 2 van het Ontwerp te voegen de volgende 2de zinsnede:
” Aij zorgen

, dat althans elke gemeente van 1000 inwoners een
» onderkiesdistrict uitmake.”
Op Art. 5 te laten volgen een nieuw artikel

, dus luidende :

» Art. 6.

i) Deze wet verbindt met den dag harer afkondiging.”

In tabel A de volgende wijzigingen te brengen

:

Het district Zierikzee vervalt en wordt vervangen door deze
twee districten

:

Zierikzee . . Zierikzee

Bommenede
Brouwershaven
Bruinisse

Burgh en Westerschouwen
Dreischor
Duivendijke
Elkerzee

Ellemeet
Haamstede
Kerkwerve
Nieuwerkerk
Noordgouwe
Noordwelle
Oosterland

Ouwerkerk
Renesse
Serooskerke

Zonnemaire.

6 — 3 — 3

Tholex. . . . Tholen
Oud-Vossemeer
Poortvliet

Scherpenisse

St. Annaland
St. Maartensdijk
St. Philipsland

Stavenisse.

Het aan het einde der provincie Zeeland , in de kolom » Hoofd-
kiesdistrict”

,
geplaatste cijfer 5 wordt veranderd in 6.

In het district Onderdendam
, in de kolom » Gemeenten van het

hoofdkiesdistrict”, voor: Leers
,

te stellen: Leens.
In het district Meerssen

, in de kolom : » Gemeenten van het
hoofdkiesdistrict”, voor: Spanbroek

, te stellen: Spanbeek.
In tabel B deze wijziging te brengen:

» Zierikzee . . . negen .
r

. . Zierikzee
”

vervalt en wordt vervangen door

:

» Zierikzee . • . zes ... Zierikzee.
”

» Tholen . . . drie . . , Zierikzee.
”

[IX. 5.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot vaststelling van de begrooting der
uitgaven voor de Landsdrukkerij over 1853; uitgebragt in
de zitting van den 14den October 1852.

Het wets-ontwerp tot vaststelling van de begrooting der uitgaven
voor de Landsdrukkerij over 1853 , met de Koninklijke boodschap
van den 24sten September jl. der Kamer aangeboden, heeft bij

het onderzoek in de Afdeelingen tot de volgende beschouwingen
of opmerkingen aanleiding gegeven.

§ 1. Door sommige leden is te dezer gelegenheid, ook met het
oog op de aanzienlijke som , die weder voor het aanstaande jaar
ten behoeve der Landsdrukkerij aangevraagd wordt , de vraag
geopperd

, ofhet voortdurend bestaan dier instelling wel volstrekt
noodig is, en of de Staat niet beter en beterkoop zou worden
gediend

, indien het te zijnen behoeve te verrigten drukwerk wierd
aanbesteed. De groote meerderheid heeft echter niet geaarzeld , die
vraag ontkennend te beantwoorden. Hares inziens is dit punt vroe-
ger , vooral bij de behandeling der begrooting voor de Landsdrukkerij
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van 1,851
,
genoegzaam tot klaarheid gebragt. Ds toen daarover

gewisselde stukken hebben de overtuiging moeten versterken
, eens-

deels dat bijzondere drukkerijen in den regel bet drukwerk niet

tot minderen prijs kunnen leveren, dan die door de Lands-
drukkerij in rekening wordt gebragt; anderdeels en voornamelijk,

dat de opheffing dier instelling voor bet Gouvernement en de bij deze

zaak betrokkene staatsligcbamen groot ongerief van meer dan éénen
aard zou na zich slepen. Eenige leden voegden er nog bij

,
dat men

zich de zaak minder juist voorstelt door bet boog bedrag van de

voornaamste der op de tegenwoordige begrooting uitgetrokkene

posten als een bezwaar tegen de Landsdrukkerij te willen doen
gelden. Wanneer daarop bijv. f 100,000 voor aankoop van papier

is uitgetrokken
,
bewijst dit geenszins dat de Landsdrukkerij eene

kostbare instelling is; maar alleen, dat de massa drukwerk, die

aldaar jaarlijks door de Departementen van algemeen bestuur,

de hooge collegien van Staat enz. wordt besteld
,

groot genoeg
is, om bet verbruik van zoo veel papier te vereiscben. Veeleer was
men van deze zijde geneigd te vragen, waarom het Gouverne-
ment nog somtijds drukwerk op particuliere drukkerijen doet ver-

rigten. Was dit aan gemis van genoegzaam materieel bij de

Landsdrukkerij toe te schrijven, dan scheen bet wenscbelijk, dat
in die leemte wierd voorzien.

§ 2. Met opzigt tot het ter Landsdrukkerij verrigte drukwerk
beeft men de opmerking gemaakt, dat dit niet altijd met den
vereischten spoed wordt afgeleverd. Men bad daarbij vooral bet

oog op de vellen van bet Bijblad der Nederlandsche Staatscourant
,

die bet verslag van bet verhandelde in de openbare zittingen der

Kamer inbouden. Deze bladen worden niet zelden veel te laat

rondgedeeld, ook dan wanneer de kopij van de zijde der steno-

graphische inrigting dadelijk na den afloop der zitting is geleverd,

en de oorzaak der vertraging dus alleen bij de Landsdrukkerij
schuilen kan. Men meent op dit punt te meer de aandacht der

Regering te moeten vestigen, omdat de ondervinding leert, dat bet

dadelijk in het licht verschijnen der verslagen van bet verhandelde
in deze Kamer niet enkel voor de leden der Eerste Kamer en

voor het publiek van belang is ,
maar ook

,
vooral wanneer de

beraadslagingen dagen achtereen duren
, voor de leden der Tweede

» Kamer zelven groot nut heeft. Als in de voorafgaande zitting

becijferingen of redeneringen van meer ingewikkelden aard over
bet nog in behandeling zijnde onderwerp te berde zijn gebragt,
moeten die leden er prijs op stellen deze becijferingen en redene-

ringen den volgenden dag gedrukt voor zich te hebben.

§ 3. De vraag is geopperd
,

of op de kosten
,
thans voor het

drukwerk ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
vereiseht

,
niet bezuinigd zou kunnen worden , indien nog meer

dan thans het geval is
,

de stukken
,
die aan de leden worden

rondgedeeld
,
zoodanig wierden gezet

,
dat dezelfde drukvorm èn

voor die stukken èn voor de Bijlagen van het Bijblad der Staats-

courant dienen kon. Men weet wel, dat waar het wetsontwerpen
en andere stukken geldt, die voor de leden der Kamer te halver

blad moeten worden gedrukt, alleen het gebruik van dezelfde letter

voor die stukken en voor het Bijblad mogelijk is ;
maar meent

toch, dat de drukvorm der verslagen, memorien van beantwoor-
ding enz. zóó in te rigten ware, dat die, na voor de Staten-

Generaal te zijn gebruikt, ook onveranderd zou kunnen dienen,

om de inteekenaren op het* Bijblad daarvan te voorzien.

§ 4. De som van f 5745, die bij artikel 2 dezer begrooting voor

de bezoldiging van de bedienden, jongens enz. ter Landsdrukkerij is

uitgetrokken
,
wordt door sommige leden, in verband tot de uitge-

breidheid dezer instelling, te hoog geacht. Die som is dezelfde

gebleven als op de begrooting van 1852, niettegenstaande het> aantal

vaste bedienden, blijkens den toelichtenden staat, met één is ver-

minderd.
Op dien staat komt het bedrag van de jaarlijksche bezoldiging

der bedienden niet geheel overeen met het vermenigvuldigd week-
geld.

§ 5. Voor arbeidsloon en aankoop van papier worden op deze

begrooting gelijke sommen als voor 1852 gesteld. De toelichtende

staat voegt er bij, dat die sommen welligt voor het loopende jaar

naauwelijks zullen toereiken, maar spreekt tevens van de ver-

wachting, dat de hoeveelheid drukwerk veeleer af- dan toe- zal

nemen. Men vraagt, waarop die verwachting steunt, en heeft

daarbij de vrees gcuit, dat de Regering, hoewel in omgekeerden
zin, zich hier aan eene soortgelijke misrekening blootstelt, als

met opzigt tot de begrooting der Landsdrukkerij voor 1851 heeft

plaats gehad. Die begrooting is namelijk bij de wet van 21

December 1850 [Staatsblad n°. 97) met f30,000 aangevuld, terwijl

thans blijkt, dat van die aanvullingssom f 19,645.19 ongebruikt

zijn gebleven; zoodat eene aanvulling met f 11,000 genoegzaam zou
zijn geweest.

Aldus vastgcstcld bij do Commissie van Rapporteurs den Gden
Octobcr 1852.

Nadat het bovenstaande Voorloopig Verslag aan de Regering

was medegedeeld
, is daarop de volgende Beantwoording ontvan-

gen

:

» § 1. De vraag, of het behoud der Landsdrukkerij nuttig zij

en of men door besteding van het drukwerk aan bijzondere per-
sonen beter en beterkoop zou kunnen worden gediend , werd in

1850 behandeld.

Het antwoord
,
gegrond op zorgvuldig onderzoek

,
waarvan de

uitkomsten bij de Memorie van Toelichting betreffende het Ontwerp
van Wet tot vaststelling der begrooting van de uitgaven der
Landsdrukkerij over 1851 werden medegedeeld, was: dat zoowel
’s Rijks dienst als het belang van de schatkist vorderen, dat deze
Rijks-instelling worde in stand gehouden.
Met de groote meerderheid der leden is het Gouvernement

van gevoelen, dat dit punt destijds genoegzaam toe klaarheid is

gebragt.

De gevallen , waarin nog somtijds drukwerk op particuliere druk-
kerijen wordt verrigt, zijn hoogst zeldzaam. Bij het Departement
van Binnenlandsche Zaken komen ze niet voor, maar de noodzake-
lijkheid daartoe vrijheid te laten, schijnt, blijkens nevensgaand
afschrift van het Koninklijk besluit dd. 10 Junij 1845, n°. 64,
vroeger bepaaldelijk ten aan zien van drukwerk voor geldleeningen

en handelspapier, te zijn gebleken.

§ 2. Of de vertraging, waarop wordt gewezen, inderdaad aan
de Landsdrukkerij te wijten zij

,
is onderzocht.

Hetgeen bij dat onderzoek is vernomen ,
leidt tot eene andere

meening.

Het schijnt toch zeker, dat de expeditie der afgedrukte vellen

altijd, zoo ver mogelijk, den eigen dag waarop die vellen gereed
komen, geschiedt, en dat hetgeen vóór het vertrek der posten niet

gevouwen en gepakt en dus ter expeditie niet gereed is, steeds

den volgenden dag wordt verzonden.

De aflevering van het gedrukte door de Landsdrukkerij aan de
expeditie geschiedt bovendien niet bij de volle hoeveelheid van elk

vel, na afloop van den druk, maar reeds staande den druk bij

kleine hoeveelheden , zoodat meestal elk vel slechts weinig minuten
nadat het is afgedrukt ook ter expeditie geheel afgevouwen en
voor de verzending gereed is.

De kopij voor het Bijblad wordt altijd, zoo ras ze ter Drukkerij
ontvangenis, dadelijk onderhanden gegeven aan en afgewerkt
door de zetters. Is die kopij volledig, het afgezette werk wordt
dadelijk tot vellen opgemaakt en onverwijld ter perse gelegd.

Maar de kopij is niet altijd volledig, en het gebeurt wel eens

dat de Landsdrukkerij last ontvangt met het opmaken te wachten
tot dat ontbrekende redevoeringen zijn ingekomen , en op de
plaatsen, waar ze behooren, kunnen worden ingevoegd. Vertra-
ging ontstaat ook wel eens hieruit, dat sprekeis van hetgeen zij

gesproken hebben
,
proef verlangen te zien en dan de hun geleverde

proeven niet dadelijk terugzenden.

Bij het Reglement van openbaarmaking van het verhandelde

in beide Kamers, artt. 9 en volgg. is aan de sprekers voor het

nazien der opteekening eene volstrekte noodzakelijke tijdruimte

gelaten , die belet , dat men hetgeen den vorigen dag werd gezegd

,

steeds den volgenden gedrukt voor zich hebbe.

Dadelijk drukken en afleveren van het Bijblad is regel. Zoo
op dien regel uitzondering wordt gemaakt, de oorzaak schijnt

in billijkheid niet aan de Landsdrukkerij te wijten.

§ 3. Het denkbeeld om vorm en inrigting van de stukken
die aan de leden worden rondgedeeld, met de Bijlagen van het

Bijblad der Staatscourant meer te doen overeenstemmen is niet

nieuw. 1

Het punt werd onder meer andere, ook met het doel om be-<

zuiniging in de kosten van het drukwerk te beramen , behandeld
in het Verslag van den llden September 1851 , namens de ge-

mengde Commissie voor de Stenographie bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal ingekomen.
Kunnen de bezwaren

,
welke de verwezenlijking van het denk-

beeld vroeger onraadzaam deden achten, worden weggeruimd
,
het

Gouvernement is bereid tot wijziging mede te werken.

§ 4. liet drukwerk moet in den meest bruikbaren staat wor-
den afgeleverd: vouwen

,
pcrsc/i en zoo het verlangd wordt

afsnijden is daaronder begrepen. De ondervinding geeft do over-

tui<riu2 dat het getal bedienden daartoe en tot bestel en verder

werk bestemd , niet te groot en de bezoldiging ,
aangezien het

werk dat van hen wordt gevorderd, niet te hoog is.

De opmerking, dat de jaarlijksche bezoldiging der bedienden

niet geheel met het vermenigvuldigd weekgeld overeenkomt , is

juist. Het zijn de cijfers van 1852 berekend over een schrikkel-

jaar of 366 dagen; over 365 dagen, de behoefte voor 1853, ge-

nomen, bestaat er dus een zeer gering overschot, dat bij eene

raming van uit- gaven geene bijzondere toelichting of wijziging

scheen te behoeven.

§ 5. Bij het uiten der verwachting dat het drukwerk veeleer

af- dan toe- zal nemen, is rücer bijzonder gedacht aan vermin-

dering van drukwerk na de wet van den 28sten April 1852
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(Staatsblad n°. 96) voor den accijns op het geslagt ,
zoo ook aan

de waarschijnlijkheid, dat wetten tot naturalisatie zeldzamer zullen

worden.

Dat in 1851 bij het voordragen eener aanvulling van f 30,000

misrekening zou zijn begaan, kan niet worden toegestemd.

Blijkens de Memorie van Toelichting
,
gevoegd nevens het ont-

werp later tot de wet van den 21sten December 1850
(
Staatsblad

n°. 97) verheven, rustte de aangevraagde f 30,000 op de volgende

berekening.

Gedurende de acht eerste maanden van 1851 was noodig geweest

f 100,000; over de vier laatste maanden van dat jaar kon dus ,
naar

die reden ,
f 50,000 worden vereischt

,
en was dit zoo

,
dan behoorde

met f 30,000 te worden aangevuld.

Nu de uitkomst doet zien
,
dat op die f 30,000 ruim f 19,000

beschikbaar bleef, blijkt wel dat de hoeveelheid drukwerk aan

de verwachting niet beantwoordde, maar vond daarom, tijdens

de raming der behoefte, misrekening plaats? Bovendien bragten

omstandigheden ,
die bij het zamenstellen van het wetsontwerp

niet tot grondslag konden worden genomen, zoo als de tijdelijke

wijziging der inrigting van het Bijblad der Staatscourant met het

begin der zitting van 1851/1852, gedurende de laatste vier maan-

den van 1851 al dadelijk vermindering van drukwerk te weeg.

Hoezeer die, na het terugkomen op de wijziging, weder werd

ingehaald, bleef zij op het cijfer der uitgaven van 1851 van in-

vloed ,
daar een deel der, anders reeds in 1851 gedrukte en betaalde

Bijlagen van het Bijblad nu eerst in 1852 werd bewerkt en op

rekening gesteld.

’s Gravenhage ,
den 9den October 1852.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Thorbecke. ”

De Commissie van Rapporteurs is , na van de bovenstaande Beant-

woording en het daarbij overgelegde Koninklijk besluit kennis te

hebben genomen, van oordeel geweest, dat de bedenkingen
, die in

het Voorloopig Verslag wegens het tegenwoordig wets-ontwerp
zijn opgenomen, daarbij genoegzaam zijn toegelicht; zoodat geene

nadere overweging te dezer zake in aanmerking kan komen. Zij

acht het niet noodzakelijk zelve in verdere uitweiding omtrent de

behandelde punten te treden en heeft dus bij het tegenwoordig

stuk , dat als Eindverslag voor het genoemde wetsontwerp geldt

,

niets meer te voegen.

Aldus vastgcsteld bij de Commissie den 12den October 1852.

Blussé.

Schipper.

Slicher van Domburg.

Van Wyxick.

Westerhoff.

[IX. 6.]

BIJLAGE VAN HET EINDVERSLAG.

KONINKLIJK BESLUIT van den 10den Junij 1845.

Wij WILLEM II, enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken
,

van den 6den Junij 1845, n°. 166 , 8ste Afdeeling,

Hebben goedgevonden en verstaan :

1°. de Algemeene Rekenkamer te magtigen
, om de uitgaven

wegens drukwerk, hetwelk toten met den laatsten van deze maand

Junij
, in strijd met art. 3 van het reglement voor de Algemeene

Landsdrukkerij
,
goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 29sten

December 1837 , n°. 46 ,
op particuliere drukkerijen mogt verrigt

wezen
,
alsnog in verevening aan te nemen.

2°. de Hoofden der Departementen van algemeen bestuur te

magtigen om
,
voor zooverre zij zulks in het belang van ’s Rijks

dienst nuttig mogten oordeelen, al het drukwerk benoodigd voor
geldleening en verder handelbaar papier

, op eene particuliere druk-
kerij te laten verrigten.

3°. dat de bepalingen vervat in art. 3 van het opgemeld reg-

lement
,
ten striktste behooren te worden opgevolgd

,
en daarvan

niet vermag te worden afgeweken
, dan in het geval dat de Alge-

meene Landsdrukkerij op een oogenblik zoodanig met spoedver-
eischend werk zoude zijn belast, dat dezelve het op nieuw
besteld wordende spoedvereischend werk niet binnen den bepaalden
tijd zoude kunnen opleveren.

4°. dat bijaldien zoodanig geval mogt bestaan , door den
Directeur der Algemeene Landsdrukkerij alsdan op den lastbrief,

waarbij het te verrigten werk wordt besteld ,
'eene verklaring zal

moeten worden geplaatst, dat het in dat stuk vermelde werk bij de

Algemeene Landsdrukkerij niet binnen den in dien lastbrief bepaal-

den tijd kan opgeleverd worden.

5°. dat Avanneer alsdan voor dat werk van eene andere druk-
kerij gebruik wordt gemaakt, hetzelve ook binnen den in het voor-

gaande artikel vermelden lastbrief uitgedrukten tijd zal behooren
te worden verrigt en opgeleverd, waarvan zal moeten blijken bij

eene verklaring
,
door de daartoe bevoegde autoriteit onderteekend

,

dat dit werk is verrigt en in ontvang genomen vóór of op de dag-
teekening

,
welke in den bij het hierboven staande 3de artikel

vermelden lastbrief voor de Algemeene Landsdrukkerij was be-

paald.

6°. dat de Algemeene Rekenkamer geene declaratien voor

zoodanig verrigt werk in verevening zal vermogen aan te nemen,
zoo dezelve niet van bovengemelde verklaring zijn voorzien, noch
dat de in art. 3 van dit besluit bedoelde lastbrief daarbij is

gevoegd.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uit-

voering dezes, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de

verdere Departementen van algemeen bestuur, alsmede aan de

Algemeene Rekenkamer
,
tot informatie en narigt.

’s Gravenhage , den 10den Junij 1845.

(
Geteekend) WILLE M.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

(get.) SCHIMMELPENNINCK VAN DER OlJE.

Accordeert met het origineel.

De Secretaris-Generaal bij het Ministerie van

Binnenlandsche Zaken
,

(get.) C. Vollenhoven.

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris-Generaal ,

J. SCHRÖDER.

bijblad VAN de nederlandsche staats-codrant. 1852—1853. II,
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Regeling van den pligt der provincie om behoeftige gemeenten te hulp te komen.

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

[XLV. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingelcomen in de zitting

van den 14den October 1852.

MIJNE HEEREN !

Het Wets-voorstel tot regeling van den pligt der provincie om
behoeftige gemeenten te hulp te komen

, dat hiernevens aan U ter

overweging wordt voorgelegd
,
strekt tot vervanging van dat ,

het-

welk de Eerste Kamer, in de jongste zitting der Staten-Generaal,

Ons had verzocht in nadere overweging te nemen.
De toelichtende Memorie, bij dat nader voorstel gevoegd, ont-

wikkelt de gronden waarop het rust.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage, den 12den October 1852.

WILLEM.

[XLV. 2.]

ONTWERP VAN WET tot regeling van den pligt der

provincie om behoeftige gemeenten te hulp te komen.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat het billijk is

den onderstand van gemeenten
,
onvermogend om in dringende

behoeften harer huishouding te voorzien
,
in de eerste plaats door

de provinciën te doen dragen
;

Gelet op de slotbepaling van art. 107 der provinciale wet,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en

verstaan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig artikel.

Aan eene gemeente, onvermogend om in dringende behoeften

harer huishouding te voorzien
, wordt uit de kas der provincie

onderstand verleend.

Wanneer deze onderstand op de helft van hetgeen de krachten
der gemeente te boven gaat, is gesteld, en de Staten verklaren,

dat de provincie niet me'ór kan bijdragen, wordt het overige ten

laste van het Rijk gebragt.

In geval van verschil over de vraag, of eene gemeente behoefte

aan onderstand heeft, wordt door Ons beslist.

Lasten en bevelen enz.

[XLV. 8.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De Eerste Kamer heeft
,

op het laatst der vorige zitting ,
den

Koning eerbiedig verzocht het voorstel betrekkelijk de regeling

van den pligt der provincie om behoeftige gemeenten te hulp te

komen, aan haar door de Tweede Kamer toegezonden, in nadere
overweging te nemen.
De Regering oordeelt eene regeling onmisbaar. Zij acht zich

dus verpligt
,

onverwijld een nader voorstel deswege aan de

Staten-Generaal te doen, en wel zoo tijdig, dat de zaak, zoo

mogelijk, nog vóór de vaststelling van de Rijksbegrooting voor het

volgend dienstjaar
,
haar beslag erlange.

Daargelaten de hooge onbillijkheid, dat Provinciale Staten eene

gemeente, buiten staat zich zelve te helpen, aan haar lot wille-

keurig zouden kunnen overlaten, wat ware, zoo bij de Rijksbe-

grooting geene uitgaven
, om in de plaats der onwillige provincie

den noodigen onderstand te verlcenen, wierden toegestaan, het

gevolg?
De wetgevende magt van den Staat schijnt ook niet wel aan

het provinciaal bestuur ondergeschikt te mogen zijn, in dien zin,

dat haar, ten gevolge van een besluit der Provinciale Staten
,
geen

andere keus zou kunnen overblijven, dan óf alle noodzakelijke

uitgaven ten behoeve van gemeenten, waarin de Staten weigeren
te voorzien, ten laste van het Rijk te nomen, óf aan te zien dat

eene gemeente, bij gemis van ondersteuning, wegkwijne en te

gronde ga.

Ook scheen de Eerste Kamer het beginsel te kunnen aannemen

,

dat de hulp ,
welke aan eene gemeente

,
onvermogend om in hare

meest dringende behoeften te voorzien, moet worden verstrekt,

niet alleen of in de eerste plaats ten laste van het Rijk mag
komen.
Hare bezwaren waren, zoo ’t schijnt, hoofdzakelijk het gevolg

der vrees, dat de toepassing der wet tot misbruik zou kunnen
leiden en dat door eenig Gouvernement welligt verder zou worden
gegaan

,
dan in den geest van het wetsontwerp lag.

Wel moge die vrees, na de herhaalde toelichting, als ongegrond
worden beschouwd , de Regering wil aan de bedenkingen

, zooveel

kan, door naauwere omschrijving van de strekking der wet te

gemoet komen.
Daartoe diene de wijziging van het considerans en van de 1ste

zinsnede van het eenig artikel van het door de Tweede Kamer
aangenomen wetsontwerp.
De leden der Eerste Kamer hadden nog een ander hoofdbezwaar.

Naar hunne meening stond
.
niet voldoende uitgedrukt

,
dat het

Rijk de helft der uitgaven draagt, wanneer door de provincie in

de andere helft is voorzien en meer ondersteuning haar te zwaar
zou vallen.

De 2de zinsnede van het eenig artikel scheen geene andere op-
vatting te gedoogen.

De Regering wil echter door wijziging dier zinsnede ook dit

bezwaar trachten op te heffen.

De Minister van Binnenlandsche Zakken

,

Thorbecke.

[XLYI. l.J

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van

den 14den October 1852.

mijne heeren !

Ik volbreng eene aangename taak door
,
op verlangen van Mijnen

beminden Broeder, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem
Frederik Hendrik der Nederlanden ,

bij deze aan U aan te

bieden een voorstel tot het verleenen van toestemming tot de

Huwelijksverbindtenis, welke Zijne Koninklijke Hoogheid wenscht

aan te gaan met Hare Hoogheid de Prinses Amelia Maria da
Gloria Augusta van Saksen-Weimar-Eisenach.
De verwachting ,

dat deze Echtvereeniging, geheel overeen-

stemmende met de inspraak van Zijn hart, het geluk van Mijn

beminden Broeder zal bevorderen, verhoogt het genoegen, met

hetwelk Ik dit voorstel aan U onderwerp, en doet mij het ver-

trouwen koesteren, dat de Staten-Generaal daaraan hunnen bijval

zullen schenken.

Ik beveel hiermede U, Mijne Heeren, in Godes heilige be-

scherming.

’s Gravenhage, den loden October 1852.

WILLE M.

[XLYI. 2.]

ONTWERP VAN WET tot het verleenen van toestemming

tot de IImeelijksverbindtenis van Zijne Koninklijke Hoog-

heid Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de ontworpen

huwelijksvevbindtcnis tusschen Onzen beminden Broeder, Prins

Willem Frederik Hendrik der Nederlanden ,
en Mevrouw de
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Prinses Amelia Maria da Gloria Augusta, Dochter van Zijne

Hoogheid den Hertog Bernhard van Saksen - Weirnar - Eisenach ,

bevorderlijk zijn zal aan het geluk van Onzen broeder enaan de

belangen der Natie, aangezien de reeds bestaande familie- en

vriendschappelijke betrekkingen met het hof van Saksen-Weimar-

Eisenach daardoor meer en meer zullen worden bevestigd

;

En hebbende gelet op art. 12 der Grondwet,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben. goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

Naar aanleiding van art. 12 der Grondwet, wordt Onze toe-

stemming verleend tot de ontworpen huwelijksverbindtenis tusschen

Onzen beminden Broeder, Prins Willem Frederik Hendrik der

Nederlanden ,
en Hare Hoogheid Mevrouw de Prinses Amelia

Maria da Gloria Augusta, Dochter van Zijne Hoogheid den

Hertog Bernhard van Saksen - Wehnar - Eisenach.

Lasten en bevelen ,
dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst,

en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten,, collegien.en

ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering

de hand zullen houden.

[XLVI. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De voordragt van het tegenwoordig wets-ontwerp, houdende de

toestemming des Konings, met gemeen overleg der Staten-Gene-

raal, tot het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins

Willem Frederik Hendrik der Nederlanden met Hare Hoogheid

Mevrouw de Prinses Amelia Maria da Gloria Augusta, Dochter

van Zijne Hoogheid den Hertog Bernhard van Saksen-Weimar-

Eisenach ,
geschiedt naar aanleiding van art. 12 der Grondwet,

welks nakoming Zijne Majesteit aan Zich Zelven, als Hoofd van

het Koninklijk Stamhuis, en evenzeer aan de Natie, waarmede

het lot van Zijn Huis zoo naauw verbonden is, vermeent schuldig

te zijn. De Regering twijfelt niet, of de Staten-Generaal zullen

gaarne hunne goedkeuring aan de voorgenomen huwelijksverbind-

tenis verleenen.

De Minister van Buiienlandsche Zaken
,

Van Sonseeeck.

De Minister van Justitie
,

Steens.

[XLVII. l.J

KONINKLIJKE BOODSCHAP
,

ingekomen in de zitting

van den 14den October 1852.

MIJNE HEEEEN !

Hierbij wordt aan U, ter overweging, nader voorgelegd het

Ontwerp van Wet tot regeling van ontvangsten en uitgaven wegens
verstrekkingen tot en met ultimo December 1852, hetwelk in

de jongste zitting der Staten-Generaal niet ter afdoening werd
gebragt.

In de nevens dat voorstel gevoegde toelichtende Memorie wor-
den de gronden, waarop het rust, uiteengezet.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage , den 13den October 1852.

WILLEM.

Het bij deze Koninklijke boodschap ingezonden wets-ont-
werp is gedrukt onder de stukken der zitting van 1851

—

1852: CXVI, n°. 6. [Zie bladz. 818 en [volgg, der
Bijlagen 1851— 1852.]

[XLVH. 2.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Het wets-ontwerp hetwelk hierbij wordt aangeboden, is volko-

men gelijkluidend aan dat, hetwelk behandeld is geworden bij het

Eindverslag der Commissie van Rapporteurs van den 4den Augustus
1852, doch hetwelk in de afgeloopen zitting der Staten-Generaal
niet tot afdoening heeft kunnen worden gebragt.

Aan de regeling der ontvangsten en uitgaven wegens verstrek-

kingen over 1852 is alsnog behoefte
,
en het is wenschelijk dat zij

spoedig tot stand kome, vermits de verevening van onderscheiden

uitgaven daarop wacht.

Uit dien hoofde is de algemeene en nadere regeling der zaak

op eene duurzame wijze daarmede nog niet in verband gebragt,

omdat die welligt tot ecne wisseling van denkbeelden aanleiding

zou kunnen geven, welke nog al eenigen tijd zou kunnen vorderen

en oponthoud veroorzaken , hetgeen aan het oogmerk van deze

regeling nadeelig zou kunnen zijn.

Het wets-ontwerp zelf schijnt, volgens het hiervoren vermeld
Eindverslag

,

aan geene bedenkingen onderhevig te wezen, en de
Regering vleit zich dus

,
dat het spoedig in deliberatie zal kunnen

komen.

Alleenlijk zal het nuttig zijn hierbij nog eenige inlichtingen te

geven op bedenkingen , welke in dat verslag voorkomen en op
nieuw gemaakt zouden kunnen worden.

Men is het daarover eens , dat, als er verstrekkingen zijn ge-

daan
,
er in den regel weder-aanvulling van denzelfden aard behoort

plaats te hebbed; — dat die weder-aanvulling echter afhankelijk

moet worden gesteld van de bestaande behoeften aan zoodanige

voorwerpen.

Niets is natuurlijker en eenvoudiger dan dit beginsel , hetwelk
de Regering gaarne aanneemt; maar zij veroorlooft zich tevens op
te merken, dat in hare Memorie van Beantwoording van 17 Julij

1852 reeds is te kennen gegeven : dat weder-aanvulling altijd noodig

is
,

en dat alzoo het geval zich niet ligt kan voordoen
,

dat er

geene behoefte aan gelijksoortige voorwerpen wezen zou.

Indien men zich hiervan gelieft overtuigd te houden, dan zal

men tevens eene oplossing vinden der redenen, waarom van de
ontvangen gelden wegens verstrekkingen, eigenlijk niets in de
schatkist, als toevallige bate, kan worden gestort.

’s Rijks magazijnen blijven steeds geopend ter voorziening in de
behoeften van allerlei aard

,
welke ’s Rijks overzeesche bezittingen

vorderen, hetgeen, gevoegd bij het verbruik hier te lande, altijd

aanleiding geeft tot de noodzakelijkheid om ’s Rijks voorraad weder
aan te vullen. Pligt en belang vorderen dit.

Men zou zich aan een verregaand verzuim schuldig maken , in-

dien men anders handelde
;
indien men bij onverwachte gebeur-

tenissen de magazijnen ledig, of den vereischt wordende voorraad
ontoereikend vond.

Van daar dat men de voorhanden gelden niet kan missen.

Men zou de Regering van de middelen berooven ,
welke uit de

verstrekkingen wettig tot weder-aanvulling van ’s Rijks voorraad
ontstaan

, en waaromtrent op haar eene zware verantwoordelijk-

heid rust.

Overigens komen de gelden, welke wegens Verstrekkingen ont-

vangen worden
, wel bepaaldelijk in het voordeel der schatkist

,
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vermits op grond daarvan minder op de begrootingen wordt ge-

petitionneerd. (Men zie daarvan bet bewijs in de adstructive

staten der begrooting van bet Departement van Oorlog over 1852,

artikelen 17 en 20.)

Ook is bet niet onregelmatig en verkeerd, dat nit de gelden

voor verstrekkingen ontvangen ,
bezoldigingen van of toelagen

aan personen, van welken aard ook, worden bestreden, omdat
over gelden, wegens verstrekkingen ontvangen, op dezelfde wijze

moet kunnen worden beschikt, als over de gelden op de begrooting.

Daaruit worden ook werkloonen en toelagen betaald. De kosten

der zending van den officier naar Zweden zijn een gevolg van

den aankoop van ijzeren geschut aldaar : zij staan dus in verband

met dien aankoop, en zijn daarvan, in zekere mate, onafscheidelijk.

De Regermg wenscht, dat vorenstaande inlichtingen alleen be-

I

schouwd worden als eene beantwoording op vroeger gemaakte
bedenkingen. Mogt daaromtrent nog verschil van gevoelen be-
staan, dan zou het haar aangenaam zijn, dat de behandeling
daarvan kon worden uitgesteld tot op het tijdstip dat de hiervoren
bedoelde wet, eene nadere regeling van het onderwerp, aan het
gemeen overleg zal worden onderworpen, en dat inmiddels deze
wet, welke slechts eene tijdelijke voorziening beoogt, als reeds
bevorens behandeld, en als zoodanig niet onaannemelijk bevonden,

:

spoedshalve
, zonder gevolgtrekking ten aanzien van die nadere

;

regeling
,
inmiddels mogt worden afgedaan.

De Minister van Oorlog ,

Bon FORSTNER VAN DaM3ENOT.

De Minister van Marine
,

J. Enslie.
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[XLIV. 1.]

MISSIVE, ingekomen in de zitting van den 11den October

1852.

’s Gravenhage ,
den 'éden October 1852.

Ter voldoening aan artikel 60 der Grondwet , heb ik de eer

aan U Hoogedel Gestrenge te doen toekomen het Verslag van

het beheer der koloniën en bezittingen van het Rijk in andere

werelddeelen en van den staat waarin zij zich bevinden
,
loopende

over het jaar 1850.

De Minister van Koloniën,

Chs. F. Paiiud.

Aan den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.

[XLIV. 2.]

VERSLAG van het beheer van Nederlandsch Indie

en van den staat waarin hetzelve zich bevindt

over het jaar i85o.

EERSTE HOOFDSTUK.

Grondgebied en bevolking waarover beheer gevoerd wordt .

A. Grondgelbieil.

§ 1. Bestanddeelen.

JAVA EN MADURA.

De administrative verdeeling van het Ncderlandsch-Indisch

grondgebied heeft gedurende het jaar 1850, voor zooveel Java en

Madura betreft, eenige veranderingen ondergaan, van meer, of

minder gewigt.

1«. In de residentie Cheribon bepaalde zich de vei’andering tot

het verplaatsen van den zetel eens districtshoofds en het geven van

een anderen naam aan het door dezen beheerde district.

Het in het regentschap Madjalengka gelegen district Kedondong,

namelijk ,
werd hernaamd Djati-Wangie , eene verandering Avaartoe

overgegaan werd omdat het belang der politie medebrengt
,
dat de

wedhono van Kedondong zijn verblijf vestigde in de dessa Djati-

Wangie, in welker nabijheid eene suikerfabriek werd opgerigt ,

terwijl alle Cheribonsche districten , volgens de van oudsher be-

staande adat ,
de namen voeren der dessa’s ,

alwaar de districts-

hoofden hun verblijf houden.

2°. Belangrijker verandering onderging de residentie Bezoekie

door de bepaling ,
dat de onder-afdeelingen Panaroekan en Bon-

dowosjo , met uitzondering van het district Wringien hetwelk bij

de afdeeling Bezoekie werd gevoegd
,
een afzonderlijk regentschap

zullen uitmaken , onder het bestuur van eenen adsistent-resident.

Reeds in het jaar 1847 werd de wenschelijkheid betoogd
,
om

,

in het belang der justitie, behalve de reeds in die residentie geves-

tigde landraden ,
nog eenen landraad zamen te stellen voor de opge-

zetenen der beide genoemde — uit aanmerking van derzelver
' uitgestrektheid ,

bevolking en inkomsten
, voor het Gouvernement

zeer belangrijke — onder-afdeelingen.

Daarbij voegden zich later de overwegingen

:

a. dat die afdeelingen te ver van de hoofdplaatsen Bezoekie

on Probolingo verwijderd liggen, om de voorkomende politie-zaken

behoorlijk te kunnen afdoen , en van den inlander billijkerAvijze

niet kan noch mag worden gevorderd
,
dat hij voor het onderzoek en

de bestraffing van soms zeer geringe vergrijpen, dikwijls dagen

achtereen van zijne haardstede verwijderd blijve, waarom dan ook

vroeger de afdoening dier zaken oogluikend aan de aldaar ge-

plaatste controleurs der landelijke . inkomsten en cultures werd
overgelaten, Avelke schikking echter, afgescheiden van het bezwaar

hetwelk daarin , uit aanmerking van den gewonen en reeds uitge-

breiden werkkring dier uitsluitend voor de cultures bestemde

ambtenaren, gelegen was, vervallen moest door de bij artt. 81

en volgende van het reglement op de regterlijke organisatie en het

> beleid der justitie in Nederlandsch Indie gemaakte bepaling, dat

aangelegenheden van dien aard tot de kennisneming bekooren

van het regentschapsgeregt ,
hetwelk in elk regentschap behoort

gevestigd te zijn;

b. dat bovendien het overgroot getal misdaden in de residentie

Bezoekie ,
en vooral in de meergenoemde onder-afdeelingen

,

gepleegd wordende ,
onder eene bevolking , welke grootendeels uit

Madurezen bestaat, en dus in geenen deele met die van andere

gedeelten van Java kan worden gelijkgesteld
,
dringend vorderde

,

EUBLAD ,VAN DE NEDERLANDSCHE STAAT5-COURANT. 1852— 1853,

dat voorzien werd in de gebrekkige regtsbedeelimg aldaar en in de
behoefte aan eene waakzame politie

; en
c. dat de ontwikkeling der productive kracht, welke de resi-

dentie Bezoekie sedert eenigejaren tot een der belangrijkste gewes-
ten op Java had gemaakt, en die zich vooral in de afdeelingen,

van welke hier rede is , had doen kennen
, en ook de vermeerde-

ring der bevolking in die streken
,
het nemen van maatregelen van

voorziening in het belang der cultures moesten wettigen. Om die

redenen is dan ook overgegaan tot de aanstelling van eenen
adsistent-resident, met het voor zijn bureau benoodigde personeel,

onder verdere bepaling dat de zetel van dat bestuur zal zijn

gevestigd te Pradjekan.
Ten gevolge van den onderwerpelijken maatregel zijn in October

1850 nadere regelingen gemaakt ten aanzien van het voor het

nieuwe regentschap benoodigde inlandsche personeel , hetwelk

,

behalve den Regent, den Pateh, den Djaksaenden Panghoeloe,
werd zamengesteld uit het noodige aantal mindere beambten.

3°, Nagenoeg om dezelfde redenen als in de residentie Bezoekie,
is in 1850 ook verandering gebragt in de administrative verdee-
ling der residentie Kedirie.

De districten Blitar en Sringat (Kedirie) verkeerden in

eenen bijzonderen
,

voor hunne ontAvikkeling zeer ongunstigen
toestand.

Die landschappen
,
gedeeltelijk grenzende aan de residentie

Passaroean en gezegd wordende eene oppervlakte van ruim 1000
vierkante palen te beslaan , waren

,
hoezeer vroeger volkrijk

, bij

den overgang onder ’s Gouvernements bestuur slecht bevolkt en
boden aan het wild gedierte dien ten gevolge veilige schuil-

plaatsen aan.

De verre afstand derzelve van de hoofdpunten van gemeenschap
met de overige gedeelten der residentie Kedirie en met de resi-

dentie Passaroean , deed het tevens onraadzaam achten , die

districten bij aangrenzende regentschappen in te deelen. Zij stonden
geheel op zich zelve, onder een zoo karig mogelijk ingerigt bestuur,

regtstreeks ondergeschikt aan een resident , die echter , wegens
den verren afstand

,
zich vroeger weinig aan die schaars bevolkte

oorden kon laten gelegen liggen.

Het Europeesch bestuur bestond er uit eenen opziener , speciaal

belast met het toezigt over den te Blitar aanwezigen houtzaag-
molen en over de houtbosschen.

Hoezeer de aan dit toezigt verbondene werkzaamheden het

grootste 'gedeelte van zijnen tijd vorderden, hebben echter de

door den zelve aangewende pogingen om den landbouw en de

nijverheid aldaar te bevorderen, vrij goede uitkomsten geleverd.

Immers bedroeg de opbrengst der koffij -cultuur in 1836 slechts 805
pikols, en na eene trapsgewijze vermeerdering, in 1848 ruim
11,000 pikols.

Het was dus te verwachten dat die uitkomsten , bij een meer
naauAvlettend en gestadig toezigt, spoedig in belangrijkheid zouden

toenemen , vermits de grond overal kenmerken droeg van vrucht-

baarheid en rijkdom van water. Ook voor de rijstteelt werd de
daarstelling van eene betere controle wenschelijk geacht.

Bovendien werd de noodzakelijkheid eener reorganisatie van
het bestuur gevoeld door de overtuiging , dat het bestaande perso-

neel ten eenen male ontoereikende was tot handhaving eener goede
politie in die voor misdadigers en landloopers veilige streken, en
ook doordien de bevolking gebukt ging onder de willekeur en de

afpersingen der geheel aan zich zelven overgelatene inlandsche

hoofden.

Hoezeer de bevolking op het oogenblik voor een groot gedeelte

verloopen was, hoofdzakelijk door den schrik, dien de verwoes-
tingen aangerigt door de jongste uitbarstingen van den berg Kloet
hadden verspreid

,
mogt zulks geen bezwaar tegen het daarstellen

vaneen beter geregeld bestuur opleveren
,
omdat de ondervinding,

ook elders en in vroegere jaren, bewezen had, dat de verhuisden
van lieverlede terugkeerden , en het cijfer der opgezetenen alzoo

langzamerhand en vooral onder de werking vaneen billijk bestuur

,

weder spoedig de vorige hoogte zoude bereiken en overtreffen.

Ten gevolge van een en ander werd besloten , om de districten

Blitar en Sringat te vormen tot een op zich zelf staand onder-

regentschap
,
onder den naam van Blitar en verdeeld in vier

districten, met namen Blitar, Sringat, Wilingie en Lodoije

,

terAvijl tevens het inlandsch personeel daarvoor Averd vastgestelld.

BUITENSEZITTINGEN.

1°. Een belangrijk werk werd in 1850 met betrekking tot de

buitenbezittingen ten einde gebragt
,
namelijk het formeren van

eenen staat van de menigvuldige eilanden en eilandjes onder die

bezittingen respectivelijk sorterende.

2°. Op aanwijzing en onder toezigt van eenen daartoe in com-
missie gestelden ambtenaar, werden in 1850 grenspalen, voorzien

van het Nederlandsche wapen ,
opgerigt op verschillende punten

van dat gedeelte van Nieuw-Gubiea, hetwelk beschouwd wordt tot

het Nederlandsche gebied te behooren en aangcAvezcn is in eene

XL
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vroéger vastgestelde grens-omschrijving van het gouvernement der

Moluksche eilanden.

De bedoelde palen werden op Poeloe Run, Poeloe Jobi en
Poeloe Sowok opgerigt. Eene poging evenwel om de Bou-

f
ainville-baai

,
alwaar de grens van het Nederlandsch gebied op

e noordkust valt ,
te bereiken ,

moest ten gevolge van tegen-

wind opgegeven worden.

§ 2. Oppervlakte.

Ten aanzien van de oppervlakte der Nederlandsche Oost-Indische
bezittingen meent men te kunnen verwijzen tot de opgaven van
verleden jaar. De te werk gesteld wordende pogingen om tot eena
meer naauwkeurige kennis te dien opzigte te geraken, zullen later

tot meer juiste opgaven kunnen leiden.

B< Bevolking.

Volgens de laatst ingekomene verslagen werd de bevolking van Java en Maüura begroot ,
als volgt

:

L A

Hoofddeelen.

N D E N.

Onderdeden.

Europeanen

en

daarmede

gelijk-

staanden.

Chinezen.

Andere

vreemde

Ooster-

lingen.

Inlanders.
Lijf-

eigenen.

Totaal.

Bantam . . • 231 1,207 98 468,825 20 470,381

Batavia . . •* • • 3,774 40,578 1) 296,417 •7,556 348,325
Buitenzorg . • • • 545 8,135 7> 273,070 146 281,896
Krawang . *• •» •> 113 2,023 41 122,921 14 125,112

Preanger. . • • • 259 254 354 736,590 9 737,466
Cheribon. . • • • i 672 9,940 762 563,356 H 574,730

Tagal . . « 299 2,857 800 251,946 S4 255,936
Pekalongan

.

r 365 2,975 591 219,834 87 223,852

Samarang. * •> 1 2,623 9,268 2,342 610,672 450 625,355

Japara . . • e 376 6,470 824 333)365 105 341,140
Rembang. . • « 529 10,320 927 524,555 147 536,478

JAVA Soerabaija. . • « • i 1,881 5,327 3,018 t 928,314 547 939,087
Madura en Bawean . 413 6,917 11,911 325,859 71 345,171

EN Passaroean . « i 842 j 2,6391 1,002 359,721 293 364,497
Bezoekie . . • 510 l,359i 5 2,159 496,519 30 500,577

MADURA. Banjoewangïe • 96 195 1,815 28,520 8 30,634

Banjoemaas. •) 247 2,156 i 83 334,226 12 336,724
Bagelen .

' * 238 i 1,594 r 342 526,538 16 528,728
Kadoe. . .. • 219' 2,989 30 396,817 2 400,057
DjokjokaTta. • • • 707 1,362 • 85 361,856 35 364,045
Soerakarta . « • • 863 1,649 1,200 600,000 47 603,759
Madioen . . è • • 158 r 1,250 138 305,471 12 i 307,029
Patjitan . . i

.

39 124 IJ' 88,112 3 88,278
i Kedirie * .

J

i 173 ! 2,346 # 238,245 2 240,766

1

Totaal 16,172 123,934 28,522 9,391,749 1 9,646 9,570,023

Ten aanzien van de buitenbezittingen meent men te kunnen
refereren aan het verslag over 1849.

Ecnige bijzonderheden van meer plaatselijken aard verdienen
hier nog vermelding.

Na de in Januarij 1850 plaats gehad hebbende instorting van
den bergrug Handjawar van den vulkaan Goentoer in de Prean-
ger Regentschappen

,
werd uit de afdceling Bandong eene volks-

verhuizing waargenomen. Eene menigte huisgezinnen ,
vroeger

uit de residentie Cheribon naar de Preanger Regentschappen ge-
weken , keerden derwaarts terug.

De vermindering der bevolking in de residentie Tagal werd
door den resident toegeschreven :

1°. aan de aldaar geheerscht hebbende epidemie, waardoor het
cijfer der geborenen door dat der overledenen verx-e werd over-
troffen ;

2°. aan den terugkeer naar de residentie Cheribon van eene

menigte huisgezinnen, die zich in vorige jaren, tengevolge der in

dö afdeeling Indramaijoe bestaan hebbende doch sedert ingetrok-

kene rijstpel-inrigting en tabaks-contracten van daar hadden ver-

wijderd ; en
3°. aan eene minder naauwkeurige opgave ; wordende veron-

dersteld , dat een aantal ingezetenen niet werkelijk verhuisd waren

,

maar zich in andere districten der residentio ophielden.
De beduidende vermindering, die het bevolkingscijfer in do resi-

dentie Samarang in 1850 onderging, behoeft geenc breedvoorigc
toelichting. Do aldaar geheerscht hebbende epidemie en hongers-
nood hebben daartoe , afgescheiden van het volksverloop , ’t welk
dien ten gevolge waargenomen werd, ruimschoots liet hunne bij-

godrngen.

De vermindering der bevolking in de residentie Japara woi’dt

daaraan toegeschreven, dat zich m dezelve, even als in de jaren
1848 en 1849, eene epidemische ziekte vertoonde. Ook droeg
verhuizing naar andere residentien grootendeels tot de verminde-
ring der bevolking bij.

Volgens latere berekeningen bedroeg de bevolking op Riouw en
onderhoorigheden ,

Tanjong Pinang, Binfang, Linga enz., Noto-
rié- en Anambas-eilanden, 26,479 zielen.

De tegenwoordige resident van Tïmor berekent , dat de bevolking

van dat eiland en van de omliggende eilanden bedraagt als volgt

:

Rottie

Savoe en Randjaca
Solor.

Adanara, . *> . .

Lomblem .............
Pantar • .

Allor . .... •> .i . .

Soemba
Timor (Nedcrlandsch gedeelte)

Douw . . .

Somauw.

75.000 zielen,

31.250 n

15.000 »

36.250 >*

120,000 »

60.000 >.

193,750

1 ,000,000 »

722,000 .»

1,500 «

8,000 n

te zamen . . 2,272,750 zielon.

Wat Sumatra’s Westkust betreft, aldaar wordt algemeen ver-

meerdering onder de bevolking bespeurd.

De grootste oorzaak daarvan is de vooruitgang van de rijst-

cultuur, en de welvaart die allerwege heerscht, waardoor do

bevolking een ruimer voedsel bekomt en de huwelijken toenemen.
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Hoewel de zucht om lang jong te schijnen als eene medewerkende

oorzaak moet beschouwd worden, dat eene Maleische vrouw

Ongaarne meer dan drie kinderen wenscht te bezitten, zoo is het

toch ook buiten allen twijfel, dat de schaarschheid of duurte der

'eerste levensbehoefte daartoe veel heeft bijgedragen , omdat vol-

gens de instellingen van het soe£oe(familie)bestuur ,
de moeder

voor de opvoeding der kinderen moet zorgen.

Met de Niassche en Battasche vrouwen is dit het geval niet,

omdat hare kinderen het eigendom worden van den vader. Doch

het lagere standpunt van beschaving, waarop deze volksstammen

in vergelijking der Maleijers nog staan
,
brengt mede

,
dat van het

vrouwelijke geslacht te veel arbeid gevorderd wordt, hetgeen

natuurlijk deszelfs vruchtbaarheid belemmert of tegenwerkt. Voor

zoover het Europesclie gezag zich uitstrekt
,
wordt deze schade-

lijke gewoonte tegengegaan. Zoo ziet men niet meer
,
als vroeger

,

de vrouwen tot allerlei koeliediensten gebruiken. Ook in den veld-

arbeid is de leiding van het bestuur steeds aan het mannelijk

geslacht gegeven, zoodat over het algemeen het zwakkere geslacht

een beter maatschappelijk standpunt bereikt heeft, hetwelk de

vruchtbaarheid voordeelig te gemoet komt.

De invoering en het welslagen der vaccine heeft vooral veel

tot de vermeerdering der bevolking bijgedragen.

In de XIII Kotta’s wordt de bevolking door endemische en

epidemische ziekten geteisterd
,

die de vermeerdering in gelijke

mate als elders in den weg staat.

In de residentie Sibogha bespeurt men ook vermeerdering van

bevolking, door verhuizing van de afhankelijke districten naar

’s Gouvemements gebied. Onlangs zijn van Dollok (landschap

Padang Lawas) 500 huisgezinnen naar Ankola verhuisd.

De bevolking uit het district Broemon , ook in het landschap

Padang Lawas gelegen ,
heeft haar verlangen te kennen gegeven ,

om naar Groot-Mandhéling te verhuizen ,
zonder dit voornemen

(voor zoover de laatste berigten gaan) evenwel nog te hebben uit-

gövoerd. Van de zijde van het Bestuur worden die verhuizingen

door allerhande wettige middelen bevorderd.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Middelen van beheer.

EERSTE AFDEELING.
ORGANISATIE EN STAAT \tAARIN ZIJ ZICH BEVINDEN.

A. Opperbeheer.

§ 1. Gouverneur-Generaal.

Bij den aanvang van het jaar 1850 was het dagClijksche beheer

der zaken nog aan den vice-president van den Baad van Indie

,

jhr. J. C. Reijnst
,
opgedragen.

De Gouverneur-Generaal nam hetzelve op den llden Januarij

weder op zich.

De herstelling der in de residentie Bantam verstoorde rust maakte

in het laatst des jaars 1850 het aanwezen van den Gouverneur-

Generaal in dat gewest voor eenige dagen wenschelijk. Gedurende

de afwezigheid des Landvoogds van den zetel van het bestuur

(vatn 28 November tot 6 December) was het dagelijksche beheer

van zaken aan den toenmaligen waarnemenden vice-president van

den Raad van Indie , C. S. W- graaf van Hogendorp , overgelaten.

De Minister van Staat, Gouverneur-Generaal Rochussen, zijn

verlangen hebbende doen kennen om naar het Vaderland terug

te keeren , werd bij Koninklijk besluit van 13 September 1850

,

n°. 14r ,
de heer mr. G. J. Bruce tot zijnen opvolger benoemd.

Het viel echter den heer Bruce niet te beurt de waardigdeid van

Gouverneur-Generaal te aanvaarden , daar hij , aan boord van

Zijner Majesteits korvet Sumatrw,
welk oorlogsschip hem naar zijne

bestemming moest overvoeren, op 30 December van dat jaar

overleed.

§ 2. Raad van Indie.

By dit hooge collegie hadden, gedurende het jaar 1850, gewig-

tigc mutatien plaats.

1°. werd de vice-president van dien raad, jhr. J. C. Reijnst
,

by besluit van 11 Januarij 1850, n°. 2, op de meest eervolle wijze

en uit kracht van eene daartoe door den Koning verleende mag-
tiging ,

van de verdere waarneming dier betrekking ontheven ; ter-

wyl bij hetzelfde besluit ,
in opvolging van art. 4 van het Regle-

ment op het beleid der regering in Nederlandsch Indie, het lid

in den Raad van Indie C. S. W. graaf van Hogendorp tot de

tijdelijke waarneming der functien van vice-president werd ge-

roepen, en zulks tot dat daarin door het Opperbestuur zou
zijn voorzien.

2°. Dit vond plaats bij Zijner Majesteits besluit van 10 Octo-
ber 1850, n°. 51, bepalende de optreding als zoodanig van mr.

J. F. W- van Nes

,

destijds gepensionneerd lid van meergenoemd
regerings-coÜegie.

3°. In de maand Junij aanvaardde het reeds in 1849 benoemde
lid in den Raad van Indie J. P. C. Ruloffs, zijne betrekking.

4°. In den loop van het jaar werd daarentegen aan het Op-
perbestuur kennis gegeven van het door de leden jhr. J. P. Cor-
nets de Groot en J. du Puy successivelijk te kennen gegeven
verlangen, om van de verdere waarneming dier betrekking te

worden ontheven.

De raad was op ultimo 1850 te zamen gesteld als volgt:

mr. J. F. W- van Nes
, vice-president (nog niet in Indie aan-

gekomen)
,

C. S. W. graaf van Hogendorp

,

J. du Puy
, . .

jhr. J. P. Cornets de Groot
,

e en *

J. P. C. Ruloffs ,
staatsraad in buitengewone dienst,

1$. ©ewestelijk beheer.

Mededeelenswaardige bijzonderheden vallen over dit gedeelte

van het beheer in 1850 hier niet te vermelden.
Alleen kan hier aangeteekend worden , dat na het afsterven

van den adsistent-resident te Amboina, tevens secretaris, en bij

de gelijktijdig toenemende ziekte van den gouverneur der Moluk-
sche eilanden, die kort daarna insgelijks overleden is, de voor-

naamste ter voornoemde plaatse aanwezige ambtenaren zich met
den luitenant-kolonel militairen kommandant vereenigd hebben tot

daarstelling van eenen raad van voorloopig bestuur.

In dezen maatregel is door den Minister van Staat Gouverneur-
Generaal berust; zijnde verder bij besluit van dien landvoogd van
25 Juny 1850, n°. 18, in de teAmboina ontstane vacatures voorzien.

©. Militair beheer.

I. LANDMAGT.

§ 1. Kommandement.

Het kommandement bleef gedurende 1850 in handen van den

generaal der infanterie, Zijne Hoogheid Karei Bernard Hertog

van SaJcsen-Weimar-Eisenach.

§ 2. Algemeen beheer en bijzonderheden omtrent de

onderscheidene takken van militaire dienst.

In 1850 toonde de kommandant van het Indische leger de nood-

zakelijkheid aan, van eene reorganisatie van den zoogenaamden
generalen staf (eigenlijk bureau van het militair departement) in

verband met de groote vermeerdering van werk, ontstaan sedert

de formatie van dat bureau ; eene vermeerdering , welke het onmo-
gelijk maakte, met het beschikbaar personeel al datgene te ver-

rigten, wat van het kommandement des legers moet kunnne
worden verlangd.

De kommandant van het Indische leger droeg daarom eene ont-

worpene nieuwe formatie van den staf voor, waaraan gevolg

werd gegeven
,

en volgens welke bij den generalen staf van
onderscheidene wapens of diensten kunnen worden gedetacheerd

8 officieren, waarvan vier in den rang van kapitein en vier in

den rang van lsten of 2den luitenant; terwijl bij dien staf nog
als gedetacheerd Avordt gevoerd een kapitein of 1ste luitenant, om
dienst te doen op het bureau van den militairen kommandant
ter westkust van Sumatra.

Militairen beneden den rang van officier
, die wegens onge-

schiktheid voor de dienst uit het leger worden verwijderd, doch
geene aanspraak hebben op gagement , bekomen by het gewoon
paspoort een onderstand voor ééns.

Ofschoon de hoegrootheid van dien onderstand is geregeld , Averd

echter tot de betaling daarvan telkens eene speciale magtiging
door of van wege den Gouverneur-Generaal gevorderd.

Uit aanmerking van de wenschelijkheid , en dikwerf ook van
de noodzakelijkheid

,
om de afgekeurde militairen zoo spoedig

mogelijk te ontslaan, werd, ter vermijding van onnoodige formali-

teiten , verklaard
,

dat de bedoelde onderstand
,

voorgeschreven
bij artt. 4 en 5 van het Koninklijk besluit van 1 November 1848,
n°. 84 ( Indisch Staatsblad 1849, n°. 8), van Avege den Gouverneur-
Generaal door het militair departement zal worden toegekend.

Voor den directeur der genie bestond nog geene instructie, zoo-

dat die hoofd-officier
,
zoowel met betrekking tot zijne verhouding

tegenover de overige militaire autoriteiten en de hoofden van al-

gemeen en geAvestelijk bestuur, als ten aanzien van zijne verplig-

tingen ,
dikwerf in het onzekere verkeerde.

Eene instructie, als blijvend en verbindend document, werd
mitsdien van groot belang voor de dienst geacht ,

en dan ook voor

dien hoofd-officier ontworpen en voorloopig gearresteerd.

Om dezelfde redenen als hierboven zyn opgegeven, werd ook
voor den chef van het wapen der artillerie eene instructie voor-

loopig vastgesteld.

Ter voorziening in de ontoereikende bergruimte voor de succes-

sivelijk uitgezondene projectilen ,
Averd magtiging verleend tot

daarstelling van een tweede kogelpark binnen den ringmuur van

|
het arsenaal te Weltevreden.
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In 1850 werd bepaald, dat ’s Lands constructie-winkel te Soe-
rabaija, te rekenen van den lsten Januarij 1851 , zou zijn een

militair etablissement
,
belioorende tot bet wapen der artillerie en den

naam zou voeren van artillene-constructie-winkel.

Luidens art. 17 van bet reglement op de militaire geneeskundige

dienst (Staatsblad 1849 ,
n°. 14) moest door den cbei halfjaarlijlcs

een summier zïeken-rapport voor Java en Madura worden inge-

diend. Uit aanmerking van de daaraan verbondene moeijelijkbeden

,

werd bepaald
, dat dit rapport jaarlijks zal worden ingezonden.

Bij het tarief van de reis- en verblijfkosten voor alleen reizende

officieren (vervat in bet 6de hoofdstuk van bet algemeen reglement
van administratie der landmagt) is aan de officieren , die met
postpaarden moeten reizen

,
geen reiswagen

,
noch vergoeding voor

de buur of bet gebruik van zulk een voertuig toegekend.

Ofschoon niet uitdrukkelijk voorgeschreven , was bet echter ge-
bruikelijk

,
dat officieren

, die uit den aard hunner betrekking

verpligt waren tot het doen van inspectie-reizen op gezette tij-

den
,

voor eigen gebruik een reiswagen aanhielden
,

of zich

daarvan tijdelijk voorzagen, hetgeen evenwel moeijelijk te vergen
was van officieren die niet in dat geval verkeerden

;
zoodat de

billijkheid medebragt om deze laatsten voor de daaraan verbondene
uitgaven schadeloos te stellen , te meer ,

omdat de indemniteiten

voor reis- en verblijfkosten toegestaan, veelal ontoereikende waren
om andere onvermijdelijke kosten goed te maken.
Het werd wenschelijk geacht om ten dien aanzien maatregelen

te nemen, zoowel in het belang der betrokkene officieren, als

in dat van den lande.

Uit dien hoofde werd bepaald, dat officieren
,
die niet uit hoofde

hunner betrekking of volgens hunne instructie verpligt zijn op
gezette tijden te reizen, bij reizen in dienst, en wanneer hun
gelast is met spoed te reizen , aanspraak zullen hebben op het

kosteloos gebruik van eenen reiswagen, voor rekening van den
lande.

Het militair departement werd tevens aangeschreven
, om tel-

kens
,
wanneer tot voorschreven einde een reiswagen zal moeten

worden ingekocht
,
dezen op eene der hoofdplaatsen van Java te

doen aanhouden
,
en daarmede voort te gaan

,
tot dat op elke

hoofdplaats twee of op .de drie hoofdplaatsen te zamen zes reis-

wagens zullen beschikbaar zijn.

Met wijziging van het besluit van 28 December 1837 ,
n°. 3

,

werd een nieuw tarief gearresteerd voor de toelagen te genieten

door de officieren uitmakende de directie der genie
,

zoomede
door de officieren, adjudant - onderofficieren, magazijnmeesters

en opzigters der genie en officieren van gezondheid, dienstdoende

'bij de buitengewone fortificatiewerken op Java.

Aan de officieren van het leger, met uitzondering van die der

administratie en geneeskundige dienst, werd vergund om sabels

in plaats van degens , te dragen.

Naar aanleiding van daartoe strekkende voorstellen, werd
de Koninklijke magtiging verleend, om voortaan de met verlof

uit Indie vertrekkende subalterne officieren tot en met den rang
van kapitein, bij hunne corpsen te doen vervangen, mits daartoe

niet worde overgegaan, dan nadat het hoofd des bestuurs in elk

geval door opgaven van het militair departement omtrent de eer-

lang terug verwacht wordende verlofgangers en omtrent de ver-

moedelijk op handen zijnde aankomst in Indie van in Nederland
bij het Indische leger overgeplaatste of benoemde officieren ,

de

overtuiging zal hebben erlangd , dat die vervanging voor den
geregelden gang van de dienst noodig is.

Bij dezelfde gelegenheid werd aan het Indisch Bestuur aan-

bevolen
,
om niet dan bij onvermijdelijke noodzakelijkheid over

te gaan tot de vervanging van met verlof vertrekkende hoofd-

officieren , en meer in het bijzonder van kolonels, terwijl tevens

gewezen werd op de noodzakelijkheid, om voor te komen, dat

door een en ander, in verband met het verlecnen van inactivitcits-

tractemcnt aan van verlof terugkeerende officieren , die niet

dadelijk na hunne aankomst in activiteit kunnen worden hersteld
,

de fondsen bij de militaire begrooting en voor verloftractcmenten

toegestaan, noodeloos worden bezwaard.
Vermits deze in beginsel aangenomeno regelingen de intrekking

vorderden van art. 7 van het Koninklijk besluit van 22 April 1843,

n°. 69 ( Indisch Staatsblad n°. 25), omtrent de bevordering van
Indische officieren gedurende hunne afwezigheid buiten Nederlandsch
Indie, en waarbij het vervangen van hoofd-officieren ,

die gedurende
hun verlof buiten Indie werden bevorderd, onvoorwaardelijk
verboden was , werd tevens ook deze bepaling buiten werking gesteld.

Bij onderscheidene gelegenheden had het militair departement
aangetoond, dat het officiers-kampement te Weltevreden, zoowel
door onvoldoend getal woningen , als door den slechten toestand in

welken de bestaande zich bevonden
,
niet in dien staat was

,
dat

het aan dcszelfs bestemming kon beantwoorden.
Het gevolg hiervan was, dat aan de officieren en militaire

ambtenaren indemniteiten worden toegokend, vroeger voldoende,
doch door den op do hoofdplaats Batavia, sedert aanzienlijk

gestegen huurprijs der particuliere woningen volstrekt buiten
verhouding met de behoefte , om op eene betamelijke en met den
rang van officier passende wijze huisvesting te erlangen.
Op grond van die omstandigheid en in afwachting dat op dit

onderwerp, na een ingesteld onderzoek, nader zou worden terug-
gekomen

, stelde het militair departement
, omtrent de indemniteiten

voor huishuur voor de garnizoenen te Weltevreden, Rijswijk en
Meester Cornelis

,
eene tijdelijke afwijking voor van het tarief

n°. 36, belioorende bij het algemeen reglement van administratie
der landmagt.

Dienvolgens werd, onder nadere goedkeuring des Konings:
1°. vastgesteld

,
dat telkens wanneer aan hoofd-officieren geene

gouvernements-ivoning kon worden aangewezen, eene speciale
voordragt aan het Gouvernement zal worden gedaan tot toekenning
van huishuur, in verband met de plaatselijke omstandigheden; en

2°. het bedrag der indemniteit voor huishuur aan subalterne
officieren te verleenen , bepaald.
Deze maatregel werd door het Opperbestuur goedgekeurd

, doch
slechts tot zoolang, dat, door reparatie en uitbreiding van gou-
vernements-woningen voor de betrokken hoofd- en andere officieren,

de mogelijkheid zal bestaan dit geldelijk bezwaar te doen vervallen.

Tevens werd aan het Bestuur in Indie Zijner Majesteits bedoeling
kenbaar gemaakt , dat daarin, zoodra zulks zal kunnen geschieden,
worde voorzien.

Op het daartoe door het militair departement gedaan voorstel
werd bepaald, dat de burgerlijke opzieners bij de genie voortaan
zullen worden genoemd architecten van de 1ste, 2de en 3de klasse.

§ 3. Zamenstelling en voltallighouding van het leger.

In de aanvulling van het leger werd op de gewone Avijze, door
uitzending uit Nederland en door werving en reengagementen in
Indie, voorzien.

Uit Nederland Averden tot dat einde, in den loop van 1850, 670
manschappen gezonden In dat jaar werd hier te lande eene
bepaling daargesteld, strekkende tot het niet aannemen voor de
koloniale dienst van staatkundige uitgewekenen en militairen van
het ontbonden Sleeswijk-Holsteinsch leger.

Ook werd geen hand- en aanbrenggeld voor vreemdelingen
meer verleend.

§ 4. Inrigtingcn tot het leger betrekkelijk.

a. Voor stoffel ij ke behoeften.

Als zoodanig komen in aanmerking:
1° de magazijnen;
2°. het kleedermakers-atelier;
3°. » officiers-kleeding-magazijn;

4°. de geweermakers-ateliers

;

5°. » buskruidmolens

;

6°. » hospitalen en
7°. » apotheken.

Ten aanzien dezer inrigtingen valt, Avat het jaar 1850 betreft,

aan te teekenen
, te Aveten

:

Ad lum. Bij de magazijnen der genie te Batavia en Soerabaija
Averden magazijnhouders aangesteld.

Op grond van de daartoe bestaande noodzakelijkheid werd be-
paald, dat binnen de Welkomstbatterij , aan de haven der stad
Batavia, een geboiiAv zou worden opgerigt, bestemd voor een
genie-magazijn.

Gelijktijdig werd vastgesteld, dat de localen in het fort Prins
Frederik, dienende tot genie-magazijn, zullen Avorden ingerigt

tot wapenmagazijn voor de artillerie
, zoodra de zich daarin bevin-

dende genie-goederen naar het bovenbedoelde magazijn zullen zijn

overgebragt.

In verband met de voor Soei'abaija gearresteerde verdedi-
gingsplannen, werd magtiging verleend tot den opbouw van een
bomvrij buskruid-magazijn aldaar.

Over het algemeen genomen, was de toestand van ’s Lands
magazijnen van oorlog gedurende 1850, allezins voldoende.

Het arsenaal te Batavia werd voorzien van eene nieuwe loods,

naast het magazijn voor lederwerken
,
ijzer enz,. Ook de affuit- en

houtloods werd aanzienlijk vergroot.

Iliervoren Averd reeds aangeteekend
, dat een nieuAV kogelpark

werd aangelegd.

Ook het arsenaal te Samarang onderging eenige doelmatige

veranderingen, Avaaronder voornamelijk het aanbrengen van eene

nieuAve loods voor constructie-hout , en nieuwe stellingen voor
het geschut , terwijl tevens een begin Averd gemaakt met de
ophoogïng der binnenruimte, ten einde dezelve voor den hoogen
waterstand te beveiligen.

Do artillcrio-coustructie-winkel te Soerabaija, waarvan reeds,

vroeger gewag is gemaakt, zou op den lsten Januarij 1851 als

zoodanig beginnen te werken.

Ad 2 urn. Dein 1819 bij Avijze van proef by het klecdermakers-
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atelier op het fort Erfprins opgerigte schoenmakerij werd in 1850

met eenen gunstigen uitslag voortgezet.

Daarvoor werden 40 Europesche gevangenen afgezonderd.

Ad 3um. Omtrent de kledingmagazijnen Valt over 1850 niets

bijzonders te vermelden.

Ad 4urn. In den loop van 1850 werd een inspecteur benoemd

voor de draagbare wapenen van het leger in Nederlandsch Indie en

te Meester Cornelis bij Batavia eene geweermakersschool opgerigt,

ter vervanging van den aldaar bestaanden buitengewonen geweerma-

kerswinkel.

Deze laatste inrigting werd mitsdien op den I5den September

1850 opgeheven.

Ad hum. De buskruidmolen te Bodjong (Samarang) kon op

het einde van 1850 geacht worden in eenen vrij goeden staat te zijn.

Men werkte in 1850 aan de daarstelling van een reeds in

1849 geprojecteerd buskruid-etablissement te Ngawie.

Ad Gum. De staat van ’s Lands hospitalen liet gedurende 1850

over het algemeen weinig te wenschen over.

Het groot militair hospitaal te Weltevreden onderging eenige

doelmatige verbeteringen, en werd in 1850 bepaald, dat bij

hetzelve in het daarop volgende jaar een gebouw zou worden

opgerigt tot huisvesting van een 12tal bedienden
,

voor welke

geene localen aanwezig waren.

In verband met het in het vorige jaar (1849) bepaalde, dat bij

’s Lands militaire hospitalen aan een 30tal jongelieden uit de

Javaansche bevolking de gelegenheid zou worden verschaft, om
zich kosteloos voor het vak van inlandsch geneeskundige en vac-

cinateur te bekwamen ,
werd magtiging verleend

,
om bij genoemd

hospitaal een blok gebouwen op te rigten
,
geschikt tot huisvesting

van dezelven.

Deze woningen werden in 1850 voltooid
,

terwijl op het einde

van dat jaar nog in aanbouw was het locaal, dat dienen moet

voor een bij hetzelfde hospitaal geprojecteerd verloskundig gesticht.

Voor zooveel Batavia betreft ,
kan nog worden aangeteekend

,

dat het magazijn voor geneesmiddelen
,
hetwelk allezins voldeed,

in 1850 voorzien was van geneesmiddelen van de beste qualiteit,

waarom dan ook hulde werd gedaan aan de goede zorg
,
aan de

uitzending in Nederland besteed.

Ook het scheikundig laboratorium te Weltevreden en het ana-

tomisch-pathologisch kabinet aldaar beantwoordden ten volle aan

de verwachting.

Op de voordragt van het militair departement, en hoofdzake-

lijk omdat daaruit vereenvoudiging in de administratie en eene

betere controle van den administrateur zouden voortvloeijen
,
werd

bepaald , dat het garnizoens-hospitaal te Padang zou aangemerkt

worden als een groot militair hospitaal , welken rang die inrig-

ting overigens door de gemiddelde sterkte der daarin opgenomen
wordende zieken allezins verdiende.

Reeds in den aanvang van 1850 werd magtiging verleend

om het provisioneel bad-etablissement te Plantoengan te voor-

zien van de noodige gebouwen tot huisvesting van een onder-

officier ,
met de politie bij die inrigting belast

,
en van een tweetal

cellen voor gestraften.

De proef in 1849 genomen
,
om het fort te Oenarang in te rigten

tot een convalescentenhuis, voldeed aan de verwachting ,
en er wer-

den in 1850 nog verschillende maatregelen genomen
, om die stich-

ting aan het doel te doen beantwoorden.

Ten aanzien der militaire zieken -gestichten kan nog worden
gewag gemaakt van eene Koninklijke magtiging om de ver-

eischte maatregelen te nemen, ter vervanging van de vroeger

bestaande zieken-oppassers en bedienden door een blijvend militair

personeel.

Dienvolgens werden bepalingen vastgesteld, betreffende het huis-

houdelijk personeel bij de militaire ziekengestichten in Nederlandsch

Indie.

Voorts werd bepaald , dat de gegageerde militairen ,
die bij

de invoering dier verordeningen reeds bij de genoemde gestichten

in dienst waren
,

bij eventueel engagement als militaire hospitaal-

beambten in het genot blijven van hun gagement.

Aan de eerstaanwezende officieren van gezondheid bij de

militaire zieken - gestichten is in 1850 de bevoegdheid toegekend,

om, in bijzondere gevallen, aan enkele zieken verstrekkingen te

doen van buitengewone voedingsmiddelen
,
niet op het tarief voor-

komende ,
mits de, verlangde artikelen plaatselijk verkrijgbaar zijn

en de noodzakelijkheid der verstrekking door die officieren telkens

worde gecertificeerd. •

Ad lum. Hierboven werd reeds melding gemaakt van den

staat van het magazijn van geneesmiddelen te Weltevreden.
Alleen te Soerabaija bestaat eene garnizoens-apotheek. De uit

dezelve verstrekte geneesmiddelen waren steeds van eene goede

qualiteit.

b. Voor zede 1 y keen verstandelijke behoeften.
Ten vervolge van het bij het vorige verslag medegedeelde om-
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trent de verstrekking van boeken
,
platen

,
kaarten en instrumen-

ten aan het leger
,
tegen betaling

,
kan wordén aangeteekend

, dat
daarvan gedurende 1850 voor eene waarde van ruim f 18,000
onder het leger werd verspreid.

In den loop van dat jaar had ook de uitzending plaats van de
boekwerken voor de garnizoens-bibUotheken

, welke mede in het
vorige verslag zijn vermeld. \

Wat het corps pupillen betreft
,
zoo werd deze inrigting in het

laatst van 1849 en in September 1850 ,
zoowel door den chef der

geneeskundige dienst, als door den kommandant der 2de militaire

afdeeling bezocht.

Beide hoofd-officieren roemden zeer de wijze
,
waarop dezelve

wordt beheerd
,
terwijl hun voldoende bewijzen werden geleverd

van de goede vorderingen door de pupillen gemaakt in de ver-
schillende vakken waarin zij onderwijs genieten.

Alleen werd eenige moeijelijkheid ondervonden in het verkrijgen

van geschikte sujetten om de jongelieden te onderwijzen.

46 pupillen werden in het schoenmaken en een gelijk aantal in

het kleedermaken onderwezen ; 24 andere leerden het timmer-
mans-ambacht.
Degenen , die in het geweérmaken werden geoefend

, leverden

het vooruitzigt van goede werklieden te zullen worden.
Over het algemeen mogt men zich vleijen

,
dat deze inrigting

meer en meer aan haar doel zoude beantwoorden , en bij voortdu-
ring een heilrijk toevlugtsoord blijven voor behoeftige en andere
afstammelingen van Europeanen in die gewesten.
\

§ 5. Toestand en verrigtingen van het leger in het algemeen.

Ook in 1850 zijn alle bereikbare middelen aangewend om den
toestand van het Indisch leger te verbeteren.

Onder de vele moeijelijkheden die hetzelve te verduren had,
bleef het voortdurend met eenen goeden geest bezield.

De onlusten welke in den loop van 1850 in Palembang , op
Banka en de residentie Bantam plaats hadden, alsmede het verzet

van een der hoofden van de Batoe-eilanden en dat der Chinezen
van Montrado (Borneo’s Westkust)

,
verschaften aan het Neder-

landsch-Indische leger gelegenheid om blijken van opgemelden
geest en te gelijk bewijzen van moed en beleid aan den dag te leggen.

§ 6. Gewapende corpsen niet regtstreeks tot het leger behoorende.

Het beheer over deze corpsen onderging in 1850 geene verandering.

Met de verstrekking van slagvuurwapenn werd voortgegaan

,

onder het nemen van de noodige bepalingen , zoowel ten aanzien

van de kosten aan het onderhoud daarvan verbonden
,

als met
betrekking tot het toezigt over dezelve.

De formatie dezer corpsen onderging mede geene verandering;

alleen werd magtiging verleend om de te Saparoea (Molukken) te

organiseren compagnie schutterij zamen te stellen overeenkomstig

het bepaalde bij art. 16 van het reglement voor de schutterijen

op Java [Staatsblad 1838 n°. 22).

Als een vervolg op het medegedeelde bij het vorige verslag

strekke het volgend uittreksel uit het door den inspecteur dezer

corpsen over den toestand derzelve gedurende 1850 , ingediende

rapport.

Schutterijen.

De staat waarin zich de schutterijen op Java bevinden , kan
als voldoende beschouwd worden.
Aan die te Pasoeroean

,
Soerakarta en Djokjokarta waren nog

geene slagwapenen verstrekt.

Omtrent de geoefendheid der schutterijen in de buitenbezittingen

worden gunstige berigten ontvangen. De verwisseling der silex-

tegen slaggeweren
,
die bereids te Padang plaats vond , kan blijkens

de van den kolonel , chef van het wapen der artillerie, ontvangen
mededeeling, voor de schutterijen in de Moluksche eilanden en

te Macassar al spoedig volgen.

Papangers.

De staat der geoefendheid van de Papangers, Moofren en Ben-
galezen

,
zoomede die hunner kleeding en wapening

,
geeft reden

tot tevredenheid. Over hunne dienstverrigtingen wordt niet

geklaagd.

Dj aijang-sekars.

Even als in het vorige jaar werd gerapporteerd ,
kan ook thans

vermeld worden, dat de Dj ajang-sekars aan het doel hunner

instelling beantwoorden
,
en des gevorderd goede diensten presteren.

De krijgsverrigtingen in het Bantamsehe strekken hiertoe ten

bewijs.

De belooningen aan enkelen dergenen die zich onderscheidden

,

toegekend, getuigen dat hunne onversaagdheid en volharding bij

de ontmoeting van den vijand, der opmerkzaamheid waardig waren.

De bij de staking der werving te Macassar genomen beschikking,

vermeld in het verslag over 1849 ,
tot voltallighouding dezer corpsen

,

heeft de voldoendste uitkomsten opgeleverd.

H.
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Het gedrag der op Java aangeworpen rekruten laat niets te

wenscjien over.

Pradjoerits.

Sedert het vorige jaar heeft men een aanvang gemaakt met de

verwisseling tegen slagwapens der oude silex-geweren bij de

corpsen pradjoerits in gebruik. Ten gevolge van dezen maatregel

waren de pradjoerits in de afdeeling Krawang, in de residentien

Preanger Regentschappen en Cheribon
,

bij het einde van 1850
met percussie-geweren gewapend.
De verbetering , dre hunne uitrusting hierdoor heeft ondergaan

,

kan belangrijk genoemd worden.
De verstrekking van kleeding bij het reglement voorgeschreven,

vond regelmatig plaats.

Lijfwachten dragonders te Soerakarta en Djokjokarta.

De toestand waarin deze corpsen verkeeren, laat niet veel te

wenschen over.

Legioen van den pangeran Adipatti Ario
Mangkoe Negoro.

De contracten tot instandhouding van dit corps ,
met den pangeran

Aclipatti Mangkoe Negoro gesloten, worden getrouw nagekomen.
De staat waarin zich het legioen bevindt , kan voldoende

genoemd worden.
De wapening heeft

,
bij de verstrekking van slagwapens aan dit

legioen, eene aanzienlijke verbetering ondergaan.

Legioen van den pangeran Adipatti Pakoe Alam.
Hetgeen van het legioen van Mangkoe Negoro werd gezegd , is

op dat van Pakoe Alam geheel toepasselijk.

Barissans op Madura.

De staat waarin de barissans verkeeren is ,
ten gevolge der ver-

strekking van slagwapenen aan dezelve
,
veel verbeterd.

Aan het naleven der met de regenten van Madura geslotene

Overeenkomsten wordt , zoo noodig
,
herinnerd.”

II. Zeemagt.

§ 1. Kommandement

.

Ten gevolge van het overlijden van den vice-admiraal J. P.
Macliielsen (op 15 November 1849), stond het zeewezen op den
lsten Januarij 1850 nog onder de tijdelijke bevelen van den kapitein

ter zee J. G. Huijs en zulks tot den 15den Mei, als wanneer het
kommandement van Zijner Majesteits zeemagt in Oost-Indie

, met
de daaraan verbondene betrekking van inspecteur der Marine,
krachtens Koninklijk besluit van 22 November 1849. n°. 12,
overging in handen van den inmiddels tot vice-admiraal bevorderden
schout-bij-nacht E. B. van den Bosch.

In Julij 1850 gaf deze het verlangen te kennen om zich de
aankomst van den hoofd-ingenieur voor het stoomwezen in Oost-
Indie ten nutte te maken

,
om met denzelve de aangelegenheden

van de fabrieken te Soerabaija
, waarin stoom- en andere werk-

tuigen voor Zijner Majesteits zeemagt, voor het militair departe-
ment en voor de particuliere industrie vervaardigd en hersteld
worden, plaatselijk te regelen, tot welk einde de vice-admiraal
zich, na bekomene autorisatie, op den lsten Augustus 1850
derwaarts begaf.

Dezelfde aangelegenheden vorderden ook in December 1850 de
tegenwoordigheid van den vice-admiraal te Soerabaija en werd
gedurende zijne afwezigheid van Batavia do hoofdadministratie

der Marino met de afdoening der dagelijksche zaken belast.

§ 2. Nederlandsch eskader.

Spoedig na zijne optreding was de nieuw benoemde kommandant
van Zijner Majesteits zeemagt in de gelegenheid, een belangrijk
overzigt te geven van den staat, waarin zich destijds het
Nederlandsch eskader bevond, met aanwijzing der schepen welke
voor de active dienst onbruikbaar waren geworden en van die

welke voorzieningen en herstellingen behoefden.
Zijner Majesteits fregat de Rijn en Zijner Majesteits korvet

Argo
,

respectivelijk onder de bevelen van de kapiteins ter zee

F. A. Johr en •O. van der Har'., vertrokken op den lsten en
Gden September 1850 naar Nederland

Daarentegen kwam Zijner Majesteits fregat Prins Hendrik der
Nederlanden , onder bevel van den kapitein ter zeejhr. II. A.van
Karnebeek

,
als bestemd om eerstgenoemden bodem te vervangen,

qp den 8sten Januarij 1851 ter reede van Batavia aan.
Zijner Majesteits schoenorbrik en schoeners Windhond

, Circe en
Janus werden repcctivolijk op den lsten Julij, den lsten October
en den lsten November 1850 buiten dienst gesteld en later, wegens
onbruikbaarheid, in bet openbaar verkocht, terwijl Zijner Maje-
stcits schoener Anadyornene , na op den laatsten Maart 1850 bui-
ten dienst gesteld te zijn, aan do gouvernements- civilc marine
werd overgegeven, om daarbij verder dienst te doen.

Zijner Majesteits schoenerbrik Egmond werd op den lsten Julij

in dienst gesteld , na eene belangrijke reparatie te hebben onder-
gaan.

Met inbegrip van het vaartuig hetwelk de Bijn vervangen heeft,

doch eerst op 8 Januarij 1851 ter reede van Batavia aankwam,
kon Zijner Majesteits zeemagt in Indie op den 31sten December
1850 gerekend worden te zijn zamengesteld uit

:

het fregat Prins Hendrik der Nederlanden

;

de korvetten Boreas en Nehalennia ;

i) brik Zivaluw

;

» schoenerbrikken Huzaar
, Dolfijn ,

Egmond , Banka
,
Banda

Arnbon en Saparoea;
n adviesbrik Pylades

;

» schoeners Argo
,
Kameleon en Aruba

;

» stoomschepen Bromo
,

Etn'a , Vesuvius ,
- Hecla , Phoenix

,

Samarang
,
Borneo , Onrust , Tjipannas en Batavia ;

ééne kanonneerboot, en
uit de schoenerbrik Sylph , die destijds op de helling te Onrust

in reparatie lag.

De totale Europesche bemanning dier schepen bestond uit 1885
koppen en het getal inlandsche matrozen en vuurstokers bedroeg
510 koppen, dat is 194 Europesche en 19 inlandsche schepelingen

minder dan op den lsten Januarij 1850.

§ 3. Gouvernements-schoeners en kruisbooten.

Het beheer dezer vaartuigen werd in den loop van 1850 aan
den , onder het genot van pensioen ,

eervol uit het corp3 zee-

officieren ontslagen kapitein ter zee W. «7. Schiller opgedragen.

De sterkte bestond op ultimo 1850, uit:

drie schoeners van het 1 ste charter

;

twee » » » 2de »

en vijf en vijftig kruisbooten, derhalve ééne krnïsboot meer dan
volgens de laatstelijk bepaalde formatie mogt aanwezig zijn.

Van de schoeners van het lste,charter waren twee in de wateren

van Banka gestationneerd
,

terwijl de derde ter westkust van
Borneo dienst deed. Deze schoeners waren bemand met 10 Euro-
peanen en 88 inlanders.

Een der schoeners van het 2de charter was mede ter genoemde
kust en de andere ter zuid- en oostkust ' van Borneo gestation-

neerd. Deze beide laatste vaartuigen waren bemand met 5 Euro-
peanen en 41 inlanders.

Al de schoeners van het 1ste charter verkeerden in eenen

goeden staat. De andere vereischten min of meer eenige repa-

ratien.

Van de 55 kruisbooten, elk met 20 inlanders bemand, bevon-

den zich

:

7 te Batavia,

2 » Cheribon ,

1

i) Tagal,

1

H Pekalongan,

1

» Samarang,
1 » Japara

,

1 » Joana

,

2 » Rembang,
1 » Soerabaija

,

2 » Grissee,

1 » Sumanap

,

1 » Passaroean,
2 » Bezoekie,

2 » Banjoewangic

,

4 ter westkust van Sumatra,
3 te Palembang

,

6 » Banka

,

5 » Riouw,

3

» Sambas,

3

» Pontianak

,

3

» Banjermassing en

3 » Macassar,

Totaal 55.

Daarvan waren 7 in eenen slechten staat, en één gestrand.

Yan de overige waren enkele reeds oud , doch nog bruikbaar.

In den loop van 1850 werd magtiging verleend tot het doen
aanbouwen van een vijftal nieuwe kruisbooten , terwijl in dat

jaar do schoener Alcinoë wegens onbruikbaarheid werd verkocht

en ééne kruisboot werd gesloopt.

§ 4. Administratie.

In den loop van 1850 werden bepalingen gemaakt betreffende

de toekenning van verblijfkosten en soldy aan officieren, onder-
officieren en manschappen van de marine , die tot het verrigten

van militaire dionsten aan den wal worden ontscheept.

Die bepalingen zijn opgenomen bij het Indisch Staatsblad van
1850, n°. 39.
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Voorts werd bij het besluit van den Gouverneur-Generaal van

19 April 1850 , n°. 6 (opgenomen in het Indische Staatsblad van

dat jaar, n°. 13) eene premie vastgesteld voor kommanderende

officieren van Z. M. schepen en vaartuigen van oorlog voor den

overvoer van geld - vertegenwoordigend papier, edele metalen,

juweelen en andere kostbare voorwerpen ,
zoowel ten dienste van

het Gouvernement als voor rekening van particulieren, wanneer

deze laatsten, door tusschenkomst der bevoegde autoriteit, hunne

hulp daartoe mogten inroepen.

Ook aangaande de voeding van inlandsche hoofden, gezanten

of staatsgevangenen, bij overvoer aan boord van Zijner Majesteits

vaartuigen van oorlog ,
werden bij besluit van 14 September

1850, n°. 13, bepalingen gemaakt, welke in het Indische Staats-

blad van dat jaar onder n°. 27 zijn opgenomen.

§ 5. Inrigtingen tot de zeemagt betrekkelijk.

Commissie tot verbetering der Indische zeekaarten.

Deze inrigting had in 1850 met vele moeijelijkheden te kampen.

Boven en behalve het gemis van eene behoorlijke pers en andere

onmisbare werktuigen., moesten hare werkzaamheden eene groote

vertraging ondexwinden door eene langdurige en met den dood

geëindigde ongesteldheid van haren teekenaar.

Desniettemin levert het verslag hax-er verrigtingen gedurende

1850 het bewijs op van den ijver dien de leden der commissie en

eenige met dezelve in betrekking staande zee-officieren bezielde tot

verspreiding van de zoo hoogst nuttige kennis der Indische vaar-

wateren.
Terwijl de luitenant ter zee II. D. A. Smits voortging met de

vervaardigde kaarten voor den druk gei-eed te maken, werd de

hydrographische kennis verrijkt door de resultaten der opnamen,

door de luitenants ter zee II. A. Modderman en J. van Maurik

bewerkstelligd van de noordelijke vaax’waters bij Macassar tot

uan Parre- Barre, en van de Batoe- en Banjak - eilanden bij

Sumatrfi.

De luitenant ter zee P. F. Uhlenbeck leverde verscheidene

hydrographische by dragen omtx’ent de westkust van Box-neo en de

Klabatbaai op Banka; de luitenant ter zee G. F. de Bruyn Kops

van Bawean en Banjoewangie; de luitenant G. M. Bleekmann

omtrent de oostkust van Borneo; de luitenant B. L. de Haes
omtrent de Tominibaai en de noordkust van Celebes; de luitenant

P. Toutenhoofd eene opname vaxx het rit van Pamanoekan ; de luite-

nant P. van der Velde Erdtrinlc vaxx de reede van Bangaai; de

luitenant A. W. Keuchenius van de reede Kebola, eiland Ombaai;

de adelborst A. van Kerkwijk van de reede bij Gisser in de Mo-
lukko’s enz., terwijl de togt van Zijner Majesteits schoener Circe

naar Nieuw Guinea zeer veel bijbragt tot de vermeerdering der

hydrographische kennis van dat eiland.

Aaix de commissie werd het toezigt opgedrageix over de beba-

kening van de reede van Batavia , en werden de aldaar vereischte

bakens behoorlijk opgesteld. Ook de baak op Ontong-Java werd
van eenen bal voox-zien, met dat gevolg, dat die verbetering, als

bijzonder aan het doel beantwoordend^, ook elders zou worden
toegepast.

Voorts werd de bebakening van de vaarwaters van Tjilatjap

en Soerabaija tot stand gebragt.

Bij dit gedeelte van het tegenwoordige verslag kan nog melding

worden gemaakt vaix de benoeming van eenen geographischen

ingenieur voor Indie.

Ofschoon in de laatste jaren veel gedaan was om de hydrogra-

phische werkzaamheden meer en meer uit te breiden, eix men
daardoor meer dan vi-oeger in de gelegenheid was geweest om van

de gedane opnemingeix zeekaarten uit te geven
,
welker gebruik veel

heeft bijgedragen tot de zekerheid van de scheepvaart naar die

bezittingen, ontbrak nog aan de verschillende resultaten een alge-

meen verband en misten de kaarten, in weerwil van de aanzienlijke

sommen gelds aan dezelve besteed ,
en van den belangrijken

arbeid van onderscheidene verdienstelijke zee-offxcieren
,
nog eenen

vasten grondslag, waardoor derzelver waarde aanmerkelijk ver-

minderde, dewijl men de middelen niet bezat om eene aardrijks-

kundige plaatsbepaling in acht te nemen, zoodat de juiste ligging

van vele punteix nog onzeker bleef.

De vordering der wetenschap en in het bijzonder van de toegepaste

sterrekunde ,
en de daardoor bestaande mogelijkheid om de juiste

kennis dier ligging te erlangen, deden den vice-admiraal E. B.

van den Bosch, nog in Nederland zijnde , de wenschelijkheid inzien,

om te trachten een en ander ook voor onze Oost-Indische gewesten

te benuttigen.

Na daartoe gedurende eenigen tijd door den hoogleeraar Kaiser

te Leyden te zijn opgeleid, werd de luitenant ter zee de Lange
door het opperbestuur belast met de taak, om eene astronomische

plaatsbepaling in Indie te beproeven.

Hij ontving , zoo als boven gezegd is
,
den titel van geographi-

schen ingenieur, en werd bij zijne komst in Indie, en als daartoe

reeds in Nederland bestemd, onder der leden der bovenbedoelde!
commissie opgenomen.

Maritiem etablissement op Onrust.

Ten gevolge van hetgeen bij het vooi-gaand verslag aangaande
den gezondheidstoestand van dit eiland is gezegd, kan worden
aangeteekend

, dat dezelve in 1850 betbr was dan in 1849.
Intusschen was die toestand verre van bevredigend te zijn en gaf
zulks in 1850 aanleiding tot de verwijdering van dit eiland van
een aantal aldaar te werk gestelde veroordeelden.
Op dit etablissement wex'den

,
gedurende dat jaar, onderscheidene

oorlogsschepen en enkele koopvaarders gerepareerd. De werkzaam-
heden aan het drooge dok gingen echter niet merkbaar vooruit.

Maritiem etablissement te Soerabaija.

De werkzaamheden tot daarstelling van het nieuw maritiem
etablissement te Soerabaija maakten gedurende het jaar 1850
goede vorderingen.

Volgens opgaven van den ingenieur van den waterstaat Geil,'

is van af het jaar 1847, toen met de werkzaamheden begonnen
wex’d , tot en met 1850 ,

in het geheel uitgebaggerd ongeveer
190,000 kubieke ellen, tex’wijl oixgeveer 90,000 kubieke ellen vaste
specie in diepte gewonnen is , waax-van ongeveer 30,000 kubieke
ellen in het haven-kanaal en 60,000 in het bassin. Die inge-
nieur berekent wijders, dat er toen xxog 230,000 kubieke ellen

specie moesten worden uitgehaald, en hij vleide zich, dat men
met behulp der beide baggermolens het bassin in drie jaren tijds

over de geheele oppervlakte van ruim 60,000 vierkante ellen, die

door 1700 ellen steeneix kaaijen ingesloten is, op de diepte van
26 voeten bij springtij zoude kunnen brengen.
Eene ondervinding van vier jax-en heeft wijders aangetoond,

dat men, hoezeer ook in en voor de monding van het bassin

aaixslibbing plaats heeft, hieromtrent, bij het aanwezen der
stoombaggermolens en nog andere middeleix van redres

,
geene

zorgen voor de toekomst behoeft te koesteren.

De vier kapitale steenkolen-loodsen met eene oppervlakte of
bex’gruimte van ruim 800 vierkante ellen

,
werden voltooid en

aan de opxlgting der andere loodsen
,

zoomede- der smederij,

begonnen. Aan den ketelbok werd voox’tgewerkt
, en is die in het

jaar 1851 gereed ‘gekomen en opgerïgt.

Met het drijvende dx’ooge dok werden steeds de beste diensten

bewezen. Gedurende het jaar 1850 zijn in dat dok opgenomen en
hebben meer of min belangrijke x’eparatien ondergaan

, 15 gouver-
nements-vaartuigen en 5 schepen van particulieren, makende met
de vroegere in het geheel 24 schepen.

De fabriek voor de marine, het stoomwezen en de nijverheid

te Soerabaija oixderging gedurende het jaar 1850 meikelijke ver-

beteringen. Het smeden, draaijen en ketelmakex’swerk wordt
daar met zoi’g verrigt, en in het gieten heeft xnen mede groote

vorderingen gemaakt , hoewel de gieterij te klein is
,
en door eene

ruimere zal worden vervangen.

§ 6. Toestand en verrigtingen der zeemagt in het algemeen.

Afgescheiden
,
in zooverre

,
van hetgeen hierboven omtrent den

toestand van de zeemagt in 1850 wex’d aangeteekend, kan, met
betrekking tot hare vex'rigtingen

, het deswege door den tijdelijken

kommandant uitgebragt berigt hier worden overgenomen , luidende :

» Ten einde zooveel mogelijk systematisch te werk te gaan

,

zal ik de vexu-igtingen van Zijner Majesteits schepen op de ver-
schillende stations en in de verschillende gedeelten van Indie
achtereenvolgens behandelen.

De kust van Java.

In verbaixd xnet de in den aanvang van het jaar 1850 uïtge-

broken onlusten in het Bantamsche
,
zijn de korvet Boreas en ver-

scheidene van Zijner Majesteits stoomschepen derwaarts gezonden
en hebben er belangrijke diensten bewezen, zoo door het spoedig

overbrengen der troepen , als het bewaken der kust en het

onderscheppen van de gemeenschap met de Lampongsche districten,

waarvan een gedeelte der bevolking met de oproerlingen in

Bantam gemeene zaak maakte. Ten gevolge van de genomen
krachtige maatregelen, zijn de onlusten in de residentie Bantam
spoedig gedempt en heeft de. marine niet weinig toegebragt om dat
doel te bereiken.

Sommige vaarwaters langs de noordkust van Java werden
gedurende het jaar 1850 door zeeroovers voor de inlandsche

scheepvaart onveilig gemaakt
, en het eiland Bawean in de Java-

zee had zelfs eene landing van het rooversgespuis te verduren

,

welke door eene zoodanige stoutheid van de zijde der roovers

gekenmerkt was, als waarvan men in de laatste tijden slechts

weinige voorbeelden kan opnoemen.
De zeeroovers die deze zeëen bezochten waren van tweederlei

aard : ten eerste de bewoners van sommige eilanden van den Linga-
archipel en de zuidkust van Billiton, zoomede van het eiland

Lephr ,
die, met hunne praauwen ter tripangvangst uxtgerust , zich-
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slechts, walmeer do gelegenheid zich aanbiedt, met zeerooverij

bezig houden
; de tweede soort van roovers is gevaarlijker. Zij

behooren op het eiland Magindano en de daarbij gelegene
Soeloe-eilanden te huis

; hunne praauwen zijn grooter
,
sterker

bemand, beter gewapend en geheel tot den zeeroof uitgerust.

Uit dit verslag zaltlijken, dat door de marine de grootste

activiteit is aan den dag gelegd om de zeeroovers op te sporen
en de scheepvaart te beveiligen.

De luitenant ter zee der 1ste klasse H. Camp , met Z. M.
stoomschip Vesuvius , ontdekte op den 24sten Maart bij de

Boompjes-eilanden
,

gelegen ten noorden van den hoek van
Indramaijoe, 7 verdachte praauwen, welke bij de nadering bleken
zeeroovers te zijn. Twee gewapende sloepen

,
onder bevel van de

luitenants ter zee P. M. van der Haak en P. Buddingh
,
werden

naar het rif en tegen de rooversvaartuigen afgezonden. Het
eerste vuur werd van twee der rooverspraauwen gegeven

,

waarop een allerhevigst gevecht volgde , hetwelk eindigde met
het enteren

, veroveren en verbranden dezer praauwen door onze
schepelingen. De roovers hebben een zeer hevigen tegenstand
geboden. Het verlies aan hunne zijde wordt op een 20tal dooden
geschat, terwijl men van onze zijde 9 gekwetsten bekwam (dat

is nagenoeg het l/
4 van de bemanning der sloepen) van welke 4

zwaar gewond waren en één den dag na het gevecht overleed.

Drie roovers werden gevangen genomen, intusschen hadden de
andere praauwen een goed heenkomen gezocht

,
doch werden

door het stoomschip en de andere sloepen van dien bodem met
zulk een goeden uitslag vervolgd, dat nog drie praauwen in onze
handen vielen, hoewel het der bemanning gelukte zich met de
viugt op het rif en op de overblijvende praauwen te redden. In
het geheel zijn 5 rooverspraauwen vernield geworden.

Hetzelfde gedeelte der kust van Java, namelijk van Krawang
tot Pamanoekan en Indramaijoe, werd na het gevecht van de Vesuvius
nog gedurende verscheidene maanden nu en dan door kleine

zeerooverspraauwen onveilig gemaakt.
Verscheidene oorlogsstoomschepen

, met name de Phoenix , Borneo,
Samarang enz., werden herhaaldelijk naar die vaarwaters afgezon-
den, doch deze expeditien hadden gewoonlijk niet het gewenscht
gevolg, dewijl de roovers zich tijdig genoeg wisten weg te maken.
Echter had de luitenant ter zee der 1ste klasse J. Andreae

,

in de eerste dagen van Julij, met Zijner Majesteits stoomschip
Phoenix

, het geluk om 18 inlanders te redden, die, door de roovers
gevangen gemaakt, op een der Sadoelang-eilanden waren gedeponeerd.
Door den luitenant ter zee der 2de klasse R. A. Houck en den
luitenant ter zee der 1ste klasse J. L. van Florensteijn, achtereenvol-
gens en elk aan het hoofd van eene expeditie van een kleinen schoe-
ner en eenige praauwen naar de reeds genoemde kust gezonden,
zijn al de eilandjes, reven, rivieren en kreken, die den roovers
tot schuilplaats zouden kunnen strekken, met de meeste zorg
onderzocht geworden, en men kan het aan deze herhaalde maat-
regelen toeschrijven, dat de roovers de kust verlieten en de
inlandsche vaart weder hare vorige veiligheid verkreeg.
De aanval in de maand October 1850 door de Illanosche zee-

roovers op Bawean gedaan, was van een veel ernstiger aard dan
de zoo even vermelde rooverijen.

Gebruik makende van een tijdstip, dat een groot deel der

mannelijke bevolking van Bawean met hunne praauwen ten handel
uit waren, zijn 15 groote rooverspraauwen het eiland genaderd,
en hebben de roovers onverwacht aan de noordwestzijde voet
aan land gezet, aldaar eenige kampongs geplunderd en verwoest,
veel geweldenarijen gepleegd en eene menigte der vreedzame inwoners
met zich als slaven medegevoerd.

Namiwelijks was de tijding van eene landing der Illanons op
Bawean bekend geworden , of de Heda werd in aller ijl van
Batavia, en Zijner Majesteits schoenerbi’ikken de Huzaar en
Banda met een particulier stoomscheepje en een paar kruisbooten
van Soerabaija, derwaarts gezonden. Bij hunne aankomst te

Bawean echter waren de roovers weder vertrokken, zonder dat

men wist waarheen. De Heda trachtte hen dadelijk op te sporen

,

en bezocht tot dat einde de Karimon-Java- ,
Boompjes- en Sadoe-

lang-eilanden, doch het bleek, dat zij den steven naar elders

hadden gerigt. Zijner Majesteits stoomschepen Bromo en Heda
onderzochten vervolgens met hetzelfde doel de zuidkust van
Borneo, zoomede de verscheidene eilandjes in de Java-zee en in

het zuidelijk gedeelte van straat van Macassar, die tot schuilplaats

van roovers zouden kunnen strekken. Dit onderzoek had mede
geen gewenscht resultaat. Do gouvernements-schoener Zeemeeuw
echter heeft in November vijf van die praauwen op de hoogte

van Sampit (zuidkust van Borneo) ontmoet, en is eenigen tijd met
hen slaags geweest. Stilte en de invallende nacht zijn oorzaak
geweest dat deze praauwen ontsnapten.

Na vele vruchteloozo kruistogten , is het eerst in den aanvang
van het jaar 1851 (Januarij) aan don luitenant ter zee der 1ste

klasse P. A. M. Hinlopen mot Zijner Majesteits stoomschip Heda
gelukt

, dezelfde roovcrsvloot , die Bawean geteisterd had , in cone

baai bij het zuid-westeinde van Kangeang aan te treffen en
den roovers eenen zeer gevoeligen slag toe te brengen.
De uitslag van dit gevecht is algemeen bekend gemaakt, doch

de bijzonderheden daarvan worden, als niet tot het jaar 1850
betrekking hebbende, hier met stilzwijgen voorbijgegaan; stippende
ik hier alleen nog aan, dat het sedert nog gelukte verscheidene
andere schuilhoeken der roovers te ontdekken en hun zoo veel

schade toe te brengen, dat het waarschijnlijk is, dat men thans
vooreerst niet meer van hen zal hooren.

De westkust en oostkust van Sumatra.

Op de westkust van Sumatra waren gedurende het jaar 18 50
in station Zijner Majesteits schoenerbrik de Dolfijn en Zijner Maje-
steits schoener Argo. Zijner Majesteits fregat de Rijn en schoener
Kameleon kwamen in het begin van Maart van die kust te

Batavia terug , en Zijner Majesteits stoomschip Phoenix deed in

Januarij eenen togt heen en weder naar Padang, waarop ook Ben-
koelen aangedaan werd.
De Dolfijn en Argo hebben, van Padang uit, verschillende togten

langs de kust gedaan en herhaaldelijk de noordelijke havens en
het eiland Nias bezocht, alwaar eene gewenschte rust heerschte.

In de maand Mei deden deze vaartuigen eene expeditie naar
de Batoe-eilanden, ter bestraffing van zeker hoofd Lawan Olanda
van de kampong Sie Gesse, op het eiland Gata , die zich in open-
baar verzet tegen het Gouvernement had gesteld. De expeditie

stond onder bevel van den luitenant ter zee der 1ste klasse

C. J. Berghuis, kommandant van de Dolfijn

;

de Argo werd aan-
gevoerd door den luitenant ter zee 1ste klasse J. van Maurik

,

terwijl op de vaartuigen nog ingescheept was een detachement
van 25 inlandsche militairen van het garnizoen te Padang.
Nadat het gebleken was, dat met zachte middelen niets te

verrigten viel , beval de luitenant ter zee Berghuis op den 14den
Mei eene landing, bij de kampong Kabo Sietera.

De magt bestond uit 36 matrozen en mariniers en 25 mili-

tairen
,
te zamen 61 geweerdragende manschappen. De luitenant

ter zee Berghuis stelde zich zelven aan het hoofd en had nog vier

officieren onder zich. Terwijl de beide schoeners , die zich in-

tusschen voor de vijandelijke kampong geposteerd hadden , een
welgerigt vuur daarop geopend hadden , rukte de gedebarqueerde
magt langs het strand naar Sie Gesse op. De schepen daarop
hun vuur stakende

,
werd de genoemde kampong na eenen

hardnekkigen tegenstand ,
waarbij man tegen man gestreden werd

,

door de onzen ingenomen en in brand gestoken. Het oproerig

hoofd Lawan Olanda

,

die zich met de vlugt had gered
,
werd drie

dagen later door de bevolking zelve uitgeleverd en aan boord van
de Dolfijn naar Padang overgebragt.

De uitslag van deze expeditie heeft het gewenscht gevolg gehad

,

daar het Nederlandsch gezag op de Batoe-eilanden daardoor

geheel hersteld is geworden.
De zeelieden en landtroepen hebben zich zeer moedig gedragen,

doch gelukkig heeft men slechts enkele gewonden te betreuren

gehad ,
waaronder zich ook de luitenant ter zee der 2de klasse

D. van der Gronden bevond. Het verlies van dooden en gekwetsten

aan de zijde des vijands moet vrij aanmerkelijk zijn geweest.

De zuidkust van Sumatra (de Lampongsche districten) is ver-

scheidene malen door zeil- en stoomschepen, onder andere door

Zijner Majesteits korvet Boreas en de stoomschepen Vesuvius en
Phoenix, bezocht geworden ,

vooral in het eerste gedeelte des jaars),

tijdens de onlusten in Bantam, dewijl het gebleken was, dat de

inwoners van het zuidelijk district tier Lampongs met de muite-

lingen van de overliggende Javasche kust gemeene zaak maakten.

Ten gevolge van de beëindiging der onlusten in het Palem-
bangsche zijn de troepen ,

die in het laatst des vorigen jaars

derwaarts waren overgebragt, met een stoomschip weder afge-

haald, en is eerst in April de commissaris Busdikens , en daarna

in Mei de benoemde resident Afeis, mede met een stoomschip,

naar Palembang overgevoerd.

Banka, Billiton, Riouw.

Zijner Majesteits stoomschepen hebben tijdens de onlusten, die

gedurende liet jaar 1S50 op Banka geheerscht hebben , bijzonder

goede diensten bewezen. Zoodra de opstand onder Amir het nemen
van krachtige maatregelen noodzakelijk had gehad gemaakt, zijn

door verscheidene stoomschepen troepen van Java derwaarts over-

gebragt. De Borneo bragt in April eenige troepen naar de oostkust

van Banka en later voerden Zijner Majesteits stoomschepen Bromo »

Onrust en Tjipannas eene grootere militaire magt naar Muntok

,

de Klabatbaai en andere plaatsen des eilands. Het bevel over

deze verschillende stoomschepen is eenigmaanden uitgeoefend

geAvordcn door den kapitein-luitenant ter zee J. 1F* Stoll, kom-
mandant van de Bromo

,

en daarna door den luitenant ter zee

der 1ste klasse T. Nieuwenhuizen, kommandant van de Onrust .

Ook de luitenant ter zee dor 1ste klasse P. F. Uhlenbeck, als

kommandant van de Tjipannas

,

maakte zich zeer verdienstelijk.



Bijlagen. 27ste vel 105 Tweede Kamer

Verslag van .het beheer en den staat der koloniën over i85o, (Oost-Indie.)

(Regerings-verslag.)

In liet laatst des jaars namen de zaken op Banka eenen

gunstigen keer ,
daar Amir

,
van punt tot punt door onze troepen

vervolgd en in het naauw gebragt
,
geene uitkomst meer ziende,

in onderwerping kwam, welk voorbeeld later door de andere

hoofden der muitelingen gevolgd is.

Deze gunstige uitslag is echter niet dan na vele inspanning ver-

kregen. De troepen hebben in het binnenland zeer vermoeijende

togten moeten doen , en deze vermoeienissen zouden zeker nog

veel grooter en langduriger geweest zijn
,
indien niet deze troepen

met de stoomschepen met gemak en inkorten tijd langs de kust en

naarde punten die het meest bedreigd werden , waren overgebfagt.

De genoemde stoomschepen bragten ook veel bij om de kust

van Banka tegen aanrandingen van zeeroovers te beveiligen. Een
paar enkele gevallen van zeerooverij ,

die aldaar voorvielen, wa-
ren van weinig beteekenis. Zijner Majesteits stoomschip Bromo

deed ook in October eenen togt naar Tjeroetjoep op het eiland

Billiton, om berigten in te winnen ten aanzien van de zeeroo-

vers, de zoogenaamde Orang-Laut of Orang-Sekkat, die de zuid-

kust van genoemd eiland en Poelo-Lepar bewonen.

Het bleek dat deze lieden zich in den regel met de visch- en

tripangvangst bezig houden en dat zij zich slechts wanneer die

vangst tegenvalt , of wanneer zich eene goede kans aanbiedt

,

aan zeeroof overgeven.

Hunne praauwen zijn klein en slecht uitgerust en alleen voor klei-

nere inlandsche handelsvaartuigen gevaarlijk. Hunne woningen zijn

gelegen tusschen de reven en op voor schepen van eenigen diep-

gang ongenaakbare plaatsen. Dit was de reden dat de Bromo
zich niet derwaarts kon begeven , doch eene expeditie van kleine

oorlogsbodems werd als wenschelijk aangegeven.

Sedert in dit jaar een oorlogsschip in de wateren van Billiton

gestationneerd werd en zich eene particuliere onderneming tot

ontginning der tinmijnen op dat eiland vestigde
,

heeft men van
geene rooverijen dér Orang-Sekkat meer vernomen, en is het te

vertrouwen dat zij tot een rustig leven zijn teruggekeerd.

In den archipel van Riouw en Linga was, gedurende het jaar

1850, steeds een schoenerbrik gestationneerd, welke de verschil-

lende vaarwaters aldaar bezocht en geregeld doorkruist heeft.

Westkust van Borneo.

De opstand tegen het Nederlandsche gezag van de Chinezen

van Taykong
,
gevestigd in het Rijk van Sambas

,
hebben in

het jaar 1850 belangrijke krijgsverrigtingen in dat gedeelte onzer

bezittingen ten gevolge gehad.

Reeds sedert langen tijd liet de geest onder de Chinesche volk-

planters veel te wenschen over. Men achtte daarom dat eene

vertooning op de westkust van Borneo van Zijner Majesteits

fregat de Rijn, dat naar China bestemd was, eene goede uitwer-
king zou hebben.

Gemeld fregat, vergezeld van Zijner Majesteits stoomschip Tji-

pannas , kwam in de laatste helft van Mei voor de rivier van
Pontianak ten anker. Zoowel hier als te Sambas

,
had eene Avis-

seling van beleefdheden tnsschen het état-major van het fregat

en de Sultans en rijksgrooten plaats
, waarbij de goede gezindheid

van die vorsten jegens ons bestuur bleek.

Op voorstel van den resident besloot de kapitein ter zee F.
A. Jöhr , bevelhebber van Zijner Majesteit fregat de Rijn , tot

het doen van eene militaire demonstratie tegen Sadouw, eene
plaats bewoond door de Chinezen van de konsie Taykong en
gelegen aan de rivier van Sadouw, die hare uitAvatering heeft

op de westkust van Borneo, ongeveer halveiuvege tusschen Sam-
bas en Pontianak. Deze demonstratie zoude ten doel hebben
de bemagtiging van een smokkelvaartuig dat te Sadouw Avas

binnengeloopen en hetwelk de Chinezen weigerden uit te leveren.

De Rijn en Tjipannas
,

zoomede drie kruisbooten, den 5den
Junij voor de SadouAv-rivier ten anker gekomen zijnde , en de
Chinezen niet voldoende aan de herhaalde sommatie tot uitlevering

der smokkelpraauw
,
gaf de kapitein ter zee Jöhr den 7den Junij

bevel tot de landing der troepen. Deze bestonden uit 120 mari-
niers en matrozen van het fregat

,
met geweren gewapend

, 20
man infanterie van het garnizoen te Sambas

,
en gewapende sloepen

van het fregat
,
en omstreeks 300 man hulptroepen van den Sultan

van Sambas. Ten 12 ure de troepen aan den Aval zijnde, zette

de magt zich in beAveging; de 20 man infanterie met 120 man
hulptroepen, onder bevel van den luitenant ter zee der 1ste
klasse F. F. Uhlenbeck

, rukte aan den regter oever der rivier

voorwaarts; het 2de peloton schepelingen, met een ander gedeelte
der hulptroepen , onder den luitenant ter zee der 2de klasse J.W.
van Rhijn ,

aan den linker oever
, terwijl de hoofdmagt in de vier

sloepen, onder persoonlijke aanvoering van den kapitein ter zee
Jöhr, de rivier oproeide.

Ten 123/4 ure tot nabij de versterkte koeboe of dorp Sadouw
genaderd zijnde, begonnen de Chinezen een geweer- en geschut-
vuur, dat van onze zijde van de kruisbooten en barkas dadelijk
beantwoord werd. De luitenant ter zee Uhlenbeck naderde de
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vijandelijke benting tot nabij den wal, doch moest, toen de hulp-
troepen bij het eerste schot op de vlugt gingen, en hij met den
luitenant der infanterie Pfeiffer en 20 militairen alleen was ge-
bleven

,
retireren

,
hetgeen in goede orde geschiedde

, nadat een
Europeesch korporaal gedood en een inlandsche sergeant zwaar
gekAvetst Avaren geworden.
De luitenant van Rhijn

,

op den linker oever der rivier
, konde

Avegens het moeijelijke
, steile en ondoordringbare van het terrein,

weinig of niets uitrigten
, en nadat het vuur over en weêr eeni-

gen tijd had aangehouden, besloot de kapitein ter zee Jöhr het

bevel tot den terugtogt te geven. Het lafhartig gedrag der hulptroe-
pen, waarvan niet één man staan bleef, de onbekendheid met de
werkelijke sterkte van den vijand, het moeijelijke van het terrein

en het vallend Avater, waardoor de sloepen Aveldra op droog zou-
den zijn blijven zitten, en nog andere omstandigheden, hebben
den genoemden hoofd-officier tot het nemen van dit besluit geleid.

Dezelfde hoofd-offlcier heeft voorts vermeend
,

dat zijne in-

structie hem geene vrijheid verleende om met het fregat zijn

verblijf op de westkust van Borneo te verlengen
, en heeft dien

ten gevolge den 12den Junij de reis naar China voortgezet.

De slechte uitslag van de landing te SadouAV en de meer en
meer vijandelijke houding der Chinesche opstandelingen, die nu
zelfs tegen Sambas oprukten, hadden het zenden van eene expedi-

tie derAvaarts zeer noodzakelijk gemaakt.
De maritime magt daarheen vertrokken, bestond uit Zr. Ms.

korvet Boreas, Zr. Ms. schoener Kameleon en Zr. Ms. stoomschip
Borneo, zoomede uit de gouvernements-schoener Haai en eenige

kruisbooten
,
gezamenlijk onder bevel van den kapitein ter zee J.

G. Huijs

,

bevelhebber van de Boreas. De versterking van troepen

Averd op bovengemelde schepen , zoomede op een particulier trans-

portschip, overgebragt, terAvijl het opperbevel over de expeditie te

land Avas opgedragen aan den luitenant-kolonel der infanterie Sorg.

Zoodra deze laatste meende
,

dat hij genoegzaam sterk Avas

,

werd er tot een aanval op Pamangkat besloten. Deze aanval

had ewrkelijk op den 11den en 12den September plaats en behaal-

den de Nederlandsche wapenen bij die gelegenheid eene luister-

rijke overwinning. Ruim 300 man troepen werden aan boord Van
Zijner Majesteits stoomschip Borneo, onder bevel van den luite-

nant ter zee der 1ste klasse F. J. K. van Gorkum
,
met veel gemak

van Sambas gehaald en in weinig tij ds naar de monding der rivier,

van waar de aanval uit zoude gaan ,
overgebragt.

Het debarquement dier troepen had in den morgen van den llden
September in goede orde plaats. 35 mariniers van Zijner Majes-
teits “korvet Boreas , onder aanvoering van den luitenant ter zee

der 2de klasse J. C. van der Bank, Avaren bij die magt inge-

deeld
,

welke moedig tegen Pamangkat oprukte.

De kapitein ter zee Huijs bestuurde de verrigtingen der marine.

Hij liet van de schepen Borneo , Kameleon en Haai eerst een hevig

vuur openen op de versterkingen van den vijand op den rivier-

oever
,
vooral in de nabijheid van het bergje Penieboengan. De

Chinezen daaruit verdreven zijnde, zette de marine-di visie, sterk

79 met geweren gewapende schepelingen, onder bevel van den
luitenant ter zee der 1ste klasse A. F. Siedenburg

,

voet aanwal,
nam van de versterking bij Penieboengan bezit, en rukte vervol-

gens tegen Pamangkat op, alwaar zij juist deboucheerde
,
toen de

landmagt een zeer hevigen tegenstand des vijands ontmoette. De
verschijning van het marine-detachement aldus eene gunstige

diversie te weeg gebragt hebbende, viel de vereenigde land- en
zeemagt op het versterkte Rongsiehuis aan

,
hetwelk, na een

hardnekkig gevecht
,
stormenderhand ingenomen Averd. Het gros

der vijandelijke bezetting
,
dat stand gehouden had

,
werd over

de kling gejaagd. Intusschen beproefden de Chinezen de benting

te hernemen; gedurende den nacht van den llden op den 12den
September , en in den morgen van den 12den deden zij verschei-

dene verAvoede aanvallen op onze troepen
,
die echter alle moedig

en met groot verlies aan de zijde des vijands afgeslagen

Averden.

De magt der Chinezen waartegen gestreden is
,
wordt op 5000

man geschat. De zege is echter niet dan na een gevoelig

verlies aan dooden en gekAvetsten behaald geworden. Onder
laatstgenoemden bevonden zich de overste Sorg

,
bevelhebber der

expeditie
, die kort daarop aan zijne Avond bezweek, de luitenant ter

zee van der Bank, de luitenant der genie Maarschalk en de officier van
gezondheid der marine Muller. De marine-troepen hebben geteld 3

dooden en 24 gekwetsten, en de land- en zeemagt te zamen 8

dooden en 67 gekwetsten.

De positie te Pamangkat niet geschikt geoordeeld wordende

,

werd zij verlaten en daartegen de benting op den heuvel Penie-

boengan in goede orde gebragt, en tot een vast punt onzer troe-

pen gemaakt. In dit fort, later fort Sorg genaamd, werd een

detachement
,

te zamen gesteld uit militairen en de mariniers van
de Boreas

,

in bezetting gelegd.

De Chinezen echter nog niet in onderwerping komende werd
tot een nieuAven aanvoer van troepen van Java overgegaan

;

II.
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daarbij bewezen Zijner Majesteits stoomschepen Etna en Borneo
wederom goede diensten.

De luitenant-kolonel Le Bron de Vexela , die, na den dood van
den overste Sorg, dezen in het bevel der landmagt opgevolgd was,
deed met laatstgenoemd stoomschip eene militaire verkenning

langs de kust, waarbij de rivieren Manpawa, Doerie , Radja
enz. bezocht werden. De zeemagt ging voort de kust streng

geblokkeerd te houden.

In het laatst van November hadden eenige hevige gevechten

tegen de Chinezen plaats. De landmagt zoude den aanval tegen

de Chinesche versterkingen van Pamangkat aan de oostzijde doen,

terwijl eene divisie van schepelingen de Sebankouw-rivier zoude

binnenvaren, ten einde aan die zijde eene diversie te weeg te

brengen. Laatstbedoelde divisie werd, op last van den kapi-

tein ter zee Huijs , die thans op nieuw het bevel over de ge-

zamenlijke zeemagt uitoefende, aangevoerd door den luitenant

ter zee der 1ste klasse A. F. Siedenburg. Zij bestond uit de

gouvernements-schoener Haai
, drie kruisbooten en een detache-

ment van 40 matrozen van Zijner Majesteits korvet Boreas.

Den 20sten November voer deze magt de Sebankouw-rivier
binnen

,
en werden

,
na een hevig vuur, de Chinezen op de vlugt

gejaagd. De hoofdmagt der expeditie
,
waarbij een detachement

mariniers onder den luitenant der mariniers R. J. Gaerthé , en

een detachement matrozen onder den luitenant ter zee der 2de

klasse A. A. 's Graeuwen was ingedeeld
,
bivouacqueerde in den

nacht van den 20sten op den 21sten November aan den oever der

rivier bij den heuvel Penieboengan. Des morgens ten 7 ure van
laatstgenoemden dag rukte deze magt voorwaarts. De vijand

bood eenen allerhardnekkigsten tegenstand, doch moest wijken

voor den moed onzer dapperen. Zoowel door de manschappen
van zee- als landmagt werd dapper gestreden en de Chinezen
verdedigden iederen voet gronds met veel verwoedheid. Bij een

aanval hunnerzijds sneuvelde de 2de luitenant der infanterie van

Winsheijm , aan wien, met een detachement Madurezen ,
de be-

dekking van eenige artillerie was toevertrouwd. De houwitsers

zelve vielen eenige oogenblikken in de handen des vijands ,
doch

werden weldra door de hoofdkolonne onder de kapiteins Bade
en Smits

,
en waarbij de schepelingen zich mede zeer onder-

scheidden ,
heroverd.

Intusschen had de luitenant ter zee der 1ste klasse Siedenburg

dezen dag den aanval op de Sebankouw-rivier herhaald en al de

daar omstreeks gelegen bentings
, na een hevig kanon- en ge-

weervuur, vernield.

De luitenant-kolonel Le Bron
,
ontwarende, dat de vijand niet

zonder een zeer groot verlies aan manschappen geheel van
Pamangkat te verdrijven zoude zijn, besloot den voorwaartschen
marsch niet te vervolgen

, maar het bij de behaalde voordeelen
te doen blijven. De troepen keerden in de beste orde naar het

bivouac bij het fort Sorg terug , van waar zij weder met de
Borneo naar Sarnbas werden teruggevoerd.

De beste verstandhouding en zamenwerking heeft bij deze
gelegenheid tusschen de land- en zeemagt geheerscht. De totale

sterkte der marine, die op den 20sten en 21sten November,
zoo aan den wal als in de gewapende sloepen, een regtstreeksch
deel aan de krijgsverrigtingen heeft genomen

,
bedroeg 151 offi-

cieren en manschappen, behoorende tot de equipagien van Zijner
Majesteits korvet 'Boreas, stoomschip Borneo , schoener Kameleon
en civile schoener Haai.
Nadat de Chinezen nu ook bij eenige nachtelijke aanvallen

op het fort Sorg, telkens met groot verlies hunnerzijds, waren
teruggeslagen, en zij meer en meer de overtuiging kregen, dat

zij tegen onze troepen niet bestand waren en dat zij ten gevolge
der voortgezette blokkade der kust , die hun allen toevoer van
buiten afsneed , tot het uiterste waren gebragt

,
gaven zij in

het einde des jaars hunnen wensch te kennen, om in onderwerping
te treden.

De onderhandelingen deswege door den resident van de wester-
afdeeling van Borneo aangekoopt, hebben in het voorjaar van
1851 tot een gewenschten vrede geleid.

Zuid- en Oostkust van Borneo.

Reeds met een woord is hierboven melding gemaakt van de
kruistogten van Z. M. stoomschepen langs de zuidkust van Borneo
tot opsporing der rooversfiotille

, die Bawean geteisterd had

,

zoomede van eene ontmoeting met eenigo der rooverspraauwen
door de gouvernemcntsschoener Zeemeeuw.

Behalve die kruistogten werd Banjcrmassing in het begin van
het jaar bezocht door Z. M. stoomschip Borneo

, tot hot over-
brengen onder anderen van eenïge beambten voor de steenkolen-
mijnen nabij die plaats , en deed Z. M. stoomschip Sdmarang

,

onder
bevel van den luitenant ter zee der late klasse J. J. Wichers, in de
maanden October en November 1850 , eene belangrijke reize naar
de oostkust van Borneo. Nadat genoemd vaartuig eene stoom-
praauw , bestemd tot het slepen der kolenvaartuigen van de mijn

te Pengaron van Soerabaija naar Banjermassing had gesleept
,

scheepte zich op de Samarang in de resident van de zuid- en
oosterafdeeling van Borneo , aan wien eene zending naar de Rijken
op de oostkust van dat eiland opgedragen was. Op de uitreis

werden achtereenvolgens bezocht de plaatsen Tabeniouw, Pagattan,
Pamantengan

,
op Poelo-Laut

; Tengaroeng en Samarinda op de
Koeteirivier

;
Goenong Tabor op de Koeranrivier; zoomede de

San-Boeloegang- of Kaijanrivier, welke laatste echter wegens de
vele banken en reven niet verder dan tot de monding ingevaren
werd. Op de terugreize zuidwaarts werd de baai van Passier

,

Poelo-Laut en Batoe-Litjin aangedaan. Op verschillende der
bezochte plaatsen (met name te Pamantengan , Samarinda en in

de Segahrivier
,
een der takken van de Koeranrivier) werd uit de

daar aanwezige steenkolenlagen het stoomschip van kolen voor-
zien. Over het algemeen voldeed deze brandstof goed en werd
weinig afwijkende bevonden van de steenkolen der mijnen te

Pengaron.
Celebes.

De kapitein ter zee C. van der Hart
, met Z. M. korvet Argo

en stoomschip Bromo, deed gedurende de maanden Februarij tot

Julij 1850 eenen zeer belangrijken togt om de vlag te vertoonen
en den stand van zaken op te nemen langs de geheele oostkust

van Celebes, de Bangaai- en Soela-eilanden en de kusten der ge-
heele residentie Menado.
Den 17den Februarij van Macassar vertrokken

, bezochten de
genoemde schepen achtereenvolgens Boeton

,
de Yosmaer’s of

Kendariebaai ,
Taboinkoe , Tomaiki, Bangaai, Soela en de kust

van Balante
,
en arriveerden den 30sten Maart te Amboina. Yan

hier ging de reis eerst naar Ternate en Kema
, en bezocht men

vervolgens in de Tominibaai de plaatsen Gorontalo , Moton

,

Parigie
,
Todjo en Togiun. Na nogmaals Kema en ook Menado

aangedaan te hebben
,
ging de togt langs de noord- en noord-

westkust van Celebes
,

alwaar de plaatsen Bolang Magondo

,

Bolang Banka , Bintanna , Bolang Itam
,

Kaij dipang Bwool

,

Tontolie en Palos werden bezocht, terwijl de schepen den 20sten
Julij te Macassar wederkeerden.

De kapitein-luitenant ter zee C. Noorduijn
, met Zijner Majesteits

brik de Zwaluw en schoenerbrik Ambon , deed in de maand Junij

van uit Macassar een togt langs de westkust van Celebes, gedu-
rende welken contracten werden hernieuwd met Balanipa , Tjerana,
Madjéné, Binoeang, Pamboeang, Mamoedjoe en Tappalang.
Het hoofdzakelijke doel dezer contracten is de hernieuwing der
vriendschapsbetrekkingen tusschen de vorsten van genoemd land

en het Nederlandsch-Indisch Gouvernement , de bevestiging van
de Nederlandsche suprematie, en het weren van strandroof bij

schipbreuken op hunne kusten.

Op de terugreis van Macassar naar Java
,

bezocht Zijner

Majesteits stoomschip Bromo , onder bevel van den kapitein-luitenant

ter zee J. W. Stoll , de eilanden Tana
,

Tjampea en Kalatoea,
gelegen ten zuid- oosten van Saleijer, om zich te overtuigen

of daar soms zeeroovers aanwezig waren. Op eerstgenoemd eiland

werd geen spoor van roovers gezien , doch op het eiland Kalatoea
ontmoette de luitenant ter zee der 2de klasse R. L. de Haes

, aan
het hoofd van een detachement, eenige roovers, waaruit eene

schermutseling volgde , waarbij een roover gedood werd. Een
twintigtal huizen werden tevens in,de asch gelegd en eene roovers-

praauw verbrand.

Moluksche eilanden en Nieuw Guinea.

De in den Molukschen archipel gestationneerde schoenei brikken
deden gedurende het jaar 1850 verscheidene togten. Zoo deed de
Saparoea , onder bevel van den luitenant ter zee der 1ste klasse

A. I). Kluifskens , in de maand Januarij eene expeditie naar de

baai van Amahay aan de zuidkust van het eiland Cerarn en bragt

de bevolking van Elpapoeti onder het wettig Nederlandsch gezag
van de teraraan zij zich sedert eenigen tijd onttrokken had.

Ditzelfde vaartuig bezocht in Maart en April de eilanden Soela en

Bangaai , en in Augustus en September nogmaals Ternate. Zijner

Majesteits schoenerbrik Banda deed eene reize naar Banda, de

Zuid- Ooster-en de Aroe-eilanden, en Zijner Majesteits stoomschip

Etna bewerkstelligde in Julij en Augustus eenen togt van Soerabaija

via Macassar naar Amboina en terug.

Zijner Majesteits schoener Circe , onder bevel van den luitenant

ter zee der 2de klasse J. M. J. Brutel de la Riviere , deed in de

maanden Maart tot Julij met den gecommitteerde D. J. van den
Dungen Gronovius eene belangrijke reize van de Molukkos

/
naat-

de noordkust van Nieuw Guinea.
Achtereenvolgens werden het eiland Geby , de baai van Dorey

met de negorij Loufabe het eiland Roen of Run in do Geelvinkbaai,

het eilandje Ansoes , ten zuiden van Jobie en het eilandje Krudó
bezocht. De togt strekte zich ook beoosten de Geelvinkbaai uit

,

tot nabij do baai van Bougainville ,
doch uit hoofde van de ongewoon

sterke stroomon, kondo men die plaats niet bereiken, hoewel men
reeds de oosterlengte van 140° 41' bereikt had. Dq Circe keerde
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van daar westwaarts terug,deed het eiland Sowok aan, en bragt

nogmaals eenigen tijd in de haven van Dorey door. De bewoners

dezer streken zijn cijnsbaar aan den Sultan van Tidore en staan

als zoodanig onder de souvereiniteit van Nederland.

Timor en eilanden ten oosten van Java.

Zijner Majesteits adviesbrik Pylades ,
onder bevel van den

luitenant ter zee der 1ste klasse L. Nicolson, deed in de maanden

Junij-tof September eenen togt in de wateren van Timor en be-

zocht de plaatsen Koepang ,
Dilly en Attapoepo. op Timor,

de eilanden den Panteren Ombaai, het eiland Rottie , de haven

van Ambogaga op Endeh of Floris, en de reede van Nangamessie,

op Soemba of Sandelhout-eiland.

In de wateren van Balie en Lombok was steeds een oorlogs-

vaartuig gestationn eerd, eerst Zijner Majesteits schoenerbrik de

Huzaar en later Zijner Majesteits schoener Janus. In verband

met de politieke verhouding van de genoemde eilanden tot ons

Gouvernement, was het oorlogsvaartuig ter beschikking gesteld

van den Nederlandschen gecommitteerde voor de zaken van Bali

en Lombok, en deed het van tijd tot tijd reizen naar onderschei-

dene plaatsen van die eilanden.

Maildienst.

De maildienst tusschen Batavia en Singapore werd gedurende

1850 door Zijner Majesteits stoomschip Batavia verrigt, met uit-

zondering van de maanden Mei tot en met Augustus ,
als wanneer

de stoomschepen Phoenix en Borneo daartoe werden gebezigd.

Voor de maildienst tusschen Soerabaijaen Macassar (aangevangen

in 1850) werd eenmaal Zijner Majesteits stoomschip Hecla aange-

wezen.”

III. STELSEL VAN VERDEDIGING.

In het jaar 1850 werd overgegaan tot de zamenstelling van
' eenen raad van verdediging

,
bestemd om den kommandant van

het leger voor te lichten in zijne aan het Gouvernement te doene

voorstellen, de verdediging van Java betreffende.

Ook werd het noodige verrigt voor het onderhoud en de verbete-

ring der gewone fortificatiewerken ,
zoo op als buiten Java

,
terwijl

de buitengewone defensie-werken groote vorderingen hebben gemaakt.

In 1850 werden daarin geene beduidende tegenspoeden onder-

vonden, en kwam men vele bezwaren, die zich in vorige jaren

hadden voorgedaan, te boven.

Ook met betrekking tot den gezondheidstoestand der arbeiders

had men redenen van tevredenheid. Overal, zelfs op Onrust, was
dezelve vrij gunstig, met uitzondering evenwel van Tjilatjap,

alwaar eene epidemie heerschte, die op den voortgang der werken

eenen zeer nadeeligen invloed uitoefende.

Ten einde tegen eenig volksverloop gewaarborgd te zijn,

stelde men, met goed gevolg pogingen in het werk, om bij de

groote werken de vestiging van eene koelie-bevolking in de hand

te werken, waardoor ook de arbeidsloonen zeer waren gedaald.

©. Regtswezen cm politie.

I. BESTANDDEELEN DER WETGEVING.

§ 1. Strafregt.

De commissie
,

aan welke de zamenstelling van een Wetboek

van Strafregt voor Nederlandsch Indie in 1848 werd opgedragen,

gaf der Regering tegen het einde van 1849 in overweging
,
om

zich vooraf te verklaren :

1°. of het Nederlandsche Wetboek van Strafregt, voor zooverre

hetzelve destijds was gearresteerd, tot leiddraad zou Avorden

genomen bij de te ontwerpen strafwetgeving voor Nederlandsch

Indie; en
2°. of de Nederlandsch-Indische strafwetgeving uit twee

verschillende wetboeken . zou behooren te bestaan, namelijk één
ingerigt A’oor Europeanen en daarmede gelijkstandigen , en het

andere voor inlanders en daarmede gelijkgestelde personen , dan
wel ,

of die wetgeving in één en hetzelfde boek zou kunnen wor-
den begrepen.

De laatstgestelde vraag gaf aanleiding tot het inwinnen van
het gevoelen deswege der hoofden van gewestelijk bestuur ‘,

wier rapporten dienaangaande aan de bovenbedoelde commissie

werden toegezonden, ten einde het Gouvernement te berigten,

in hoeverre de daarin vervatte overwegingen leiden konden tot

eene Avijziging van de door de commissie aanvankelijk uitgebragte

meening, dat één Avetboek gevoegelijk het strafregt voor geheel

Nederlandsch Indie zou kunnen bevatten.

In voldoening daaraan
,

gaf de commissie te kennen , dat de
onderwerpelijke rapporten , op zich zelf beschouwd , niet in staat

waren geweest
,
eenige Avijziging te brengen in haar ter zake vroeger

geuit gevoelen, doch dat er zich omstandigheden zouden kunnen
voordoen, welke haar eene andere zienswijze zouden kunnen doen
aankleven , zoo als onder anderen eene ontkennende beantwoording

van de zijde der Regering der in de eerste plaats gestelde
vraag

;

terwijl de meerdere of mindere mate
, waarin de inlander aan

het Europeesch strafregt onderworpen
, dan wel

,
even als ten

aanzien van het burgerlijk en handelsregt
, in het bezit zijner

eigene wetten en gebruiken gelaten zoude worden
,
ook min of

meer tot het vaststellen van afzonderlijke strafbepalingen zou
moeten doen overhellen

;

en dat eindelijk, bijaldien in de sedert 1°. Mei 1848 in werking
getredene voorschriften omtrent de strafvordering onder de in-

landers en de met hen gelijkgestelde personen
,
Avijzigingen mogten

worden noodzakelijk geacht
,
vooral opzigtens het stelsel van bewijs

en dat van revisie, alsdan zoodanige wijziging noodwendig de
commissie verpligten zou , andere beginselen bij de vervaardiging
van het ontwerp van een inlandsch strafwetboek aan te nemen, dan
bij het onveranderd behouden van de aangenomene beginselen van
strafvordering.

Aangezien het Indisch Bestuur het noodzakelijk achtte, om,
ten opzigte van een en ander, den arbeid der commissie in

zekeren zin te leiden , werd haar, door hetzelve, in antwoord op
de eerste vraag

, te kennen gegeven
,
dat het reeds voor een

gedeelte gearresteerde Nederlandsche Strafwetboek te regt tot

leiddraad behoorde genomen te worden.
Destijds waren nog aanhangig de beraadslagingen over het

wijzigen van het Reglement op de uitoefening der politie
,
de burger-

lijke regtspleging en de strafvordering onder de inlanders en de daar-
mede gelijkgestelde personen.

Vermits voorzien werd, dat deze taak, Avelke de beantwoor-
ding der bedoelde vragen vertraagd had, niet spoedig zou zijn

beëindigd
,
Averd der commissie verder medegedeeld

,
dat van haar

voorloopig slechts één wetboek van strafregt voor Nederlandsch
Indie, toepasselijk op de Europeanen en daarmede gelijkgestelde

personen
,
werd verlangd ; ten einde na de vaststelling van dusdanig

wetboek, naar het voorbeeld van art. 7 van ’s Konings besluit van
16 Mei 1846, n°. 1 (Indisch Staatsblad 1847, n°. 23), in over-

Aveging te nemen
, welke bepalingen van hetzelve vatbaar zouden

zijn , om onveranderd , dan Avel met eenige Avijziging , op de

inlandsche bevolking
,
of op een gedeelte derzelve

,
toepasselijk te

worden verklaard.

De in 1813 door Zijne Majesteit bekrachtigde Bepalingen tot

regeling van eenige onderwerpen vn strafwetgeving ivelke eene dadelijke

voorziening vereischen, bleven gedurende 1850 in volle Averking.

§ 2. Regtsvordering en regterlijke magt.

Ten einde het Hooggeregtshof in de vertraagde afdoening der

menigte bij hetzelve in revisie hangende vonnissen in zaken van
misdrijf tegemoet te komen, werd bij art. 8 der publicatie van
17 Januarij 1849 bepaald, dat tot tijd en wijle die zaken bij de

Tweede Kamer van genoemd collegie zouden zijn afgedaan ,
de

kennisneming in revisie van zoodanige vonnissen, door de binnen

ieders ressort gevestigde landraden na de dagteekening dier

publicatie geslagen, aan de raden van justitie zou zijn opgedragen.

In Februarij 1850 was het Hooggeregtshof met de bijwerking

van dezen achterstand zoo ver gevorderd
,
dat gemeld art. 8 der

aangehaalde publicatie in de daarop volgende maand kon worden
ingetrokken (Indisch Staatsblad 1850, n°. 10).

Krachtens art. 3 van het besluit van den 15den December 1836,
ri°. 3 (Staatsblad n°. 56), moest door de Avees- en boedelkamers
in Nederlandsch Indie en het collegie van boedelmeesteren voor
onchristenen te Batavia, bij wege van edictale citatie worden 'ge-

procedeerd tegen elk en een iegelijk, die vermeenen mog,t eenig

regt of aanspraak te kunnen maken op boedels , Avelke meer dan
een derde eener eeuw onder de administratie dier instellingen zijn

geweest, zonder dat zich regthebbenden op dezelve hebben opge-
daan, ten einde bij ontstentenis van zoodanige regthebbenden de
betrokkene boedels aan den lande \-ervallen te doen verklaren.

Naar aanleiding der sedert ingevoerde nieuwe Avetgeving, Averd

met wijziging van gezegd artikel, bepaald, dat de daarbij be-
doelde regtsvorderingen zullen worden gevoerd door of van wege

de Regering van Nederlandsch Indie , als vertegenwoordigende den

lande (Indisch Staatsblad 1850, n°. 3).

Bij gelegenheid dat door het hofwerd gediend van consideratien

en advies nopens de benoeming van leden in eenen landraad
.
gaf

het zelve te kennen , dat het hooren van dat collegie (het Hoog-
geregtshof) in dergelijke zaken niet gebruikelijk was ,

en ook niet

aan te. bevelen, omdat de ondervinding had geleerd, dat somtijds

door inlandsche regtbanken geslagene Aronnissen moesten worden
vernietigd op grond dat dezelve onwettig zamengesteld Avaren;

weshalve
, Avanneer het hof eenmaal nopens de benoeming der be-

trokkene leden dier regtbanken advies had uitgebragt, hetzelve

moeijelijk later over de al of niet Avettigheid van derzelver zamen-
stelling een oordeel vellen kon.

Vermits dienaangaande geene bepaalde voorschriften bestonden,

werd het gevoelen van het Hooggeregtshof, en dat van den pro-
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cureur-generaal bij hetzelve ingewonnen nopens de vraag
, welke

regel zoude moeten worden betracht
,

betrekkelijk bet hooren
van het hof, deszelfs president of den procureur-generaal, omtrent
benoemingen van boven bedoelden aard.

Naar aanleiding der nader deswege gewisselde schrifturen
, werd

bepaald

:

» dat de president van het Hooggeregtshof van Nederlandsch
Indie zal worden geraadpleegd over benoeming en bevordering
van Europesche regterlijke ambtenaren, mitsgaders van inlandsche

regterlijke ambtenaren
,
wanneer daartoe bij het Gouvernement aanlei-

ding bestaat".

In verband met art. 73 van het Reglement op de regterlijke

organisatie en het beleid der' justitie wordt verklaard, dat de

griffiers van alle regterlijke collegien niet gehouden zijn aan de
opvolging der bepalingen betrekkelijk het aanstellen van klerken

ter griffie ,
boven de f 60 ’s maands , vastgesteld bij besluit van

1 Februarij 1845‘ n°. 1 ( Staatsblad n°. 5).

Artikel 16 van het besluit van 30 Maart 1848, n°. 6 (Staatsblad

n°. 15), luidt als volgt:

» De landraden in de adsistent-residentien Krawang, Buiten-
zorg en Patjitan zullen

,
bij afwezigheid ,

belet of ontstentenis

van den adsistent-resident
,
voorzien bij het 1ste lid van art. 93

van het Reglement op de regterlijke organisatie en het beleid

der justitie, worden voorgezeten door den ter hoofdplaats geves-

tigden ambtenaar , onmiddellijk in rang volgende op den adsistent-

resident”.

Krachtens gezegd art. 93 treden bij de landraden op de hoofd-

plaatsen der residentien ,
bij belet, afwezigheid of ontstentenis van

de residenten
, in hunne plaats als voorzitter op : de op de plaats

aanwezige adsistent-residenten , en bij belet
,
afwezigheid of ont-

stentenis van dezen, de secretarissen der residentien.

Ten einde den adsistent-resident van Banjoewangie (aan wien de
behandeling van ’sGouvernements belangen ten aanzien der Balische

aangelegenheden is opgedragen) bij eventuele afwezigheid te ver-

vangen , werd denzelven een controleur der landelijke inkomsten
en cultures toegevoegd , die dan ook , bij eene voorgekomene
verhindering van den adsistent-resident

,
den landraad in die

afdeeling had voorgezeten.

De omstandigheid
,

dat de onder zijn presidium geslagen von-
nissen door den betrokken raad van justitie vernietigd werden,
gaf aanleiding om het bovengemelde artikel 16 van het besluit

van 30 Maart 1848 , n°. 6, op de adsistent-residentie Banjoe-
wangie van toepassing te verklaren.

Naar aanleiding van door den procureur-generaal geopperde
bezwaren over de zamenstelling van eene der op Java gevestigde

regtbanken van omgang, en de door het Hooggeregtshof betoogde

noodzakelijkheid, om organiek en gelijkvormig het getal leden vast

te stellen , die in elke regtbank van omgang zitting zullen heb
ben, werd, met het oog op art. 100 van het Reglement op de
regterlijke organisatie en het beleid der justitie , bepaald , dat de

residenten bij hunne jaarlijksche voordragt tot benoeming van
leden in die regtbanken , voor zooveel daartoe een voldoend aantal

geschikte personen aanwezig is
,

vier gewone en vier buitengewone

leden zullen voordragen.

Uit hoofde van het gewigt en den omvang der bij den landraad

der stad en voorsteden van Batavia behandeld wordende zaken,
werd bepaald, dat defunctien van griffier bij die regtbank

,
welke,

bij afwisseling , nu eens door eenen afzonderlijk daartoe gede-
signeerden ambtenaar op wachtgeld , dan weder door den secretaris

der residentie , of wel door een der commiesen bij het residentie

kantoor, ten nadeele van andere werkzaamheden
,
werden waar-

genomen , zullen zijn opgedragen aan eenen vasten griffier
, bij

voorkeur te kiezen uit in de regten gegradueerde personen.

§ 3. Militair regtswezen.

Door den adsistent-resident op eene der buitenbezittingen wa-
ren , bij afwezigheid van den resident ,

eenige door eenen krijgs-

raad aldaar gewezenc vonnissen geapprobeerd , welke dien ten ge-

volge dcnzeli'den dag werden ten uitvoer gelegd.

De advocaat-fiscaal voor de land- en zeemagt betoogde bij eene

ter zake aan het HoogMilitair Geregtshof gediende conclusie , des

adsistcnt-residents onbevoegdheid tot het vcrleenen dier goedkeu-

ring, doch het hof, ofschoon ten volle de noodzakelijkheid beseffende

om dergelijke handelingen tegen te gaan ,
kende geene wettelijke

verordeningen, opgrond waarvan dezelve zonder eenige nadere

voorziening konden worden geweerd; en werd daarom, op het

daartoe aan het Gouvernement gedaan voorstel vastgesteld, dat

op vonnissen , door krijgsraden op de bezittingen buiten Java en

Madura gewezen, van toepassing zal zijn het bepaalde bij art. 2

der resolutie van 7 Mei 1831, n°. 27 (Staatsblad n°. 31) ,
luidende

:

» Dat alle ambtenaren op de buiten-etablissementen, die bij

» afwezigheid van den resident of de hoogste plaatselijke auto-

» riteit, lijdelijk met liet civiel gezag bekleed zijn, geene bevoegd-

» heid zullen hebben tot bekrachtiging van vonnissen
, welke

,

» volgens de bestaande bepalingen
, aan de herziening van den

» resident of de hoogste plaatselijke autoriteit zijn onderworpen

,

» maar dat dusdanige vonnissen tot des residents terugkomst ter
» plaatse zullen moeten worden aangehouden- dan rvel, naar
” gelang, der omstandigheden, aan het Hooggeregtshof ter be-
» krachtiging moeten worden aangeboden.”

H. TOESTAND VAN DE EEGTSBEDEELIXG LN

HET ALGEJIEEN.

Hierboven is reeds gezegd
,
dat de achterstand in de behande-

ling der door de landraden gewezene criminele vonnissen bij het
Hooggeregtshof in den beginne van 1850 was bijgewerkt en de
raden van justitie op Java mitsdien ontheven werden van de hun
tijdelijk opgelegde taak, om, na een zeker tijdstip, die vonnissen
in revisie af te doen.

Even als ook in 1849 het geval was geweest, was de omgaande
regter in de 4de afdeeling, uit hoofde van menigvuldige bezig-
heden om de Oost, niet bij magte om zich bij tijds met de tot
zijne kennisname behoorende regtszaken op het eiland Madura in
te laten. Mitsdien werd

,
in Maart 1850 , een lid van den raad

van justitie te Soerabaija tot afdoening dier zaken in commissie
gesteld.

Een gelijke maatregel werd in de maand Augustus van 1850
herhaald.

Hl. POLITIE.

§ 1. Beheer.

Geene veranderingen worden gemaakt in de bestaande voorschrif-
ten nopens het beheer.

Er zijn geene voorvallen van eenig aanbelang bekend geworden,
die op deze ofgene plaats eenige buitengewone voorziening noodig
maakten, komende de verslagen der meeste provinciën daarin
overeen, dat men zich met vrucht beijverde om de inwendige
rust te bevorderen, daar waar dezelve

,
gelijk in het Bantamsche,

niet door buitengewone omstandigheden werd verstoord.

§ 2. Verordeningen,

a. Algemeen e.

De politie werd gehandhaafd krachtens vroegere, voor het

meerendeel plaatse lijke verordeningen, in verband met de deswege
bij de nieuwe wetgeving voorkomende algemeene voorschriften.

b. Regt van verblijf.

In 1850 werden verleend

:

acten van vast verblijf,

aan 68 Nederlanders

,

en aan 12 vreemdelingen,

te zamen 80

;

en acten van tijdelijk verblijf,

aan 29 vreemdelingen.

Naar aanleiding der daartoe aan den Gouverneur-Generaal

toegekende bevoegdheid, werd wijders aan twaalf vreemdelingen

toegestaan om, in het belang der nijverheid, zich elders dan te

Batavia op te houden.

c. Passen voor personen.

Bij besluit van den 19den Junij 1840, n°. 3, werd ten gevolge

van den deswege gerezen twijfel aangeteekend , dat het niet in de

bedoeling van het Gouvernement lag
,
om de bij het Staatsblad 1837 ,

n°. 29, vastgestelde strafbepalingen op den overvoer van passa-

giers, die niet van behoorlijke passen voorzien zijn, toe te passen

op inlanders
,
Chinezen en daarmede gelijkgestelde personen.

Dit besluit werd echter niet gepubliceerd
,
ten gevolge waarvan,

op een der buiten-etablissementen, een Maleijer ter zake voor-

schreven werd verwezen in eene boete van f 1000, terwijl hem
hoogstens eene boete van f 25 a f 30 had moeten worden opgelegd.

Ter voorkoming van dergelijke, niet met de inzigten van het

Bestuur strookendc handelingen , werd , nadat de bedoelde Maleijer

van de betaling dier boete ontheven was , bij publicatie verklaard

:

>i dat het bepaalde bij het 1ste lid van het besluit van 20 Mei
1837, » n°. 1 (Staatsblad n°. 21), alleen van toepassing is voor

» Europeanen en daarmede gelijkgestelde personen , en niet op
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H inlanders of met lien gelijkgestelde personen ; zullende aan deze

,

» in den geest der bepalingen ,
opgenomen in § 1 van het besluit

„ van 24 Julij 1829, n°. 13
(
Staatsblad n°. 70), en art, 1 van

)i het besluit van 14 November 1837, n°. 1 (
Staatsblad n°. 58)

,

i) voor het reizen zonder van passen voorzien te zijn, slechts kun-

i) nen worden opgelegd eene boete van f 25 tot f 50 , te verbeuren

» zoowel door die personen zelven
,
als door de gezagvoerders van

j) vaartuigen die hen medenemen”.
Die publicatie is opgenomen in het Indisch Staatsblad van 1850

onder n°. 6.

d. Begrafenissen en begraafplaatsen.

Onder de inlanders te Batavia bestond de gewoonte om hunne

lijkén overal op velden in de kampongs
,
in stede van op bepaalde

plaatsen, ter aarde te bestellen.

Hoewel dit misbruik ook elders werd waargenomen, deed zich

alleen voor genoemde hoofdplaats de behoefte gevoelen aan maat-

regelen tot tegengang van hetzelve.

Dienvolgens werd magtiging verleend om een vijftal aldaar

gelegene stukken gronds, waarvan een tweetal door de eigenaren

kosteloos daartoe werden afgestaan, tot begraafplaatsen voor de

inlandsche gemeente te doen inrigten.

Het Gouvernement behield zich tevens voor, om, nadat die

begraafplaatsen in gereedheid zouden zijn gebragt, de noodige

bepalingen ter zake uit te vaardigen.

Aan den kerkeraad der Protestantsche gemeente te Ckeribon

werd, ten behoeve der Christelijke gemeente aldaar, een stuk

gouvernementsgrond tot den aanleg van een nieuw kerkhof afgestaan.

e. Invoer en bezit van wapens en kruid

Met ampliatie van het besluit van 25 Februarij 1831
,
n°. 7

[Staatsblad n°. 17), werd bepaald, dat de plaatselijke autoriteiten

bevoegd zijn om aan iedereen, voor den aanmaak van lustvuur

-

werken, tegen betaling van het kostende, te doen vertrekken

buskruid tot vermaling bestemd of voor krijgsgebruik afgekeurd.

ƒ. Passen voor vaartuigen.

In 1850 werden verleend twee en twintig zeebrieven voor reeds

in de vaart zijnde, en negen zeebrieven voor nieuwe schepen, alzoo

te zamen 31 stuks.

g. Uitwijking van stoomschepen.

De bij het Koninklijk besluit van 29 Januarij 1850 (Nederlandsch
Staatsblad n°. 68) vastgestelde nadere bepalingen op het voeren van
seinlichten op stoomschepen in zee, ter verkenning van den koers

bij nacht, werden in Indie openbaar gemaakt.

§ 3. Plaatselijke verordeningen.

De plaatselijke politiekeuren
,
voor zooverre die geacht werden

niet door de nieuwe wetgeving vervallen te zijn, ondergingen in

1850 geene veranderingen.

IV. EEXIGE MIDDELEX VAX BEHEER MET HET REGTS-
WEZEX LX VERBAXD.

a. B u r g e r 1 ij k e stand.

In 1850 werd ingetrokken art. 6 van het besluit van 10 Mei
1849 n°. 4 [Staatsblad n°. 25), voor zooveel daarbij, in verband met
het vastgestelde bij besluit van 26 April 1847, n°. 1 [Staatsblad

n°. 20), werd bepaald, dat de kommandant van het fort te

Beliling (eiland Balie) bij voortduring ambtenaar van den burger-
lijken stand aldaar zal zijn.

Ook werd bepaald dat de boeken, registers en andere be-
scheiden ,

in welke vóór de invoering van registers van den bur-
gerlijken stand de inschrijvingen en aanteekeningen van geboor-
ten, huwelijken en sterfgevallen in de residentie Timor werden
gehouden

,
zullen bewaard worden bij den ambtenaar van den

burgerlijken stand te Koepang, met bevoegdheid aan dezen om
daarvan uittreksels te verleenen.

b. Translateurs.

In navolging van het bepaalde bij besluit van den 15den
Januarij 1839, n°. 11, ten opzigte van de translateurs voor de
inlandsche talen, werd vastgesteld, dat, gerekend van af 1°.

Januarij 1851 , met intrekking op dat tijdstip van de bestaande
tolken voor de Chïnesche taal bij de raden van justitie op de
drie hoofdplaatsen van Java

, zouden worden in dienst gesteld

plaatselijke translateurs voor die taal
,

ondergeschikt aan de resi-

denten aldaar en met verpligting om bij de civile en militaire

regtbanken dienst te doen.

Deze translateurs kunnen voor vertalingen ten behoeve van
particulieren in rekening brengen de betalingen bij het Staatsblad

1819 ,
n°. 79 , vastgesteld.

c. Weeskamers.

Hierboven (sub lit. D. I. § 2) werd reeds aangeteekend , welke
bepaling genomen werd , ten aanzien van het vervallen verklaren

aan den lande van overjarige boedels. Aangaande die instellingen

werd nog bepaald:

1°. dat de kosten van zegels en leges , verbonden aan verzoe-

ken , welke door dezelve
, krachtens de wet , aan den regter

moeten worden gerigt, en van de daarop te verkrijgen beschik-

kingen
,
voor zooverre die kosten niet op de betrokkene perso-

nen of boedels kunnen worden verhaald-, uit hare fondsen bestre-

den zullen worden, met vrijlating om de niet verhaalbare uitgaven

van de jaarlijksche overwinsten af te trekken [Staatsblad 1850,

n°. 40)

;

2°. dat op de aan de weeskamers in Nederlandsch Indie ver-

vallen nalatenschappen van in ’s Bands burgerlijke dienst overle-

dene personen en van burgerlijke en militaire gepensionneerden

,

toepasselijk zal zijn de bij Koninklijk besluit van 6 Mei 1844,
n°. 63, gemaakte bepaling, dat de in Indie aan die kamers
vervallen militaire nalatenschappen, f250 en minder bedragende,

ten gerieve der belanghebbenden, in Nederland zullen worden
uitbetaald (Koninklijk besluitde dato 24 November 1849, n°. 81,
[Staatsblad 1850

,
n°. 8)

;

3°. dat voortaan het beheer van de weeskamer te Amboina
zal zijn opgedragen aan eenen afzonderlijken ambtenaar, onder

den titel van president
,
bijgestaan door twee onbezoldigde leden

en eenen secretaris.

Over 1850 waren de geldelijke uitkomsten der op Java geves-
tigde weeskamers als volgt

:

Inkomsten.

BATAVIA. SAMARAXG. SOERABAIJA.

Renten op kapitalen .

Provisie

Salaris, leges enz. . . .

f 198,352

7,151

355

f '96,902

11,784

1,772

f 51,295

(3,417

1,345

Uitgaven.
f 205,858 f 110,458 f 56,057

Renten op kapitalen enz. .

Administratie-kosten enz.

f 82,541

68,697

f 48.224

46,170

f 34,342
30,406

f 151,238 f 94,394 f 64,748

Meer baten
)j lasten

f 54,620
))

f 16,064
V f

»

8,691

De inkomsten en uitgaven van het collegie van boedelmeesteren te

Batavia, als weeskamer, bedroegen in 1850
v
:

Inkomsten .

Renten op kapitalen 124,674

Provisie, salaris, leges, boeten 22,011

Toegewezen belastingen 3,206

Diverse kleine dito 322

f 150,213

Uitgaven.

Renten op kapitalen 74,362

Administratie-kosten 48,085

Diverse 10,950

133,397

Winst . . f 16,816

Het fonds voor administratie en reserve bedroeg op ultimo 1850

eene som van f 389,524.

BIJBLAD VAX DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURAXT. 1852— 1853. II.
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d. Gevangenissen.

In 1850 werd voltooid het voor Serang , residentie Bantam
,
ge-

projecteerde nieuwe kettinggangers-kwartier.

De ongezondheid en de bekrompenheid van de oude zoogenaamde
Stads-boeijen te Batavia hadden reeds sedert geruimen tijd de
wenschelijkheid doen inzien eener voorziening in de behoefte van
eene meer geschikte gevangenis voor inlanders, en werd daarom
in 1847 eene som van f 183,000 voor den opbouw van nieuwe
localen beschikbaar gesteld, mitsgaders voor een hospitaal voor
zieke gevangenen en kettinggangers.

Dit etablissement, op een open veld, in de nabijheid der oude
stad Batavia

,
was op het einde van 1849 zoo verre gevorderd

,

dat hetzelve op den lsten Januarij 1850 voor een groot gedeelte

is kunnen betrokken worden.

Eenige gevangenhuizen
, zoo als te

:

Tangerang (Batavia)

,

Poerbolingo (Banjoemaas)

,

Poerworedjo (Bagelen)

,

Wonosobo (Bagelen),

Temangoeng (Kadoe) ,

Soerakarta

,

Demak (Samarang),

Koedoes (Japara),

Toeban (Rembang)

,

Soerabaija

,

Passaroean

,

Malang (Passaroean),

Palembang,

Amboina (Molukken),

werden verbeterd en uitgebreid, of daarvoor in 1850 de noodige
gelden beschikbaar gsteld.

In ’s Lands gevangenis te Batavia werd eene proef bevolen met
het aanmaken van inlandsche kleedingstukken

, benoodigd voor de
tot dwangarbeid veroordeelden.

E. Eeredienst.

I. PROTESTANTSCHE.

Naar aanleiding van het Koninklijk besluit van 3 Augustus
1849, n°. 64 (

Indisch Staatsblad n°. 58), bij hetwelk verordeningen
werden daargesteld ten aanzien van het aantal

,
de bezoldiging en

de regeling van standplaatsen der predikanten in Nederlandsch
Indie (omschreven in het voorgaande verslag)

, werd in 1850
bepaald

:

a . dat te Batavia voorloopig drie predikanten
, ieder op eene

jaarwedde van f 6000, zullen dienst doen, met verdere bepaling,
dat bijaldien binnen den tijd van ée'n jaar geene vereeniging tus-
schen de Evangelisch-Luthersche en Hervormde gemeente aldaar
tot stand gekomen mogt zijn, de benoeming van een vierden pre-
dikant niet langer van die vereeniging zou worden afhankelijk
gemaakt

;

dat voorts zullen gevestigd zijn :

te Samarang

:

een predikant op eene jaarwedde van f 6000 en een op f 480 ‘;

te Soerabaija

:

een predikant op eene jaarwedde van f 6000 en een op f 4800

;

te Tagal

:

een predikant op eene jaarwedde van f 4800

;

te Soerakarta :

een predikant op eene jaarwedde van f 4800

;

te Passaroean :

een predikant op eenc jaarwedde van f 4800 ;

te Amboina

:

twee predikanten, ieder op ceno jaarwedde van f 4800;

te Saparooa

:

een predikant op eenc jaarwedde van f 3600

;

te Hiela

:

een predikant op f 3600 ;

te Banda : een op f 4800

;

» Macassar : een op t 4800

;

» Padang : een op f 4800 ;

» Riouw: een reizend predikant op f 3600;

en voor Bomeo en Benkoelen een reizend predikant op f 3600
’sjaars, met bepaling dat deze laatste te Batavia zal resideren;

b. dat zal zijn opgedragen :

aan de predikanten te Batavia, om maandelijks de gemeente
in de adsistent-residentie Buitenzorg te bezoeken

,
en twee maal

’s jaars de residentien Bantam
, Preanger Regentschappen en de

adsistent-residentie Krawang

;

aan den predikant te Tagal om iedere maand de dienst te

vervullen, eenmaal -in de residentie Cheribon en eenmaal in de
residentie Pekalongan

;

aan de predikanten te Samarang, twee maal ’sjaars de bedie-

ning der residentien Banjoemaas, Bagelen, Kadoe en Japara;
aan den predikant te Soerakarta , eenmaal ’s maands de be-

diening van Djokjokarta en twee maal ’sjaars de bediening van de
residentie Madioenen de adsistent-residentie Patjitan ;

aan de predikanten te Soerabaija, de bediening van Grissee
eenmaal ’s maands, en van de residentien Rembang, Kedirie en
het eiland Madura twee maal ’sjaars;

aan den predikant te Passaroean de bediening van de residentie

Bezoekie en de adsistent residentie Banjoewangie twee maal ’sjaars

;

aan de predikanten te Amboina, de bediening der Christen-
gemeenten onder die afdeeling behoorende

;

aan den predikant van Saparoea, de bediening der Christen-
gemeente tot die afdeeling behoorende ;

aan den predikant van Hiela , de bediening van de Christen-
gemeenten van die afdeeling

;

aan den predikant te Banda, de bediening van de gemeente
dier residentie;

aan den predikant van Macassar
,

de bediening der gemeente
tot het gouvernement van Celebes en onderhoorigheden behoorende;

aan den predikant van Padang de bediening van Sumatra’s
Westkust

;

aan den reizenden predikant van Riouw, de bediening van
Banka en Palembang twee maal ’sjaars, met bepaling, dat hij,

tot dat einde, het kosteloos gebruik zal hebben tot Muntok ,
van

de passerende gouvernements-paketstoomboot van en naar Sin-

gapore ;

aan eenen reizenden predikant, telkens daartoe aan te wijzen

door het kerkbestuur
,

de bediening van de gemeente op Borneo
en Benkoelen.

Aan de predikanten werd voorts vrije woning of eene indem-
niteit voor huishuur toegekend

,
met de bevoegdheid om de ge-

wone reis- en verblijfkosten vastgesteld bij het Staatsblad 1828,
n°. 25 , in rekening te brengen.

Door vrijwillige bijdrage® van de gemeente was de kerkeraad

te Soerabaija in staat gesteld tot den aankoop van een kerk-

orgel. Uit ’s Lands kas werd eene som van f 600 beschikbaar

gesteld ter bezoldiging van eenen organist.

II. ROOMSCH - KATHOLIEKE.

Aan het Roomsch-katholiek kerkhoofd te Batavia werd toe-

gestaan eene kerkelijke reis te ondernemen naar Samarang en
Soerabaija, benevens het fort Erfprins in de residentie Passaroean.

Gelijke reizen werden
, na bekomene toestemming

,
ondernomen

:

door den Roomsck-katholieken pastoor te Soerabaija , in de
Soerabaijasche afdeeling

;

door den onder-pastoor te Batavia , in de Bataviasche afdeeling ;

door den pastoor te Samarang ,
in de 2de afdeeling

, en

door den pastoor te Batavia, naar Benkoelen.

III. MOIIAMMEDAANSCHE.

Geene organieke verandering en geene meldenswaardige bijzon-

derheden vallen hieromtrent op te teekenen. Ook in 1850 gaf

de uitoefening dezer eeredienst geene aanleiding tot klagten.

Te Bandong werd voor ’s Gouvernements rekening eene Moham-
medaansche kerk (misdjied) opgerigt.

De resident van Palembang betoogde de wenschelijkheid om
aan den hoogbejaarden hoogepriester aldaar , Pangeran Nata
Agama, iemand toe te voegen, die hem in zijne werkzaamhe-
den kon bijstaan , en eventueel kon opvolgen. Dienvolgens werd
een tweede hoogepriester ter genoemde plaatse aangesteld.

Gedurende 1850 zijn van Java en Madura 69 personen naar
Mekka ter bedevaart vertrokken en 209 personen van daar op
die eilanden teruggekeerd.
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F. Instellingen van liefdadigheid.

In of door liefdadige instellingen worden verpleegd of bedeeld:

Per transport

en aan materiele verstrekkingen voor eene som van .

aan het armbestuur te Amboina .

n tegemoetkomingen voor onderscheidene personen

(Europeanen enz.) .

n noodlijdenden onder de inlandsche bevolking

in de residentie Japara

in de residentie Samarang
n n n

75,542
2,183
2,000

6,621

10,000

26,500
19,903

te zamen f 142,749

PLAATSEN.

Batavia.

In het Parapattan-wees-j

huis

„ » Diakonie - armen-

huis ...
,, » Chinesehe hospi-J

taal

Door den Protest, ker-

keraad .

i) » Roomsch - ka-J

tholieken kerkeraad

Door de comm. tot onder

steuning van behoeftigej

Christenen. . .

Samarang.

In het Protestantsche

weeshuis. . • .1206

n » Roomsch - katho-

lieke weesh. . .|257

» )) Oudemannen-huis .! 04

„ » Chinesehe hospitaal! »

n » Bedelaars-gesticht

Door den Protest, kerke-]

raad .

n » Roomsch - ka-

tholieken kerkeraad.

Door de comm. tot onder-

steuning van behoeftigej

Christenen . .

Soerdbaija.

In het Diakonie -weeshuis.
J

v » Bedelaars-gesticht.

Door den Protest, kerke-

raad .

,) >i Roomsch - ka-

tholieken kerkeraad.

Door de comm. tot onder-J

steuning van behoeftigej

Christenen.. .

140

54

37

20

31

89

O

140 ))

199 6 )) ))

229 4 » »

70 )) )>

1

» » 46 ))

)) )> 307 »

1

W 58 »

1
W 9 »

I 35 )T »

1
W 15 )) ))

1
W )) )) 65

1
” 27 )) J)

V
” 18 » ))

I 87 )> J)

Gedurende het jaar 1850 zijn uit s Lands kas betaald:

aan het Parapatatn-weeshuis . . • * • •
*

.

• f

» de commissie tot ondersteuning van behoeftige

Christenen te Batavia•••••*'•• *

» idem te Soerabaija....••••
» idem te Samarang en het bedelaarsgesticht

aldaar . . . • • ' • • ‘

„ uitgaven voor onderhoud van kinderen in de

Protestantsche en Roomsch- katholieke wees-

huizen te Samarang, wegens tractement van

het personeel dier beide instellingen en bij

het oudemannenhuis aldaar, en verpleegkosten

in dat gesticht, mitsgaders voor onderhoud

van leprozen te Amboina ,
Banda ,

Ternate en

Menado, te zamen

6,000

19,040

7,400

3,500

ongerekend eenige andere uitgaven, ten bedrage van f 17,400, die

mede tot liefdadige en daarmede gelijkgestelde einden zijn besteed

geworden. _ , ,

Het fonds van het Chinesehe hospitaal te Samarang bedroeg

onder ultimo December 1849 f 80,495.2

en de inkomsten gedurende 1850:

aan interesten op uitgezette kapitalen . f 4,064.84

» leges voor verleende trouwbewijzen

en licentien tot begraven. ... 3,360.00

» legaten 76.00

f 7,500.84

De lasten bedroegen daarentegen:

aan bijdragen voor het bedelaarsge-

sticht f 3,000.00

» diverse 2,966.47
5,966.47

1 34.37
meer baten dan lasten *

Weshalve het fonds onder ultimo December 1850

bedroeg
f 82’

025>JJ

G. Burgerlijke geneeskundige dienst.

De organieke bepalingen op de burgerlijke geneeskundige dienst

ondergingen in 1850 geene veranderingen.

Bij besluit van 12 Junij 1850 werd bepaald:

dat proeven zullen genomen worden met de opleiding van

inlandsche vrouwen in de practische verloskunde;

dat tot dit einde zal worden opgengt een verloskundig gesticht,

te plaatsen achter het militaire hospitaal te Weltevreden, en

dat het onderrigt in dat gesticht zal worden gegeven door

eene der stads-vroedmeesteressen.
_ , c _ n .

Het bedoelde gesticht was bij het einde van 1850 nog m aan-

bouw, terwyl de benoodigdheden voor het te geven onderwijs uit

Nederland werden ontboden.

In 1850 verklaarde het Gouvernement zich bereid, om op enkele

plaatsen waar zulks noodzakelijk zijn zoude, bij behoefte aan

militair geneeskundig personeel, particuliere geneesheeren tijdehjk

met de militaire geneeskundige dienst te belasten ,
en zulks onder

genot eener toelage. . , , .

Met betrekking tot de vaccine kan worden aangeteekend ,
dat

in 1850 eene verhooging van de daarvoor vroeger beschikbare

fondsen met f 30,000 werd toegestaan, tot het m werking brengen

van zoodanige verbetering en regeling, als in overleg met den

chef over de geneeskundige dienst noodig zou voorkomen.

Ten aanzien van het geneeskundig personeel, viel in 18oO geene

merkwaardige verandering voor.. _ , . , , T
Ook de geneeskundige geschiedenis van Nederlandsch lndie

over dat tijdvak, levert geene bijzonderheden van overwegend

belang op, kunnende echter dienaangaande het navolgende worden

aangeteekend^v^ng
yan ^ waren bij

- de ciyile geneeskun-

dige dienst: ,& op op de

Java en Madura ,
Buitenbezittingen

,

in behandeling . • • • • 1,006 zieken,

in den loop van 1850 zijn bij

gekomen 23,272 »

39,602

Transporteren f 75,542

229 zieken,

5,306

daarvan herstelden .

van de overige . .

stierven . . • •

24,278

20,481

3,797

2,025

zoodat bij het einde van het

jaar onder behandeling bleven . 1,772

5,535

5,160

375
163

212
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De hieronder volgende opgaven doen zien, hoedanig dit aantal
in de onderscheidene residentien en afdeelingen verdeeld was

:

JAVA EN MADURA.

BUITEN - ETABLISSEMENTEN.

NAMEN
DER

PLAATSEN.

Onder

behandeling.

|
Bijgekomen.

j

Hersteld.
Overleden.

Blijven

onder

8

behandeling.

|

Aanmerkingen.

Sumatra’s westkust. . 2 97 92 4 3

Benkoelen )) » » » )) Geen rapport in-

Telokbetong . . . . 5 93 93 O 2 gekomen.
Palembang . . . . 5 240 227 11 7

Banka 5 419 400 12 12

Riouw 9 92 91 2 8

Banjermassing . . • 7 190 184 10 3

Pengaron )) » » » » Idem.

Pontianak }) 2 2 » ))

Sambas )) 16 16 »
'

' » .
. 3

Macassar 5 401 364 22 20
Menado Jï 202 190 5 7

Amboina en Wahaai • 60 2173 2115 * 41 •77

Banda 110 814 862 29 63
Ternate 16 324 322 12 • 6
Tïmor 5 213 202 • 12 * 4

229
1

5300 5160 163 212

5535 5535

NAMEN

DER

PLAATSEN.

Onder

behan-

deling.

Bijge-

komen.

Her-

steld.

Over-

leden.

Blijven

onder

behan-

deling.

Batavia . . . 294 2809 2106 429 268
Buitenzorg . 8 238 211 20 15
Cheribon . . . 19 4060 3753 25 301
Indramaijoe. . » 46 46 » ))

Krawang. . 6 141 147 » ))

Serang . , . * 2 267 232 31 6

Tjandjor. . . 3 181 176 3 5
Banjoemaas. . 10 136 103 21 22
Djokjokarta. . 10 586 543 34 19
Gombong 1) 11 10 1 »

Kedongkebo . . 16 258 259 )) 15
Klatten . . . » 47 44 )) 3
Madioen . . . 3 253 238 7 11
Magelang . . 10 443 415 22 16
Ngawie . . . )) 94 94 1

)

»

Oenarang . . » 33 27 3 3
Pattiel . . . 5 )) 5 )) J)

Pelantoengan . 13 24 28 J) 9
Patjitan . . .

• - 6 186 179 1 12
Pekalongan . . 19 356 331 19 25
Rembang. . . )) » >J )) ))

Samarang . 176 2817 1790 659 544
Salatiga . )) 176 158 12 6

Soerakarta . . 22 1254 1250 14 12
Tagal

. _
. . 3 3542 3449 84 12

Tjilatjap. . . 6 831 702 33 102
Willem I. . . 64 1026 779 265 46
Bangcallang. . 9 152 149 10 2
Banjoewangie . 36 566 485 91 26
Bezoekie . . . 19 249 251 14 3
Grissee . . . » 69 68 1 »

Kedirie . . . » 42 39 2 1

Passaroean . . 4 112 110 2 4
Probolingo . . J) 63 45 3 15
Soerabaija . . 237 2135 1886 219 267
Sumanap. . . 6 69 73 » 2

1006 23,272 20,481 2025 1772

24,278 24,278

De sterfteverhouding was dus 1:11.9, en bij gevolg gunstiger
dan in 1819 ,

toen het aantal zieken tot dat der overledenen
stond als 1 : 10.3.

In cle eerste afdeeling, bevattende de residentien Bantam,
Batavia, Preanger Regentschappen, Cheribon en de afdeelingen
Buitenzorg en Krawang

,
was de gezondheidstoestand zeer voldoe-

nde
, en werden alle pogingen aangewend om dien te bevorderen.

Het aanwezen van moerassen in en nabij de stad en voorsteden
van Batavia verwekte nog eenige bezorgdheid, doch het voorne-
men bestond om dezelve te dempen.

In het Buitenzorgsche
, alwaar de syphilis zich veelvuldig voor-

deed , werden maatregelen tot het tegengaan van dat kwaad ge-
nomen.

In het bijzonder wordt, bij het door den chef over de genees-
kundige dienst ingediende verslag, de gezondheidstoestand in de
residentie Cheribon geroemd. Een voordetiigc o gst en een ruime
voorraad van levensmiddelen schijnen daartoe veel te hebben
bijgedragen. Nogtans hadden zich aldaar nu en dan epidemien
voorgedaan.

Daarentegen was de gezondheidstoestand bij de bevolking in
de 2de afdeeling over het algemeen ongunstig

,
gelijk blijken kan

uit de volgende opgave der geborenen en overledenen
, hebbende

in eenige residentien het aantal der laatste dat der eerste aan-
merkelijk overtroffen.

Geboren. Overleden.

Bagelen 10,855 16,932

Madioen 7,551 9,178

Pekalongan 3,195 4,109

Afdeeling Salatiga .... 2,105 4.239

23,706 34,458

Alleen werd eene aanwinst waargenomen in de residentie

Kadoe van 2391 ,
in de adsistent-residentie Patjitan van 1198

en in de afdeeling Kendal van 277 zielen.

Hoewel het aantal overledenen dat der geborenen in de afdeeling

Salatiga zoo aanzienlijk overtrof, onderscheidde zich desniettemin

deze afdeeling nog gunstig van de overige deelen der residentie

Samarang, gelijk dit te zien is uit het hierna volgende extract uit den
bevolkingsstaat dier residentie. In gemelde afdeeling was eene
verspreiding der syphilis merkbaar, en werd dit ook in de resi-

dentien Soerakarta
,
Djokjokarta en Madioen waargenomen.

In de residentien Bagelen en Kadoe bleef de bevolking gedu-
rende het geheele jaar 1850 vrij van epidemische ziekten. Daar-
entegen braken op verschillende plaatsen in de residentie Banjoe-
maas koortsen uit, die, vooral in de afdeeling Tji latjap , vrij hevig

woedden en wel in dien graad , dat op ultimo 1850 4/5 gedeelten

der bevolking daaraan leed.

Meer dan in eenig ander landsekap had de bevolking in de
Banjoemaas te kampen met scabies

,
tegen de verspreiding van

welke kwaal wel maatregelen genomen werden , doch welker
uitroeijing men ondenkbaar achtte.

Even als in het vorige jaar, werd de bevolking in de residentie

Tagal geteisterd door epidemisch-heerschende koortsen, welke ook
hier en daar in de residentie Pekalongan werden waargenomen.
Omtrent den gezondheidstoestand in de 3de afdeeling, bevattende

de residentien Soerabaija, Passaroean , Bezoekie , Kedirie en de
afdeeling Banjoewangie

,
werden gunstige berigten ontvangen.

Passaroean wordt echter ook gerangschikt onder die gewesten al-

waar de syphilis sterk heerscht. Door goede politie-maatregelen

kon deze ziekte in de residentie Soerabaija van lieverlede beter

worden bestreden.

De epidemische ziekte welke onder de inlandsche bevolking in

de residentie Samarang hcerschte, maakte aldaar vele slagtoffers.

Ook talrijke verhuizingen waren daarvan het gevolg.

Verscheidene misgewassen ,
hooge waterstand en andere bij-

komende omstandigheden worden als oorzaken der ziekte opge-

geven.

Zooveel doenlijk heeft het bestuur getracht, zoo door uitdeelin-

gen van rijst, als het yerleenen van geneeskundige en andere

hulp, den kommervollen toestand der noodlijdende bevolking te

verzachten en te verbeteren.

Eene beschouwing van de cijfers der zieken en overledenen

doet de volgende uitkomst nopens de epidemie in globale getallen

verkrijgen

:

Afdeelingen. Tijdperken. Overleden. Zieken. Sterfte.

!2 Mei—31 Augustus • 1,200 9,000 1 : 7.5

1 Januarij—10 September 10,000 18,000 1:1.8

1 Januarij— 31 Julij 2,400 8,000 1:3.3

Samarang

Demak
Grobogan

13,600 35,000 1:2.6
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Is geneeskundig behandeld en hieraan overleden zijn :

Afdeelingen. Overleden. Behandeld. Sterfte.
))

Samarang 130 3,257 1 : 2.5
)>

Demak 1,495 6,642 1 : 4.5 ))

Grobogan 1,149 4,938 1 : 4.3 ))

Vollediger gevolgtrekkingen betrekkelijk de ramp, welke in 1850

deze afdeeling teisterde, laten zich uit den bevolkingsstaat der

residentie Samarang opmaken.

Daaruit worden de volgende veranderingen van de sterkte-cijfers

der bevolking verkregen

:

1850 .

Afdeelingen.

Samarang
Demak
Grobogan

Sterkte op.

1 °. Januarij. Geboren. Overleden.

143,840 3,287 13,688

207,651 2,477 22,480

52,589 427 7,479

Van elders Naar Sterkte op

gekomen. elders 3i Deeember
vertrokken.

40,69 6,619 130,889

5,528 50,730 142,446

8,350 4,127 49,760

Totaal 404,080 6,191 43,647 17,947 61,476 323,095

Geboren tot Overleden tot Meer overleden dan

dp sterkte. de sterkte. geboren.jj

Samarang 1: 43.7 1: 10.5 10,401 of 7.2 pet.

Demak 1: 83.8 1: 9.2 20,003 » 9.6 »

Grobogan 1: 123 1: 7 7,052 » 13.4 »

Totaal 1 ; 65.3 1: 9.3 37,456 » 9.2 »

Ontvolking.

Samarang 12,951 of 9 pet.

Demak 65,205 » 31 »

Grobogan 2,829 » 5.4 »

Totaal 80,985 » £0 »

„ De gewone epidemische ziekte” (zegt de chef over de genees-

kundige dienst in zijn verslag) » heeft zich meer in de laatste

„ helft des jaars geopenbaard en wel in de residentien Tagal,

)i Japara, Rembang, Madioen en Patjitan”.

1°. Tagal. Volgens eene algemeene beschrijving van den

plaatselijken geneesheer, ontwikkelden zich in de maand Junij

epidemische koortsen onder de bevolking van het regentschap

Brebes en later ook in Tagal.

Het numeriek rapport over deze ziekte loopt van 3 Julij tot

en met 10 December. Het geheele aantal zieken bedroeg 4484

op eene bevolkingssterkte van 176,302 of 1 : 39. Geneeskundig

zijn behandeld 2394 of 1 : 1.9 zieken.

Van het totaal getal zieken zijn gestorven 808 = 1 : 5.5 ,
van

de niet geneeskundig behandelden 748 = 1: 2.8 en van de ge-

neeskundig behandelden 60 = 1 : 39.9 ,
zoodat van hen

,
die

geneeskundige hulp verwierven , 33.5 pet. minder gestorven zijn,

dan van hen ,
aan wie zulks niet ten deel viel.

2°. Japara. Volgens de berigten van den plaatselijken genees-

heer, heerschte de ziekte in deze residentie bijna twee jaren , nu

eens met meerdere dan eens met mindere hevigheid.

» In de lagere districten, aan welke men algemeen wegéns

)i stilstaande, poelen, moerassen enz. eene meerdere mate van

» nadeeligen invloed op de gezondheid toekent , waren aanvankelijk

i) de ziektegevallen minder talrijk en ook minder hevig, terwijl

» men in de hooger gelegene of bergdistricten , anders algemeen

n wegens gezondheid bekend, juist het tegenovergestelde ont-

» waarde.
,, Dit was vóór het invallen der westmousson. Na dien over-

,, gang verminderde de ziekte in de bergstreken en nam in de lage

» districten toe. Opmerkelijk is het • echter
,

dat alleen in de

» hooge of bergstreken de intensiteit zoodanigen graad bereikte

,

)) dat de lijders na weinige uren stierven.”

In Augustus 1849 , was de ziekte weder bijzonder toegenomen

en zulks duurde tot het einde van Januarij 1850. In die maand
kwamen nog 188 zieken voor ,van welke 26 zijn gestorven 1= 1:7.3.

Evenwel berigtte gemelde geneesheer nog onder dagteekening

van 4 Maart : » dat hoewel ten gevolge der aangebragte hulp der

» epidemie wel veel verminderd is ,
zij toch nog niet heeft opgehou-

» den ,
en nog dikwerf ontving ik uit verschillende districten aan-

» zoek om hulp.”

In September werd het weder noodzakelijk derwaarts een offi-

cier van gezondheid te zenden. In een zijner berigten vindt men
het volgende betrekkelijk de oorzaken der ziekte aangeteekend

:

n De ziektegevallen komen weder onder de behoeftige volks-

h klasse voor ;
mijns inziens meest ontstaande door gebrek aan

» goed en genoegzaam voedsel
,
gebrek aan goed drinkwater

, en
n het gebruik van den onrijpen komkommer (kray) met de vuile

i> stroop der suikerfabrieken
,
welke in den tegenwoordigen tijd

j) menigvuldig verkocht wordt.”

In een later berigt leest men:
» De meeste ziektegevallen kwamen onder die soort van men-

i) scheidene dessabewoners door gebrek aan karbouwen en gereed-
» schappen , hunne gronden niet konden ontginnen

, zoo vonden zij

» zich veelal te leur gesteld.

» De Javaan , die voor zijne dagelijksche voeding een kattie

» (11/4 Amsterdamsch pond) rijst noodig heeft, doch zulks uit

i) hoofde der boven aangehaalde omstandigheden niet kon beko-
i) men, heeft dit gemis trachten te vergoeden door surrogaten,
» namelijk : den wortel van gadong , melis

,
olie oelo

,
olie oetau

;

» de bladen van kan/cong , katjang
,
loentar toerrie

,
semangie

,
pare.

» De vruchten van kray katjang kedele. Hiervan hebben zij onge-
» veer drie maanden gebruik gemaakt.”

Het geheele getal zieken bedroeg van 1 September tot 15 Octo-
ber slechts 626. Yan deze zijn gestorven 342 = 1 : 1.8.

3°. Rembang. De ziekte openbaarde zich hier in de afdeeling

Blora en wel van Maart tot het laatst van Junij.

Een civiel geneesheer berigtte daaromtrent het volgende

:

» Den 27sten April heb ik het eerst van het bestaan der ziekte

» kennis gedragen.

» Het is echter zeker
,
dat de eerste ziektegevallen reeds in de

i) maand Maart zijn waargenomen, ofschoon pas den 27sten April
» door den waarnemenden regent van Blora eene opgave van het

» getal lijders en overledenen aan het bestuur is ingezonden

» geworden, welke ziektegevallen hoe langer hoe meer zijn ge-

» worden, naar mate de bevolking meer den nadeeligen invloed

i) van het door haar gebruikte nadeelige voedsel heeft ondervonden.
i) De voor de gezondheid nadeelige zaken, die als voedsel ge-

i) bruikt werden , waren voornamelijk de areng- en papaijaboo-

» men, uit wier vleezig gedeelte eene soort van meel bereid werd :

» alsmede de bladen van laatstgenoemden en van vele in het wild

» groeijende planten en derzelver wortels.

» De hooge prijs der rijst kan niet wel als de oorzaak aangemerkt
» worden ,

dat de bevolking zich met die zaken gevoed heeft

,

)j maar wel het misgewas der padie, alsmede van het tweede

» gewas, daar de bevolking, vooral der afdeeling Blora en wel
» van het district Ngawan , zoo behoeftig is

,
dat

,
al ware de

» prijs dér rijst nog zoo gering geweest, zij er zich toch niet van
» had kunnen voorzien, aangezien zij niets bezit, hetwelk aan

» geldswaarde tegen rijst zou kunnen verwisseld worden en der

» arme bevolking aldus niets overbleef dan öfhunne woonplaatsen
» te verlaten, even zoo als dit in het district Ngawan met 700
i) huisgezinnen het geval was, öf om zich door het gebruik van
» allerlei zaken ziekten op den hals te halen.”

Ook de resident stelde de eerste oorzaak der ziekte in gebrek

aan voedingsmiddelen, blijkens zijnen brief van 28 Junij 1850,
n°. 1653, gerigt aan de Regering, waarin men leest:

» Door het opzettelijk door mij bevolen onderzoek naar de oor-

» zaken van deze epidemie is het bewaarheid geworden, dat, zoo

» als ik bij mijne gemelde missive (van 30 April 1850, n°. 1129)
n reeds opmerkte

,
dezelve ontstaan is door gebrek aan genoegzaam

» gezond voedsel, waarvan vele dessabewoners nagenoeg drie

» maanden verstoken waren gebleven
, terwijl zij zich gedurende

i) dat tijdvak met voor de gezondheid nadeelige zaken hebben moe-
» ten voeden; en ten andere, aan de op eenmaal opgehouden re-

i) gens, die zoo menigvuldig in de afdeeling Blora vielen en door

» eene felle hitte zijn opgevolgd
, waaruit eene ontwikkeling en

» opstijging van dampen zijn ontstaan
,
die op de gezondheid der

» bevolking zeer nadeelig hebben teruggewerkt.

» De niet verdere uitbreiding en het spoedig tegengaan door

» geschikte' geneesmiddelen mag dan ook aan de spoedig aange-
» bragte geneeskundige hulp worden toegeschreven.”

Aangaande de gezindheid der bevolking jegens onze geneeskun-

de, zegt de bovengemelde geneesheer het volgende:
» De gunstige werking der geneesmiddelen maakt dat dezelve

» bij de nog zieke bevolking zeer gewenscht worden.”
En verder : » De Javanen nemen daar zij er de goede uitwer-

» king van zien, gaarne de geneesmiddelen, en dit werd mij te

» meer bevestigd
,

omdat sommigen zich tot mij begaven om
» geneesmiddelen voor hunne huisgenooten

,
die zelven niet komen

» konden.”
Ten slotte: » Ik ondervind, als een gevolg der ten dezen opzigte

» gegeven bevelen van den resident, alle medewerking van het

» inlandsch bestuur.”

Het cijfer der zieken was 4412, van welke zijn gestorven

1531= 1 : 2.9 ; van 1745 lijders die geneesmiddelen ontvingen, zijn

slechts 21 gestorven= 1 : 83.

4°. Madioen. Het laat zich eenigzins betwijfelen of de ziekte,

welke zich hier van Mei tot September in de afdeelingen Madioen
en Magettan openbaarde, niet eer tot eene gewone tusschenpoo-
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zende koorts, dan wel tot de eigendommelijke epidemie be-

hoorde. Vroeger, in 1848, werden ook hier de bergdistricten

aangetast, doch ten vorigen jare en vooral nu, de laag gelegene

districten.

Een civiel geneesheer, die aldaar de ziekte behandeld heeft,

zoekt de oorzaken in kosmischtillurische invloeden, en zegt wij-

ders in zijn verslag:

» Andere oorzaken
,
voornamelijk hongersnood , welke op andere

» plaatsen mogten bestaan, zijn hier niet denkbaar.

» In het algemeen zijn de Javanen in deze residentie goed gezeten

» landbouwers, de meesten hebben hunne buffels en paarden , of

» kunnen die tot bewerking hunner velden van anderen huren.

» Ue prijs der rijst was in de maand Mei f 1.80 en dus dithoofd-

)> voedsel voor den Javaan gemakkelijk te bekomen.”
Voorts berigt hij omtrent de gezindheid der bevolking jegens de

Europesche geneeskunde:
ij Ik ben er zoo verre in geslaagd de Javanen langzamerhand

» meer vertrouwen in onze geneesmiddelen te doen stellen, dat

» ik later nergens te vergeefs zieken kwam bezoeken en zij niet alleen

u de hun toegediende medicamenten gebruikten
,
maar die ook uit

» eigene beweging bij de dessa-hoofden kivamen vragen.”

)) Ik twijfel dus niet of langs dezen weg zal ook eenmaal de

« Javaan der binnen-residentien niete tegen zijne opneming in

H hospitalen hebben.
» Zoolang eene geregelde behandeling in hospitalen niet wordt

n ingevoerd, zal voornamelijk het slechte en ondoelmatige diëet,

» hetwelk de Javanen in hunne ziekten volgen, nog menig lijder

» ten grave slepen.”

Het geheele getal epidemische lijders in deze residentie bedroeg

3726, van welke overleden 273=1:13.6. Geneeskundig behandeld
zijn 2664 , van Avelke zijn gestorven 56=1:47.5.

5°. Patjitan. In December openbaarde de ziekte zich ook
weder in deze streek. Van den lsten tot den laatsten dier

maand bedroeg het totale zieken-eiifer 1831 , van welke stierven

110=1:16.6.
Door den aldaar geplaatsten officier van gezondheid werden

geneeskundig behandeld 119, van welke aan het einde der maand
36 hersteld en nog geene gestorven waren.

Het bovenstaande nu zamenvattende , heeft men voor 1850
de volgende totalen van zieken en dooden aan de epidemie (Sa-

marang, Demak en Grobogan niet medegerekend)

:

Zieken. Dooden.

Tagal 4,484 808
Japara 814 368
Rembang 4,412 1,531
Madioen 3,726 273
Patjitan 1,831 110

Totaal 15,267 3,090

Hieruit verkrijgt men als generale sterfte-evenredigheid 1:4.9

of 20,4 pet. der lijders.

Voor de geheele epidemie , van af haar begin in Februarij 1846,
heelt men de volgende getallen:

Dooden. Zieken. Sterfte*

1846 6,220 20,732 1:3.3
1847 39,370 83,830 1:2.1
1848 25,000 60,500 1:2.4
1849 11,857 50,000 1 : 4.2.

1850 3,090 15,267 1:4.9

Totaal dooden in 5 jaren 85,537

Behalve de eigenlijk epidemische ziekte op Java hebben ook
in het Cheribonsche gedurende bijkans het geheele jaar zich vele
intermitterende koortsen vertoond en wel hoofdzakelijk in de re-
gentschappen Koeningan en Madjalen'gka.
De aldaar aanwezige officier van gezondheid der tweede klasse

heeft zich bijzonder in do behandeling der zieken beijverd on zulks
met zeer gelukkige uitkomsten.

Bij zamentelling der door hem ingediende numerieke staten
verkrijgt men een totaal zieken van 3161, van welke gestorven
zijn 186 =r 1 : 17.

Geneeskundig werden behandeld 2643, van welke 11 stierven= 1:240, terwijl van 518 niet geneeskundig behandelden 175
personen overleden zijn = 1 : 2.9.

Blijkens den bcvolkingsstaat van 1850 zijn in de afdeelingen
Choribon

, Ploembon en Koeningan te zamen 3000 inlanders meer
gestorven dan geboren.
Do berigten nopens den gezondheidstoestand der bevolking in

do Lampongs
, de residentien Palembang, Riouw

, Menado,
Timor en Banda en de afdeelingen Saiubas on Pontianak

,
gedurendo

1850 , leveren geene moldenswaardige bijzondorheden op.

Op Sumatra’s Westkust
, waar in het algemeen de gezondheids-

toestand zoowel voor Europeanen als inlanders gunstig is , nemen
laatstgemelden zelden hunne toevlugt tot onze geneeskundigen.
Hunne doekons en inlandsche kruiden zijn hun voldoende

, terwijl

de Heidensche stammen daarbij nog voegen bezweringen van booze
geesten , die zij meenen dat de ziekte aanbrengen. Bij de Niassers
vooral is dit laatste in hooge mate in gebruik, daar zij veeleer

hun herstel verwachten van eenen geestenbezweerder
, dan van

eenen Europeschen geneesheer.

In Mandhéling heeft men echter de neiging naar Europesche
hulp grooter gevonden ,

en wordt zulks daaraan toegeschreven

,

dat welligt dit eenigermate beschaafder volk geene de minste
notitien van geneeskunde heeft en die toch verlangt te bezitten.

Vele vrouwen sterven aldaar door gemis van verloskundigen
voor het geval dat eene verlossing eenigzins moeijelijk is. De
Gouverneur van Sumatra’s Westkust berigtte, dat hij den
Djang di Pertoean van Kotta Siantar had aangeboden, om eenige
intelligente jongelieden te Padang Sidompoeang door den officier

van gezondheid aldaar in de verloskunde
, beenbreuken en andere

dusdanige gevallen te doen onderwijzen, welk aanbod met graagte
aangenomen en dadelijk tot uitvoering gebragt is.

Uit dat gouvernement werd ook geschreven
, dat de koepok-

inenting aldaar
,

in afgelegene en weinig bevolkte of slechts in

schijn onderworpene streken uitgezonderd, bijna overal ingevoerd
en geslaagd is , terwijl de geneeskundige dienst deze nuttige
kunstbewerking op eene allezins loffelijke wijze ondersteunt. In
de benedenlanden werden op eene bevolking van 122,000 zielen ge-
vaccineerd 3853 kinderen

,
waarvan 3285 geslaagd en 568 niet

geslaagd zijn.

In de bovenlanden werden gevaccineerd 15,103 kinderen op
462.000 zielen, waarvan 14,018 geslaagd, 1085 niet geslaagd zijn;

in de residentie Tappanolie gevaccineerd 1810 kinderen op
52.000 zielen, waarvan 1775 geslaagd en 35 niet geslaagd;

Aijer Bangies en Eau 505 op 27,000 zielen
, waarvan 388 ge-

slaagd en 117 niet geslaagd.

Door den gedurende dat jaar op Banka gevoerden strijd tegen

de muitelingen Amir c. s. heeft ,de bevolking aldaar veel geleden.

De vermeerdering van diensten
,
waartoe zij daardoor verpligt

werd en de verhinderingen in het bebouwen van hare rijstvelden

,

noodzaakten haar voedsel te gebruiken
,
hetwelk voor de gezond-

heid nadeelig was , niettegenstaande door het Bestuur doeltreffende

maatregelen genomen waren , om in de behoefte van hen , die het
meeste door de onlusten leden

,
te voorzien.

De algemeene gezondheidstoestand op ’s Gouvernements grond-
gebied in de Zuid- en Ooster-afdeeling van Borneo was vrij

gunstig, doch op de landen van den Sultan ontwikkelde zich eene
kwaadaardige pokken-epidemie , die de bevolking tot de vlugt

aanzette , ten gevolge waarvan de verspreiding der smetstof alle-

zins bevorderd werd. Niet zelden werden de lijders zoo ver
mogelijk van hunne woningen gedragen en slechts van weinig
voedsel voorzien, aan hun lot overgelaten.

Intusschen werd geene moeite ontzien om de inlandsche grooten

met goede raadgevingen bij te staan , zoowel met betrekking tot

het nemen van algemeene veiligheids-maatregelen , als ten aan-
zien der toepassing van geneeskundige voorschriften tot tegen-

gang van het kwaad.
Van Macassar werden gunstige berigten ontvangen. De be-

stendiging van een vreemd
,
en elders hoogst zeldzaam verschijn-

sel, namelijk de klem bij pasgeboren kinderen, eene ziekte, welke
in die streken vele slagtoffers maakt

,
gaf den berigtgever echter

aanleiding om daarvan in het bijzonder te gewagen. Men was
nog niet geslaagd de oorzaak daarvan op te sporen en de aan-
gewende pogingen om do lijders te redden ,

bleven zonder onder-
scheid vruchteloos.

Gevallen van syphilis kwamen niet voor. Deze ziekte schijnt

aldaar weinig verspreid te zijn.

De lepra kwam daarentegen niet zeldzaam voor en zelfs onder
de Creoolsche bevolking, doch werden de lijders zorgvuldig door
de naastbestaanden aan de oogen van het publiek onttrokken.

Het getal geregtelijk-geneeskundigo ziektegevallen was op Ma-
cassar gedurende 1850 vrij aanzienlijk. De Macassaar trekt zijnen

kris bij de minste aanleiding en vermoordt al wat hem in den
weg staat. Vandaar dat zeldzaam eene maand verstrijkt, zon-
dor dat er een of twee , soms meer van dergelijke moordpartijen

voorvallen.

Het jaar 1850 was voor de bevolking van Amboina en alle

onder die afdeeling bohoorende eilanden minder gunstig dan
vorige jaren.

De epidemische koortsen
,
gedurendo oen tijdpei'k van ruim 13 jaren

aan Amboina eigen
, waren niet alleen algemeen verspreid , maar

er heeft zich ook eene influenza-epidomie vertoond , welke wel is

waar niet vernielend in haar verloop en niet van langen duur was

,

doch door hare govolgen menig offer wegsleeptc, en eenen grooten

schrik ondor do bevolking verwekte.
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H. 69mlerwijs.

I. beheer.

Het nresidium van de hoofd-commissie van onderwijs bleef ge-

durende 1850 nog opgedragen aan het lid van den Raa van

Nederlandsch Indie jhr. J. P. Cornets de Groot zooda
^

m ge-

meld jaar nog geen gebruik werd gemaakt van de verkreöene

JT. Geldelijk bekeer.

bevoegdheid ,
om die commissie ,

m afwijking der ter zake be-

staande bepaling ,
te doen voorzitten door iemand ,

buiten den

Raad van Indie, doch die door zijnen stand of door wetenschap-

pelijke kennis daarvoor geschikt kan worden geacht.

H. ONDERWIJS VOOR EUROPEANEN.

Na het daaromtrent verhandelde bij het voorgaande verslag,

kan men bij het tegenwoordige, met betrekking tot dit onder-

werp ,
des te korter zijn ,

vermits in 1850 weinig meldenswaar-

djo's voorviel, en de te vermelden feiten zich bepaalden bij.

de zamenstelling van eene sub-commissie van onderwijs te

Timor Koepang, ten gevolge der in 1849 verleende magtiging

weder-oprigting eener gouvernements-lagere school aldaar,

de opheffing bij besluit van 17 Januarij 1850, n° 4 [Staatsblad

no 11
P
van het algemeen geldelijk schoolfonds en bepalingen ten

aanzien van de ontvangst van schoolgelden en de bestrijding van

uitgaven voor het schoolwezen, ten einde den secretaris derffioo d-

commissie, vroeger tevens thesaurier, in het belang
,

der ovenöe

van hem gevorderd wordende diensten, van alle bemoeijems daar-

mede te ontheffen en tevens te voldoen aan de strekking der

jongste finantiele bepalingen, volgens welke de bestendiging van

afzonderlijke fondsen dient te worden tegengegaan

;

den aankoop van een huis, om te dienen voor een schoolgebouw

t0

^goedkeuring door het Opperbestuur van de in 1849 door het

Bestuur in Indie bevolene oprigting van gouvernements-lagere

scholen te Buitenzorg, Kedirie en Probolmgo ,
en de toekennin

van eene geldelijke toelage aan eenen particulieren onderwijzer

te Pattie (residentie Japara)
; . , ,

mitsgaders bij de in dat jaar bevolene splitsing der^gere school

te Soerabaija ,
in eene eerste en tweede lageres school ,

en de t)J

besluiten van 27 Augustus en 2 September 1849, n . 27 en 37,

genomene maatregelen tot uitbreiding van het lager onderwy

in Nederlandsch Indie ; . y r • .

de magtiging tot oprigting van een schoollocaal te ?Ddiri ,

de goedkeuring van den opbouw van een gelijk locaal te Timer,

en eindelijk nog eene magtiging tot den opbouw van een nieu

schoolgebouw te Soerabaija.

I. Kunsten en wetensekappem.

Op het gebied der kunsten en wetenschappen viel in 1850 wei-

m
ï)e

e

^SdilSS die eenige melding verdienen zijn de na-

V
°Aan

d<

het Departement van Koloniën werden ingediend tabellen

van op Decima (Japan) gedane meteorologische waarnemingen in

18
EeniU wetenschappelijke mannen, » dirigerende leden der na-

„ tuurkundige vereeniging in Nederlandsch Indie deden het v

zoek om, en verkregen magtiging tot de uitgifte van een na

tuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indie.

De sedert in het licht verschenen afleveringen van dat tijd

schrift getuigen van den ijver der ondernemers, en de belangrijk-

heid hunner bijdragen tot verspreiding der kennis van de natuui-

en scheikunde, geologie, mineralogie, physische geographie, bo

tanie
,
zoölogie en anthropologie van den Indischen archip .

Bii dit overzigt wordt gevoegd een exemplaar van het i

licht verschenen Verslag over ’sLands Plantentuin te Buitenz g

in 1850. (Bijlage A.)

I. GELDSOMLOOP.

--

OP ULTIMO

1846. 1847. 1848. 1849. 1850.

Afgezonderd als depót voor recepissen . .

In kas met inbegrip van het buitenge-

wone depót voor recepissen. . • •

Totaal. •

f 7,288,230

8,339,637

f 13,974,371

9,066,977

f 13,824,370

10,109,132

f 15,573,000

9,578,390

f 17,067,000

6,140,620

f 15,627,867 f 23,041,348 f 23,933,502 f 25,151,390 f 23,207,620

O Dertlve rijn ten gebruike toegezonden aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam.
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Terwijl alzoo de voorraad der in de eerste vier jaren bij

’s Lands kassen teruggevloeide koperen munt allengskens vermeer-
derde, onderging dezelve in. 1850, in vergelijk met 1849, eene
vermindering van f 1,943,770 , welke dus in den omloop terug-

kwam.

In 1850 heeft de behoefte van ’s Lands kassen , in verband
met eenen ruimen oogst van producten voor de Europesche
markt

, nieuwe emissien van recepissen
, tegen nederlegging van

geldswaarde , noodzakelijk gemaakt, hetgeen blijkt uit hef vol-
gende overzigt van den staat der recepissen.

\

1846. 1847. 1848. 1849. 1850.

Gereed voor uitgifte

Daarvan was niet uitgegeven maar onder
f 21,636,400 f 22,838,800 f 23,158,000 f 23,743,600 f 33,838,800

speciale bewaring gesteld , om alleen op
bijzondere magtiging van den Gouverneur-
Generaal te worden uitgegeven. . . . 9,005,325 7,838,800 8,158,000 6,343,600 2,838,800

Er was dus in omloop. . . f 12,631,075 f 15,000,000 f 15,000,000 f 17,400,000 f 21,000,000

Hiervan bevonden zich in ’s Lands kassen en 4

onderweg van de eene kas naar de andere,

en buiten ’s Lands kassen

f 4,395,890 f 5,093,745 f 4,138,417 f 3,414,321 f 6,796,191

8,235,185 9,906,255 10,861,583 13,985,679 14,203,809

t

Als boven. . . f 12,631,075 f 15,000,000 f 15,000,000 f 17,400,000 f 21,000,000

Als waarborg voor de recepissen gedepo-
15,000,000 15,000,000neerde geldswaarde

Bovendien afgezonderd als buitengewoon
f 12,619,075 f f f 17,400,000 f 20,937,000

depót tot verzekering van den recepissen-

maatregel, dekking van verliezen enz. . 4,000,000 4,000,000 C. 4,000,000 4,000,000 1,000,000

Depót. . . f 16,619,075 f 19,000,000 f 19,000,000 f 21,400,000 f 21,937,000

De gedeponeerde geldswaarde bestond op ultimo:

1846. 1847, 1848. 1849. 1850.

Van het gewoon depót:

In zilvergeld

» recepissen-vertegenwoordigend bank-
f 25,630

400,000

f 925,630 f 1,175,630 f 1,827,000 f 3,842,000

papier >J » » T)

i) koperpapier 4,905,215 » »

» kopergeld 7,288,230 13,974,370 13,824,370 15,573,000 17,067,000

n recepissen (tijdelijk) » 100,000 » 28,000

f 12,619,075 f 15,000,000 , f 15,000,000 f 17,400,000 f 20,937,000

en van het buitengewoon depót:

In zilvergeld )> f 325,000 )) )> »

» kopergeld f 4,000,000 3,675,000 f 4,000,000 f 4,000,000 f 1,000,000

f 4,000,000 f 4,000,000 f 4,000,000 f 4,000,000 f 1,000,000

Uit de bovenstaande opgave blijkt alzoo, dat van do f 3,000,000,

welke op ultimo 1850 meer dan op ultimo 1849 in omloop waren,
zich het grootste gedeelte in ’s Lands kas bevond, en de omloop buiten

’s Lands kas op het einde van 1850, in vergelijk met 1849 ,
slechts

met f 218,130 vermeerderd word.
Tevens blijkt

,
dat van het in vorige jaren voor de uitgifte van

recepissen gestelde buitengewone depót van f 4,000,000 onder

ultimo 1850 slechts f 1,000,000 overbleef, een gevolg zoowel

van ruimen oogst
,

zoo als hierboven reeds is aangemerkt ,

als van buitengewone uitgaven, ontstaan uit militaire expedi-

tien enz., waardoor een gedeelte van dat buitengewoon depót

weder als betaalmiddel bij de landskassen beschikbaar gesteld is

geworden.
In den loop van 1850 werden tot de navolgende sommen aan

wissels op liet Departement van Koloniën afgegeven ; te weten :

in Januarij f 798,000

» Februarij 618,000

„ Maart 339,000

» April 361,000

,, Mei 561,000

Transporteren f 2,677,000
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in Junij • •

» Julij. • •

„ Augustus .

„ September.

„ October. .

„ November.

„ December .

Per transport f 2,677,000

389.000
351.000

299.000
410.000

585.000
432.000

260.000

Te zamen f 5,403,000

II. JAVASCHE BANK.

Het boekjaar I8M/5, beeft in vergelijk met bet voorgaande zeer

%lte£ttrd
P
eS»Stn zich omdrijven als volgt:

Escomptes

Deposito’s, crediten enz

Buitengewone beleeningen •

Provisie voor onderscheidene commissien,

“onverdeelde' wins't van' het vorige boekjaar.

Totaal baten.

Lasten.

Aan vast personeel

„ wisselvallige uitgaven.

Gratificatie aan de Nederlandsche

Handel-maatschappij voor in Nederland

verrigte werkzaamheden . . • • •

Verponding en onderhoud van het

gebouw te Samarang • •

O

V. LANDSGEBOUWEN EN WATERSTAAT.

§ 1. Personeel.

Bij besluit van 6 December 1850, n». 10, is bepaald, dat de

militaire gebouwen, vroeger onder civielbeheer, van af 1 January 185 ,

onder het opzigt der militaire genie zouden worden gesteld.

§ 2. Materieel.

De voornaamste, in 1850 ten uitvoer gebragte werken zijn de

volgende : .

Pakhuizen.

te Batavia. (Verbetering.)

» Pekalongan.

)i Passaroean.

H Panaroekan. (Voltooijing.)

» Koba. (Banka.)

i) Padang.
» Poeloe Pinang.

» Macassar.

Marine-pakhuis

Koffij -pakhuis

Eene suikerloods

Suiker-pakhuis
Bijst-pakhuis

Producten idem.

Steenkolen-loodsen

Civiel pakhuis

65,176

12,149

Kantoren
,
geldkamers enz.

Geldkamer en kantoor te Pandeglang. (Bantam.)

Geregtszalen in de Ommelanden van Batavia.

Bureau en geldkamer te Salatiga.

Geldkamer te Japara.

Ambtenaars-woningen en andere gebouwen.

Civile gebouwen te Rankas-Betoeng. (Bantam.)

- . .
8

:— „ Bekassie. (Batavia.)

» Batavia.

i) Weltevreden. (Verbetering.)

n Samarang.
i) Grissee. (Reparatie.

» Ambon.

Schouts-woning
))

School
Krankzinnigen -gesticht

Begents-woning
Gouvernements-woning

Totaal lasten.

werkelijk behaalde voordeelen

ten regte. f

f 47 359

strekte to/' aanvulling van het reservefonds ,
het-

welk bij de sluiting van het vorige boekjaar een saldo
49112

aanwees van

en alzoo vermeerderde tot een bedrag van.

f 24.50 werd uitgekeerd.

III. BEHEER DER KASSEN IN INDIE.

Goud Bankpa- Becepis- Kopergeld. TOTAAL.

en zilver. pier. sen.

Op Java en

Madura . f 855,483 f127,925 f2,799,429 f3,959,698 f 7,742,535

» de buiten-

bezittingen. 628,453 f) 1,603,262 730,922 2,962,637

Onderweg .
)) » 2,393,500 450,000 2,843,500

Totaal

.

f 1,483,936 f 127,92!: f6,796,191 f5,140,620 f13,548,672

Waterstaatswerken, bruggen enz.

Vuurtoren te Anjer. (Suppletie.)

Kaaimuur bij ’s Lands werf te Batavia.

Vernieuwing van bruggen » >’
• n

Aanleg van eenen rijweg en eene brug nabij de w g

den kommandant van het Indische leger te Weltevreden.

Vernieuwing eener brug op Pasar-Pisang. (
a ayia.)

Vernieuwing der zoogenaamde roo.de brug. te Buitenzorg.

Voltooijing der bruggen over de rivier Tjihwong.

TTerstelline der brug over de Manbaija. (lagai.)

Het aanleggen eener beschoeijing langs de rivier te Pekalongan.

Voltooijing van de brug over de Progo.

Vernieuwing eener brug op den weg van Samarang naar Salatiga.

Vernieuwing der riolen en goten te. Samarang.

Vernieuwing der bruggen te Brandjangan. (Soerabaya.)

,, » Greger. »

» Manja. ”

» Eengkong. »

over de Porrong. »

„ » » te Genting. .

Herstelling van de stroomweerin de rivier Moesie. (Palembang.)

Uitdiepen der Padangsche rivier.

Vernieuwing eener brug te Padang.

Het aanbouwen van drie zeesteigers te Macassar.

Militaire gebouwen.

TTpr^tplliiwen der infirmerie te Bantam.
,, .

Veranderingen aan hoofdofficiers-woningen te Weltevreden.

Reparatien °aan officiers-woningen ” ”

Onbouw van afiuit-loodsen ” ”
. „ .

Opbouw van een wachthuis bij de kommandants-womng

IV. BEGROOTING.

Omtrent de begrooting en de uitkomsten derzelve over het

jaar 1850 wordt verwezen naar de hiernevens gevoegde staten

sub litt. B— E.

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COüUANT. 1852—1853.

Vernieuwing der sociëteit Concordia te Weltevreden.
.

Verbouwing
3

eener woning te Meester Cornelis, tot officiers-

HetSouwen van arrestantenkamers bij de kazerne te Samarang.

Vernieuwing der Wurtembergsche kazerne te Samarang.

t .1 q v+illpripnark te Samarang.

Verbouwing eener woning te

woningen

Vernieuwing üer

ld. der gebouwen van het artillenepark te bamaran

ld. van het kleedingsmagazijn te Samarang.

Id. der kazerne voor doorreizende troepen te Samarang.

Id. van den stal der djaijang-secarste Samaranj.

Ophouw eener kazerne voor de pradjoents te Lriiss .

Vernieuwing van het hospitaal te Simpang. (Soerabaija.)

Hrigt^g de? buitenboeyen te Simpang tot eene kazerne voor

Veranderingen aan de hoofdwacht te Simpang.

Vernieuwing der ramen van het hospitaal te Simpang.

Opbouw van een militair hospitaal te Palembang.

II.
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Herstelling der kommandants-woning te Singkel. (Sumatra’s

Westkust.)

Vernieuwing der wester-kazerne te Padang.
Herstelling van de militaire gebouwen te Padang.
Veranderingen aan idem.

Vernieuwing der kommandants-woning te Singkel.

Opbouw van een magazijn te Padang.
Veranderingen aan de infirmerie te Padang.
Voltooijing van het buskruidmagazijn te Macassar.
Opbouw van eén passantenhuis te Macassar.
Verbeteringen aan het militair hospitaal.

Reparatie aan het fort Oranje te Ternate.

Idem aan het fort Amsterdam te Menado.
Behalve de bovenbedoelde werken, werd in 1850 voltooid een

gebouw, bestemd voor bureaux van den ontvanger der inkomende
en uitgaande regten te Batavia

,
waarvan de daarstelling in 1848

werd geautoriseerd.

Ook zijn de verschillende werken ten behoeve van het maritime
etablissement te Soerabaija in 1850 met ijver voortgezet, terwijl

de bevaarbaarmaking der Solosche rivier op nieuw een punt van
onderzoek uïtmaakte.

Men meent dat hier te pas komt de vermelding van twee gebeur-

tenissen, welke in 1850 hebben plaats "gehad , namelijk: de over-

stroomingen in Samarang en Soerabaija in den aanvang van
hetzelve, en de brand die op den 4den October het stadhuis te

Samarang voor een gedeelte in de ascli heeft gelegd.

VI. VERVOERWEZEN.

§ 1. Binnenlandsch.

Ten aanzien der brievenposterij (voor zooveel Java en Madura
betreft) werd bepaald, dat drukwerken in het algemeen, van af

1°. Januarij 1851, tegen een verminderd port kunnen worden
verzonden , op de voorwaarden

,
omschreven bij het Staatsblad

1850, n°. 41.

Gedurende 1850 werden uit en naar plaatsen op Java en Ma-
dura ontvangen en verzonden 304,582 brieven.

In 1849 bedroeg dat aantal 286,541 ,
zoodat bij vergelijking

voor 1850 eene vermeerdering wordt waargenomen van 18,041

stuks.

Ten aanzien van het transport van goederen werd in 1850 de

grond gelegd voor eene belangrijke verbetering, door de sluiting

van een contract voor den afvoer van gouvernements-producten

van Toelong- Agong en Kedirie naar Soerabaija
,
en den opvoer

van zout van Grissec
,
waardoor niet alleen eene aanmerkelijke

bezuiniging in de transportkosten en eene vermindering in het aantal

praauwvoqrders worden gebragt, maar tevens vele verliezen voor

den vervolge voorgekomen.
Reeds in 1848 werd in overweging genomen om het regt tot

den bovenbedoelden afvoer voor den tijd van 10 jaren af te staan,

onder voorwaarde dat het Gouvernement den aannemer
,
tegen een

renteloos voorschot van f 110,000, slechts drie vierde gedeelten der

vroeger betaalde transpor tloonen zoude voldoen, terwijl deze de

verpligting op zich zou nemen
,
om voor zijne rekening eene ijze-

ren stoomboot, benevens de noodige ijzeren laadbooten
,

te doen

aanbouwen en voor den afvoer slechts 100 in stede van 2400
praa.uwvoerders daags te bezigen.

De onderhandelingen over dit belangrijk onderwerp ontmoetten

eigenaardige zwarigheden, ten gevolge waarvan*het bedoelde con-

tract niet voor Augustus 1850 tot stand kwam.

§ 2. Over zee
,
tussclien doelen van Nederlandsch Indie.

De gemeenschap over zee onderging in 1850 eene aanmer-
kelijke verbetering door de opening (bij wijze van proef) van eene

maandelijksche vaart tussclien Soerabaija en Macassar, door middel
van het particuliere stoomschip Lantjen Lamongan ,

terwijl in ver-

band daarmede werd bepaald, dat Zijner Majesteits schoener
Aruba om de twee maanden

,
en wel na de aankomst van genoemd

stoomschip te Macassar, eene reis zoude doen van die plaats naar
Amboina en terug, ter overbrenging van brieven en pakketten.

Aan de directie der Nederlandsch-Indische Stoomboot-maat-
schappy werd uit ’s Lands kas een voorschot verleend voor den

aanbouw eener tweede stoomboot.
In 1850 kwam mede tot stand een contract tot daarstelling

eener geregelde stoomvaart in Nederlandsch Indie, volgens het-

welk
, na ommekomst van eenen gestelden termijn tot het doen van

proeftogten, eene stoomvaart-linio zal worden geopend tussclien

Padang on Batavia, Batavia en Macassar via Soerabaija, en
tussclien Macassar en Menado via Amboina en Ternate.
Eene commissie, ingesteld tot het onderzoek naar de middelen

om de kustvaart te verbeteren, en die hare werkzaamheden des-
wege in 1849 ten einde bragt, had onder anderen ook gewezen
op de wcnschelijkheid om de Nederlandsche schepen tot de kustvaart
in Nederlandsch Indie toe te laten.

Blijkens art. 3 der publicatie van 23 December 1850
(
Staatsblad

n°. 42) ,
werd daaraan, ook naar aanleiding der wet van 8 Augustus

tevoren (Nederlandsch Staatsblad n°. 47), gevolg gegeven, met
wijziging van art. 2 der ter zake uitgevaardigde publicatie van
31 December 1825

(
Staatsblad n°. 48) en met bepaling, dat die

toelating zou plaats vinden op denzelfden voet en onder dezelfde

verordeningen
, als de schepen in Nederlandsch Indie te huis

behoorende.

§ 3. Tussclien Nederlandsch Indie en het Moederland.

Naar aanleiding der in Nederland uitgevaardigde wet van
12 April 1850, houdende vaststelling van het briefport en rege-

ling der aangelegenheden van de brievenposterij
,
werd bij publicatie

van 23 Julij van dat jaar
(
Indisch Staatsblad n°. 22), het

zoogenaamde zeeport verminderd tot 48 duiten voor eiken brief

of elk pakket, wegende ée'n Amsterdamsch lood en daarbeneden,
met bepaling voorts, dat aan de gezagvoerders van particuliere

schepen, met welke zeebrieven worden aangebragt, op de vroeger

gevolgde wijze eene remuneratie *van 12 duiten zal worden uitge-

keerd.

In den loop van 1850 werden van en op Java en Madura ver-
zonden en ontvangen:

naar en uit andere landen over zee , langs

den gewonen weg .... .... 28,273 stuks brieven,

in 1849 daarentegen 35,790 » »

minder in 1850 .... 7,517 « »

en langs den zoogenaamden landweg:

in 1850 75,783

en in 1849 69,025

meer in 1850 6,758 » »

in het geheel in 1850 minder . . 759 stuks.

§ 4. Tusschen Nederlandsch Indie en vreemde landen.

Het aantal gewisselde brieven is begrepen in de cijfers hierbo-

ven § 3 opgenomen.
Naar aanleiding van door den gouverneur van West-Australie

bij het Indisch Gouvernement aangewende pogingen, om bekend

te worden met de middelen tot bevordering der gemeenschap

tusschen Australië en Singapore door tusschenkomst van het

Nederlandsch-Indische postwezen, werd de directeur der producten

en civile magazijnen gemagtigd:
1°. om ,

in afwachting van nadere schikkingen met het gouver-

nement van West-Australie omtrent de door hetzelve voorgenomene
daarstelling van gemeenschap tusschen die kolonie en Java, over-

eenkomstig het daartoe door den postmeester-generaal te Perth

gedaan verzoek, de te Batavia van Singapore ontvangen wordende

en voor West-Australie bestemde brieven naar Anjer te verzen-

den, om van die plaats, met daartoe door dat gouvernement af te

zenden vaartuigen, tegen voldoening der daarop vallende onkosten

te worden afgehaald, en om eveneens te handelen ten aanzien van
de te Anjer voor Singapore aankomende brieven

;

2°. om, in afwachting der bovenbedoelde beschikkingen, geen

porto te doen heffen voor de brieven komende van en bestemd

voor West-Australie, voor het traject tusschen Anjer en Singapore,

via Batavia.

VII. VOORZIENING IN DE MATERIELE BEHOEFTEN
VAN HET BEHEER.

§ 1. Gouvernements-inrigtingen in Indie.

a. ’s L a n d s drukkerij.

De baten der Landsdrukkerij hebben in 1849 bedragen 67,007.00

en de lasten 56,455.00

meerdere baten. . . 10,552.00

b. Stoom- en andere we r ktuig kundige
inrigtingen.

De hoofd-ingenieur voor het stoomwezen in Nederlandsch Indie,

die, blijkens het vorige verslag, verpligt was zich in 1849, om
gezondheids-redenen ,

naar Nederland te begeven, kwam in 1850

van daar terug. Door zijne bemoeijenis en uit aanmerking van

de steeds uitgebreider wordende behoefte in Nederlandsch Indie

aan middelen tot herstel der stoomwerktuigen van ’s Rijks stoom-

schepen en van particuliere inrigtingen van nijverheid, werd in

Nederland in 1850 tot de uitzending van eenige werklieden voor

do dienst bij het stoomwezen besloten.

Bij besluit van 19 September 1850, n°. 8, werd bepaald, dat

do fabriek van stoom- en andere werktuigen, genaamd Fhoenix,

te Soerabaija, welke reeds in 1849 door liet Gouvernement werd

aangekocht, op 1°. Januarij 1851 zou worden gebragt onder het
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belleer der Marine en dat de directie van die fabriek, aan welke

de naam van Fabriek voor de marine ,
het stoomwezen en de nijverheid

werd gegeven, zou staan onder de onnaiddellijke bevelen van

bet Marine-departement te Batavia.

c. Constructie-winkel.

Bij het hoofddeel C (Militair beheer
)
werd reeds ter loops

aangeteekend de bepaling, dat ’s Lands__ constructie-winkel te

Soerabaija, te rekenen van 1°. Januarij 1851, zou zijn een militair

etablissement ,
belioorende tot het wapen der artillerie, en den

naam zou voeren van Artillerie-constructie-winkel.

Deze maatregel vond zijnen grond in de waarschijnlijkheid

der vervulling van de behoeften, zoowel van het militair depar-

tement, in verband tot de verdedigingswerken van Java, als

van de in Indie steeds toenemende stoomvaart en suiker-fabricatie.

Eene gezette overweging van de geschiktste wijze waarop èn

de constructie-winkel èn de fabriek Phoenix dienstbaar moesten

worden gemaakt aan het beoogde doel ,
had ten gevolge de be-

paling ,
dat de localen van laatstgenoemde fabriek voor den artillerie-

constructie-winkel ,
en de gebouwen tot dezen behoorende

,
voor

de fabriek voor de marine ,
het stoomwezen en de nijverheid zouden

worden ingeruimd.

De geldelijke uitkomsten van den constructie-winkel in 1849

waren als volgt

:

' baten. . . f 481,063.00

lasten 659,322.00

meerdere lasten. : f 178,259.00

d. Steenkolenmijnen.

Volgens berigt van de plaatselijke autoriteit bevestigde zich meer

en meer de gegrondheid der gissingen omtrent den rijkdom en

de regelmatigheid der kolenlagen in de mijnen te Pengaron (Z.-

O.-afdeeling van Borneo) zoomede omtrent de meer gunstige resul-

taten der werkkrachten van de inlandsche mijnwerkers ,
tegenover

die der Europeanen.

In den loop van 1850 werd verkregen

:

aan stukkolen • 3043 ton,

» gruis 1300 »

waarvan echter alleen 2051 ton stukkolen zijn kunnen worden

afgevoerd
,
ten gevolge der sterke droogte en van het gebrek aan

de noodige transportmiddelen.

In dit laatste is sedert op eene betere wijze voorzien
,
terwijl

ook in 1850 de Europesche werklieden bij het voorgaande verslag

bedoeld ,
te werk werden gesteld.

Om
,
voor zooveel uit de uitkomsten van 1850 en voeger kon

worden afgeleid, een overzigt te geven van hetgeen deze mijnen

verder zouden opbrengen , kan worden gewezen op een in het laatst

van 1850 genomen besluit
,
waaruit blijkt

:

dat de uitgaven voor de steenkolenmijnen in de Z.-O.-afdeeling

van Boi’neo over 1851 waren gei’aamd, als volgt:

voor kosten van eerste daarstelling f 23,016

» » » exploitatie 40,675

» » » transport 18,982

te zamen. . . f 82,673

waarbij nog gevoegd moet woi’den

:

voor daggelden van een officier van gezondheid
,
aan

wien de geneeskundige dienst bij die mijnen was opge-

di-agen 183

voor reiskosten van een opziener , 400

en voor verstrekkingen uit ’sLands voorraad. . . 3,452

zoodat de lasten voor 1851 werden gesteld op . f 86,708

dat daarentegen werd berekend, dat gedurende 1851

eene hoeveelheid van 5000 ton steenkolen te Banjer-

massing zou worden geleverd, van welke werd ge- •

raamd, dat aan de Spaansche stoomschepen, varende

tusschen Manilla en Singapore, eene hoeveelheid van
300 ton zou worden verkocht, tegen den in 1849

gestelden prijs van 9 piasters voor elke ton of f 6,885

terwijl de overige 4700 ton, berekend tegen

den voor de uit Nederland ontvangen steen-

kolen bepaalden pi’ijs van f 20 per ton

,

zouden opleveren 94,000
, 100,885

waaruit volgt dat over 1851, de ontvangsten voor de steenkolen

te Banjermassing f 14,177 meer bedragen zouden dan de uitgaven.

Aan een der in 1850 uit Nederland aangekomen mijn-ingenieurs
werd eene zending naar Pengaron opgedragen.

Vermits door de komst van deskundigen geacht kan worden een

nieuw tijdperk voor het mijnwezen in Nederlandsch Indie te zijn

aangebroken, en verwacht kan worden dat men bij de indiening
van het verslag over een volgend jaar, beter in staat zal zijn op
meer wetenschappelijke gronden op te geven, wat bij voortduring
èn van de bovenbedoelde mijnen èn van de exploitatie van
andere ,

op ondei'scheidene plaatsen gevonden kolenlagen kan wor-
den verwacht

, zal men zich voor alsnog bij het bovenstaande
bepalen.

e. Houtbossehen.
Bij het vorige verslag werd onder anderen ten aanzien der hout-

bosschen op Java medegedeeld, dat derzelver verminderende rijk-

dom het wenschelijk had doen achten
, om in de behoefte aan hout

op de buiten-etablissementen uit eigen middelen te doen voorzien.

Een in 1849 ingesteld onderzoek deed blijken

:

dat de te Amboina voorhanden inlandsche houtsoorten steeds

tot alle vooi’komende werken gebezigd werden , en op grond daar-
van de verzending van djatiehout naar de Molukko’s als over-
bodig werd geoordeeld , doch daarentegen de aanplant van ver-

schillende aldaar aanwezige en voor ’s Lands werken zeer geschikte

houtsoorten aan te prijzen was, waartoe dan ook de noodige be-
velen werden gegeven ;

dat in de residentie Menado en in de afdeeling Gorontalo voor
de werken van het bouw-departement steeds wordt gebruik
gemaakt van het aldaar in de bosschen aangekapt wordende hout

;

dat ook in de residentie Ternate, met enkele uitzonderingen,

uit eigen voorraad in de behoefte aan hout voor den huishouw en
den waterstaat wordt voorzien ;

dat de eilanden Cajoa en Batchian wel geen djatiehout, doch
andere zeer goede houtsoorten opleveren , welke bij voorkomende
behoefte voor de residentie Ternate worden aangekapt, hoewel
het transport met eenige moeijelijkheden gepaard gaat;

en dat, ofschoon de Molukko’s in het algemeen weinig djatiehout

schijnen op te leveren, echter gebleken was, dat ’s Rijks bezittingen

aldaar andere houtsoorten opleveren , die voor den huishouw zeer

voldoende geschiktheid bezitten, en reeds daarvoor benuttigd

worden.
Naar aanleiding daarvan werd bepaald

:

dat voortaan geene houtwerken meer van Java ten behoeve van
het bouw-departement naar de Moluksche eilanden- zullen worden
verzonden

;

dat nogtans aan aanvragen om djatiehout zal worden gevolg

gegeven, wanneer de onvermijdelijke behoefte daai’aan genoegzaam
bewezen wordt

;

en dat zou worden gezorgd
,
dat op de hoofdplaatsen der tot

genoemd gouvernement behoorende residentien steeds een voldoende
voorraad inlandsche houtwerken aanwezig zij.

Ook in de residentie Palembang werden, zoo men vermeende,
goede houtsoorten aangetrofïen , en zouden eenige monsters naar
Java worden overgezonden, om derzelver deugdzaamheid nader
te doen onderzoeken.

Sumatra is in het algemeen overdekt met vele en uitgestrekte

bosschen
,

die het eigendom zijn der bevolking onder wier gebied

zij behooren. Zij bevatten vele goede producten, zoo als: ben-
z oin

,
dammer, getah-pertja , cassia, kamfer, rottingwas

,
gom-

elastiek, benevens eenige andere gomsoorten , mitsgaders eenige

houtsoorten, die voor timmerwerk zeer geschikt zijn, waai’onder

behooren de djoar (eene soort van ebbenhout) , soerian , mai'abouw,
kapini (eene soort van ijzerhout), twee soorten rassa, medang, de
kamferboom, tembesoebalam (waarvan de getah-pertja getrokken
wordt) en rangie. Deze houtsoorten zijn voor den huishouw zeer

geschikt, maar men kan dezelve alleen op bestellingen bekomen,
hetgeen oorzaak was - dat het Gouvernement bij werken, die

geen lang uitstel kunnen gedoogen, weleer verpligt was ongeloogd
groen hout te verwerken hetgeen door de oprigting eener stapel-

plaats voor hout veel verbetering hoeft ondergaan. De groote

bosschen, die zich onafgebroken van de stranden naar de ber-

gen opvolgen, bevatten ongetwijfeld nog vele goede onbekende
houtsoorten.

De Batoe-eilanden en Poggy- eilanden bezitten vooral goed tim-
merhout, en hout dat voor den scheepsbouw geschikt is.

Volgens eene in 1842 gemaakte bepaling, was de aankap van
hout in de gouvernements bosschen op Java voor iedereen vrij-

gesteld

,

voor zooveel het hout dienen moest voor den aanmaak
van praauwen voor de riviervaai't en van karren en pedatties met
wagenwielen
De aanvi’agen om vergunning tot het kappen moesten aan

de plaatselijke autoriteiten worden gerigt
,
doch het Gouverne-

ment behield zich het regt voor
,
om zich de gekapte houtwerken

kosteloos toe te eigenen, wanneer het bleek dat dezelve niet tot

voorschreven einde werden aangewend.O m 9

levens werden de plaatselijke autoriteiten aangeschreven, om
naauwkeurig toe te zien en te doen waken , dat ten gevolge der

voorschrevene bepaling de bestaande djatiebosschen niet werden
vernield; en om jaarlijks een overzigt van de gedane aankappingen
aan den directeur der cultures in te dienen.
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Het bleek echter niet dat die overzigten tot noemenswaardige
bemerkingen aanleiding gaven , tot dat uit een door eenen resident

ingediend verslag ontwaard werd, dat zijnerzijds vergunningen
werden verleend tot het kappen van hout tot andere einden

,
dan

geoorloofd was, en ook de overtuiging verkregen werd, dat van
de erlangde vergunningen, ook in de gevallen bij het bovenvermeld
besluit bedoeld, een al te ruim gebruik werd gemaakt.

Om aan een en ander een einde te maken, werd in 1850 be-

paald ,
dat tot den aankap van hout tot ander particulier gebruik

dan voor den aanbouw van vaartuigen
,
en van pedatties of

karren, vooraf eene speciale vergunning zal moeten worden ver-

kregen.

De beperking welke
,
in opvolging der gegevene bevelen

,
gebragt

werd in het toestaan van aankappingen in ’s Gouvernements bos-

echen heeft reeds in 1850 eene goede uitkomst opgeleverd, zijnde

in dat jaar ruim 7000 balken minder aangekapt dan in het vorige.

Yoor het grootste deel zijn de aankappingen gedurende 1850
geweest voor gouvernements-werken en voor fabrikanten , die

volgens de met hen geslotene contracten daarop aanspraak hebben.

Het militair departement heeft voor de vestingwerken te Salatiga
en Ambarawa met aannemers schikkingen gemaakt, waardoor het-
zelve buiten bezwaar der bevolking in de behoefte aan hout voorziet.
Ter voorziening in de behoefte van particulieren wordt steeds

gezorgd dat eene hoeveelheid hout op de verschillende stapelplaatsen
aanwezig is.

In de residentien Soerabaija en Bezoekie wordt tot dat einde
jaarlijks eene zekere hoeveelheid houtwerken gekapt, die daarna
in veiling worden gebragt.

In de residentie Samarang hebben particulieren gelegenheid zich
van houtwerken te voorzien bij eenen ondernemer, met wien het
Gouvernement een contract heeft aangegaan tot uitkapping van
eenige bosschen, waarvoor hij een vijfde der aangekapte hout-
werken kosteloos aan het Gouvernement moet leveren.

Voor eene jaarlijksche beplanting werd behoorlijk gezorgd,
zijnde gedurende 1850 ruim 286,000 boomen aangeplant.

In de residentie Bantam is als eene proefneming de aanplant
van ijzerhout bevolen.

De uitgestrektheid der bosschen in 1850 blijkt uit den volgenden staat:

Uitgestrektheid

in vierkante palen.

Getal jonge boomen in

1850 aangeplant.

j- •
i .

.

! n ' vrr n

RESIDENTIES.

Getal

der

bosschen.

Bevattende

geheel

of

grooten

deels

djatiehout.

Bevattende

een

ge-

deelte

djatie-,

doch

meestal

ander

hout.

Bevattende

in

het

geheel

of

bijna

geen

djatie.

Geregelde

nieuwe

plantsoenen.

Minder

geregeld

of

nabij

oude

bosschen.

Te

zamen.

Aanmerkingen.

Krawang 72 227/g 143/4 1S91/4 » ))

Cheribon ....... 3 28 14 )) )) )>

Tagal 202 165 242 665 » * 46,300 * 46,300 * Langs de groote wegen.

Pekalongan 124 373/g 24 53 »

Samarang 58 213 188 177 »

Japara 126 48 281/4 273/4 45,000 5,742 50,742
Rembang 60 1464 D » » ))

Soerabaija 62 122 203 504 )) ))

Passaroean 66 191/2 1 I 6V2 11,000 » 11,000
Bezoekie 5 44 4 1) )! ))

Banjoewangie. . . „ . . » 103/4 » » 100 » 100 In deze afdeeling zijn aanwezig q44° boomen.

Kedirie 41 2 I 5 I/9 117 294 » )>

Madioen 5 1953/4 221/4 4 » )) »

Kadoe » » n 46,557 46,557 Het getal djatie-boomen in deze residentie bedraagt

Bagelen
Banjoemaas

14 » )) 46,875 20,000 66,875 082,984.

)) 6OI/4 )) » 64,500 » 64,500 In deze residentie zijn thans 4°0,ooo boomen
aanwezig.

Te zamen COcoco 2646 8581/4 OCdOco0 167,475 11S, 599 286,074 .....
Uit den hieronder geplaatsten, volgens de algemeene boeken I houtbosschen in 184.9 een nadeelig resultaat heeft opgeleverd

opgemaakten staat, blijkt dat de geldelijke administratie der
|
van f 4018.

OMSCHRIJVING.

Baten.

Verkocht
Verzaagde houtwerken
Verstrekt voor diverse werken
Verzonden naar diverse plaatsen:

van Batavia . . . .

» Soerabaija

Vorgocding voor te min geleverde houtwerken
Vergoeding van in 1844 minder gestort op verkochte houtwerken
Rendement van verkochten houtzaagmolen en toebehooren . .

Winst bij den aankap van houtwerken, bedoeld by besluit dd.

16 February 1848 n°. 4
Restant onder ultimo December 1849

Nadeel. . . .

IS!!®.

Aanmerkingen.

Stuks. Geldswaarde.

29,024

2,912

f 130,159 IU/2

41,306 235.S19 621/2

15 249 18

4,416 9,911 94
» 1,175 30
» 101 OU/9

» 2,794 81

» 3,578 43
163,244

240,917

784,524 113

fl, 168,313 100i
/2

Nadeel Java en Madura f8,312 1021/9

Banka. . . . 333 02
"

f S,645 1041/2— 8,312 1021/2 Af voordeel Macassar 4,627 14

240,917 fl, 176,626 83 Gelijk aan de algemeene
boeken,— Nadeel, .f4,018
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a@4®.

Stuks. Geldswaarde.
•

65 f 1,546 1021/2

12 132 104

1,768 »

24,462 »

29,740

» 210,344 471/2

7,880 150,090 119

176,990 814,511 70

240,917 f 1,176,626 83

Aanmerkingen.
OMSCHRIJVING.

Lasten.

Wegens aangehaalde en geconfisqueerde houtwerken

Overbevonden
Aangezaagd
Aangekapt

BSetaalde kosten.

Voor tractemcnten ,
daggelden, transportkosten enz.

Ontvangen van diverse plaatsen

Restant op 1°. Januarij 1849

ƒ. Houtzaagmolens.

De houtwerken, benoodigd voor de constructie van artillerie-

voorwerpen ,
werden van de 'civile houtstapelplaatsen ontvangen

en ook door de zorg van het civiel departement gezaagd.

Vermits de zaagmolen te Ngawie bij voortduring goede resul-

taten opleverde, kwam men op het denkbeeld om daarvan ook

voor de artillerie partij te trekken ,
en werd, op het daartoe dooi-

den kommandant van het leger gedaan voorstel ,
magtigmg

verleend ,
om genoemden molen voor het zagen van de bedoelde

voorwerpen te bezigen.

Deze molen leverde in 1849 een voordeel op van 1 b72ö.

Ten aanzien der overige bij het vorige verslag bedoelde molens,

zijn geene bijzonderheden te vermelden.

VIII. BRONNEN VAN INKOMSTEN.

§ 1. Belastingen in het algemeen.

De opbrengst der verschillende belastingen over 1850 blijkt uit

de staten bij dit verslag gevoegd.

§ 2. Verpachte belastingen en monopoliën.

Do voorwaarden voor de onderscheidene verpachtingen voor 1850

werden geregeld bij de publicatien van 1 , 7 ,
12 en 20 October

1849, opo-enomen in de Staatsbladen van dat jaar n0s. 52, 53,

54 en 55° tot den inhoud waarvan kortheidshalve wordt verwezen.

Uit aanmerking van de bezwaren, uit de zoogenaamde pacht

der kusten en wildernissen van het westelijk gedeelte der residentie

Bantam voortvloeijende, met opzigt tot de ontwikkeling van den

landbouw en van de nijverheid onder de bevolking, werd die pacht

ingetrokken.

§ 3. Onverpachte belastingen.

a. Belastingen in arbeid opgebragt.

Na hetgeen hieromtrent bij het vorig verslag werd medegedeeld,

valt ten aanzien van het aangenomen beginsel ,
om te trachten den

verpligten arbeid bij ’s Bands werken zooveel mogelijk door eene

vrijwillige opkomst van arbeiders te doen vervangen, in het alge-

meen op te merken, dat het jaar 1850 ruimschoots bijdroeg om

het heilzame van dien maatregel door de gunstigste uitkomsten aan

te toonen. ,

Yan het oogenblik af, dat het getal gedwongen koelies voor de

geniewerken te Soerabaija van 1600 tot 500 werd gereduceerd

fgeliik gedurende den planttijd moest plaats vinden), nam het aan-

tal vrije koelies trapsgewijze aanmerkelijk toe, hetgeen toegeschre-

ven werd aan de omstandigheid, dat onder de afgedankte 1100

koelies velen waren
,
die tegen betaling in de plaats van de dienst-

pligtigen waren opgetreden.

Dit verschijnsel leidde het plaatselijk bestuur tot het voorstel,

om in het belang en ter verligting der bevolking te bepalen, dat

het getal van 500 gedurende den planttijd, en van 1600 a IbhO

gedurende het overige gedeelte van het jaar te leveren gedwongen

koelies zou worden verminderd met ket getal dergenen, die zich

vrijwillig als arbeiders kwamen aanbieden.

Aan dit voorstel, even als aan een ander, om naar aanleiding

van den watersnood en de daaruit voortgevloeide en op de bevol-

king drukkende reparatien van bruggen als anderzins, het aantal

bi.tblad van de nedeelandsche staats-courant. 1852 1853.

der voor de geniewerken te leveren koelies, gedurende 1850, te

verminderen tot 250 en 800, werd gelijktijdig gevolg gegeven.

Dewijl het zich liet aanzien dat op sommige plaatsen, als te

Ambarawa, Salatiga en Ngawie, de toevloed van vrijwillige

werklieden bij de aldaar onderhanden werken de behoefte zou

overschrijden, werd in het aannemen dier lieden eemge behoed-

zaamheid aanbevolen, en het militair departement aangeschreven

om het aantal te werk gestelde koelies te verminderen ,
naar gelang

de middelen van bestaan voor de bevolking zouden toenemen, en

daarmede voort te gaan, om daardoor te verhoeden, dat bij de

naderende voltooijing der werken ,
op eens een al te groot getal

koelies buiten arbeid en verdiensten geraken.

Ook bij de buitengewone werken te Tjilatjap kon mep overgaan

tot eene vermindering van het getal der vërpligte koelies.

b. Belastingen in geld opgebragt.

Reeds vroeger was de vraag gerezen, welke zekerheid er be-

stond, dat de uitgaande regten op suiker niet ontdoken werden,

door, wel is waar, bij den afscheep met Nederlandsche schepen,

aan te geven dat zij naar Nederland was bestemd, doch niet-

temin de suiker in eene vreemde haven te lossen ;
en of het mits-

dien niet wenschelijk zou zijn
,
om de bepalingen, in dat opzigt voor

de koffij vastgesteld, algemeen te maken.

Eenige daartegen ingebragte bezwaren deden voorloopig van

dien maatregel afzien, doch werd nader ondervonden, dat de

gekoesterde vrees niet ongegrond was, en werkelijk voorzorgmaat-

regelen noodig waren.
, ,

,

Een aantal voorbeelden van zoodanig misbruik werden bekend,

en zelfs in eene prijscourant openlijk bevestigd.
. .

Niet alleen in het belang van ’s Lands schatkist, maar ook in

dat van den naauwgezetten koopman, werd daarom bepaald:
_

dat bij aangifte tot uitvoer van suiker naar Nederland m
Nederlandsche schepen, borg moet worden gesteld voor liet uit-

gaand regt, ten bedrage van 6 per cent van de waarde ,
volgens

een bij de publicatie van 10 November 1837 (*Staatsblad, n°. 57)

gearresteerd tarief, verschuldigd bij den uitvoer van suiker met

andere dan Nederlandsche schepen, of wel met Nederlandsche

schepen naar elders dan Nederland;

dat, wanneer binnen den tijd van 18 maanden na den dag van

het vertrek van het schip in Indie, niet is ingediend een behoor-

lijk door het Departement van Koloniën geautentiseerd bewijs van

ongebroken aanbreng en lossing in Nederland van de derwaarts

afgescheepte suiker, het uitgaande en het 5 percents additionneie

regt moeten worden voldaan ,
behoudens het regt tot eene vroegere

invordering daarvan wanneer vóór de ompiekomst van gemelden

termijn mogt komen te blijken, dat de lading geheel of gedeelte-

lijk elders is ingevoerd en gelost.

Naar aanleiding van daartoe door een gezantschap van den vorst

van Trengano (schiereiland Malakka) aangewende pogingen wer-

den, in overeenstemming met de Britsche autoriteiten m die

gewesten, de schepen van dien inlandschen Staat beschouwd

als behoorende tot eenen onafhankelijleen inlandschen Staat ,
met

welken het Nederlandsche Gouvernement niet in vijandschap is ,
en

mitsdien bevelen gegeven tot opheffing van den vroeger bestaan en

twijfel omtrent het heffen van regten van goederen, met de be-

doelde schepen of vaartuigen in Nederlandsch Indie aan- en

uitgevoerd wordende.

II.
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Op den 23sten December 1850 -werden bij publicatie geregeld
de belangen van de Nederlandsche scheepvaart, voor zooveel aan-
gaat de bezittingen van bet Rijk inNederlandsch Indie [Staatsblad
iöoü, n°. 42) , en zulks naar aanleiding der wet van 8 Augustus
van dat jaar (Nederlandsch Staatsblad n°. 42).

•

c. Onverpacbte monopoliën.
aa. Zout.

^Vroeger werden de zout-aanmakers
,

gedurende den tijd dat
zij zich met den aanmaak en de opschuriag van het zout bezm
hielden voor eigen gebruik voorzien van de noodige hoeveelheid zout!Die hoeveelheid mogt echter niet te boven gaan vijf icatties van
eiken koijang dien zij aanmaakten

, en de verdeeling geschieddedoor tusschenkomst van het bestuur.

,

Men bespeurde echter, dat die verstrekkingen niet aan hetaarmede beoogde doel om de zoutmakers vrij te waren tegende verzoeking om zich op eene clandestine wijze van zout te voor-
zien) beantwoordden, en zulks omdat die eerst plaats vonden naa oop van den zoutaanmaak, waardoor belemmeringen ontstonden

kinrrpn
0ntdekken van gestolen zout, aangezien bij huis-onderzoe-

de
!
1 adooP van den aanmaak, het bij de zoutmakers

gevonden wordende zout steeds werd opgegeven als afkomstig te
zijn van die verstrekkingen. °

Om aan dergelijke misbruiken een einde te maken, werdendeze verstrekkingen in 1850 ingetrokken.
In 18‘18/

4y werd een onderzoek ingesteld nopens de mogelijkheid,om aan de zuidkust van Java zout aan te maken, ter besparingande transportkosten, spillagie enz., verbonden aan het ver-

kust gde4n
Ut Ult ^ hooM-dePóts naar de pakhuizen aan de zuid-

Het hoofd van het betrokken departement berigtte
, dat ditonderzoek hetwelk in 1831 reeds ingesteld werd, doch on<mn-

stige resuUnten had opgeleverd, ook nu weder weinig goeds

be nt°,

f

1
e ’ °mdat de Zaak

’ d0°r natuurlÖke en onoverkomelijke
beletselen, voor geene verwezenlijking vatbaar scheen
Aangezien intusschen een deskundige zich aanbood, 0m door

^dn7lrlr,
Vai

i

k
+

°klUff 'en vcrdamPing van het zeewater op debedoelde plaatsen zout aan te maken, werd die persoon inde eigenheid gesteld
,
om plaatselijk te onderzoeken in hoever

2Vjh plan of wel eerng ander voor uitvoering vatbaar was. Hetresultaat van dat onderzoek zal later worden medegedeeld.

vanf!l
dS “ fÖriJ werden bij het Gouvernement

1

"
voorstellen ont-

pSsS q-T”
Dg T df zout-aanmaak

, onder anderen telaiadessie, oidoijoe en Pamakassan.

J5z <V&™**»* in 1850 terug, ouder te-kennen-

foS
S
in wïeliT

tr

i°*
v

,

a" aanmaakplaatsen van het

£f 'o

L

fltVi was aan te beve-Ion, omdat het beter moest worden geacht eenige van dezelvege ïeel te doen stilstaan en andere daarentegen met volle kracht
te doen werken

,
dan alle aan de noodige beperking in den aanmaakte onderwerpen, dewijl de arbeid nagenoeg gelijk is, of er veeldan \v el weinig zout wordt aangemaakt, en dat in het bijzonder

] aradessie daarvoor m aanmerking kwam
, als minder o-0Cd om-

legen voor den afscheep van het zout.
ö

Vermits het wenschelijk toescheen om de inlandsche grootenen de bevolking
, bij den aanmaak te Pamakassan beland hebbendein het genot der daaraan verbondene voordoden te laten werdaanvankelijk slechts overgegaan tot de intrekking van den aan-maak te 1 aradessie en Sidoijoo.

Blijkens het Staatsblad 1850, n». 30, werden voorschriftenuitgevaardigd ter verzekering van een beter toezigt over de admi-nistratie bij de zoutverkoop -pakhuizen.

Te Batavia werd voor rekening van het Gouvernement verkocht:
aan Japansch koper
» Japansche kabaaijen en watten
” » kamfer ....
» vogelnestjes

» stofgoud
» kruidnagelen
i) zwarte koffij

» suiker
» diamanten, brillanten enz. .

» diverse goederen
» vaste >, .. .. „
» militaire » . ,

367,377
2,981

19,647

119,925

59,181

16,930

2,996
869
677

9,953

13,489

4,185

bb. Openbare verkoopingen.

Het bedrag der in 1850 verkochte goederen was:
voor rekening van

:

te Batavia

i) Samaj-ang

ii Soerabaija

elders op Java en Madura

i ’ |I
1

i

op de Buitenbezittingen .

liet Gouvernement,

f 618,210

5,553

158,418

61,091

f 843,272

80,567

Particulieren,

f 2,087,515

636,826

741,726

1,363,277

f 4,829,344

590,632

Totaal . f 923,839 (*) f 5,419,976

H tiiikvle opgaven van de buiteiibozitlinjeu ontbreken.

Totaal als boven . . f 618,210

In het begin van 1850 werd ontdekt, dat gedurende een aantaljaren bij het vendu-kantoor te Batavia malversatiën waren ge-pleegd, waardoor een gedeelte van deszelfs inkomsten zijn verlo-ren gegaan. J

Ten gevolge van het overlijden van den vermoedelijken daderwas het misdrijf met vatbaar voor geregtelijke vervolging
Degenen aan wie het toezigt der administratie°onmiddellijk

betast
’ * er met het Seconstateerde deficit

cc. Tin op Banka.
De leverantie van tin bedroeg in 1850. 51 35050/ -i_ ,

dat is 24,99 654/l00 pikols minler3^ 51
’
3a6a(VlOO pikol,

raamd werd en 90^1 vsis/• • • y}

minder dan in 1849, toen geleverd werden 77,87435/. p^oIs
prodmie “ beide ™

óp jïï’ïïssïasns 77,87435/i~ pikob-

4411/2 vracht erts, welke behoorden tot de
productie van 1848.
Onder ultimo 1849 waren restant 28517/,
zoodat 15033/

• . . . 3,9O825/100 „

behoorden tot de productie van 1848, en
de werkeUjke productie in 1849 geweest is. 73,9 65785/100 pikols.Op ultimo 18o0 was er een restant:

1000 P

7an • * * * 56840
/joo vrachten erts.

niervan af qö
van 1849 overge-
houdene . . . 28517/100

blijft. . 28332/100

Oftegen 25 pi-

kols per vracht
eene hoeveelheid
van
Ook waren on-

der ultimo 1850
nog niet afgelo-

verd 2488 schuit-
jes tin van het
district Soengy-
leat of ...

7,083 pikols.

1,244

te zamen. . 8,327
De leverantie

in 1850 bedroeg 51,35650/, ....

dus de geheclc
productie in dat
jaar

59,68350/I00

)l'

— ' "
' ••

minder dan in 1849.
14,282285/^ pikols.

buitengewone droogte^welke ged^^do^lSöO^p^Ba^^heeKchto
6

ndin°oL°v
k
/

de .°Proorige bewegingen der bevolking in sommigomi n-distneten droegen veel bij tot dit resultaat.
‘

Dezelide omstandigheden hadden nog ten gevoDe dut de ondo mynen rustondo schulden over 1850, in vergelijk met 1849*met bijna - tonnen gouds vermeerderd zijn.
’
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Dezelve bedroegen, namelijk:

onder ultimo 1849

In 1850 afgeschreven als hopeloos

f 440,911

249,070

rest.

onder ultimo 1850 beliep de schuld.

.• . f 191,841

. . 390,252

dus toegenomen met f 198,411

De schulden op ultimo 1850 lieten zich verdeden als

goede schulden . .... i

onzekere .....
kwade .

volgt

:

118,854

172,926

98,471

f 390,251

naar gelang van de al dan niet gunstige vooruitzïgten der mij-

nen ,
waarop dezelve rusten.

IX. NIJVERHEID (VOOR ZOOVER DIE NIET ONDER ANDERE HOOFDEN

VAN DIT VERSLAG VERHANDELD IS).

et. Landbouw en bereiding van- zoomede beschik-

king over het product van den grond.

§ 1. Op cjouvernements-rjronden.

Hieromtrent worden de volgende bijzonderheden medegedeeld

,

welke getrokken zjjn uit het algemeen cultuur-verslag over het

jaar 1850.
Koffij-cultuur.

De koffij-oogst van 1850 is het voordeeligst gewest in de resi-

dentien Bezoekie en Passaroean
,
alwaar gemiddeld 106 en 110

boomen één pikol koffij hebben afgeworpen , terwijl de productie

in 1850 het nadeeligst was in de afdeeling Buitenzorg, alwaar

van 1528 en in de residentie Banjoemaas, waar van 717 boomen
gemiddeld een pikol koffij is verkregen.

Eene vergelijking der uitkomsten van de oogstjaren 1849 en

1850 toont aan:
1°. dat in 1850 7,061,030 vruchtdragende koffijboomen meer

aanwezig waren dan in het vorige jaar ;

2°. dat in 1850 515,687 pikols koffij meer zijn verkregen dan

in, 1849

;

3°. dat in 1850 gemiddeld van 241 boomen een pikol koffij is

verkregen, terwijl in 1849 daarvoor vereischt werden 491 boomen;
4°. dat de transportkosten tot in de strand- of afscheeppakhuizen

in 1850 hebben bedragen f 1,115,513.13, nederkomende op f 1.17

per pikol
,
terwijl dezelve in 1849 beliepen f 690,031 , of gemiddeld

f 1,60 per pikol , en

5°. dat in 1850 de koffij het Gouvernement gemiddeld 110 dui-

ten per pikol goedkooper te staan is gekomen dan in 1849.

De voor de koffij -cultuur geschikte gronden begonnen overal

schaarsch te worden , bijzonder in de residentien Bantam, Samarang
Kadoe

, Japara, Soerabaija , Madioen en de dfdeeling Buitenzorg.

In deze laatste vooral, alwaar in 1839 nog 11,952 pikols koffij

werden verkregen, was de teelt van dit product trapsgewijze

achteruitgegaan, naar mate de bestaande tuinen door ouderdom
minder productief werden en uit gebrek aan geschikte gronden
door geene nieuwe aanplantingen konden worden vervangen.
De oogst van 1849 bedroeg daar niet meer dan 816 pikols, ter-

wijl evenwel die van 1850 nog 1967 pikols heeft afgeworpen.

Men heeft zich dan ook in de laatste jaren meer bepaald, het

bestaande te behouden, en de handhaving en uitbreiding der koffij

-

cultuur niet zoo zeer gezocht in een groot getal boomen , maar in

eene zorgzame en doelmatige cultuur
, inzameling en bereiding van

het product.

Dien ten gevolge heeft zich de in 1850 aan de koffij-cultuur

gegeven uitbreiding bepaald tot een getal van 6,407,256 boomen,
terwijl voor inboeting en bijbehouding van de bestaande aanplantin-

gen zijn aangeplant 17,779,992 boomen.
Was de oogst van 1849 als zeer ongunstig te beschouwen, die

van 1850 moet daarentegen onder de meest voordeelige gerang-
schikt worden ;

hebbende het product meer dan het dubbele van
dat van 1849 bedragen, terwijl het dat van alle vorige jaren,

met uitzondering van 1843 ,
heeft overtroffen.

De berigten van meest alle residentien kwamen overeen , dat

deze voordeelige oogst voornamelijk toe te schrijven is aan de
bijzonder gunstige weêrsgesteldheid, ten gevolge van welke de
vruchten zich behoorlijk hebben kunnen zetten en tot rijpheid zijn

gekomen.
Over de qualiteit der op de Braziliaansche wijze bereide koffij

werd door de Handelmaatschappij een zeer gunstig oordeel geveld

,

terwijl ook het bij de particuliere pelmolens op de West-Indïsche
wijze bereide koffij -product aan de vereischten voldoet.

Ten aanzien eener in 1849 ingekomen klagt over eene kunst-

matige kleuring der koffij bij den pelmolen te Sisier (Passaroean)

bewerkt , is een naauwgezet plaatselijk en scheikundig onderzoek
ingesteld

,
hetwelk de volkomene ongegrondheid dezer kiagt heeft

bewezen.
Eene geringe hoeveelheid in 1849 uit Arabie voor zaad ontvan-

gen Mokka-koffij ,
werd onmiddellijk gezonden aan de x-esidenten

der Preanger Regentschappen , van Cheribon en Bezoekie
,
met

aanbeveling, om bij de uitplanting de meeste zorg te doen besteden.

Deze proef is evenwel geheel mislukt, zijnde op de genoemde
di’ie plaatsen niet dén enkele boon opgekomen.
Eene andei’e proef, om koffij van Menado op Java over te plan-

ten
,
schijnt geen beteren uitslag te beloven ; althans waren reeds

ixit drie van de zes residentien , werwaarts deze zaadkoffij was
gezonden, de berigten ontvangen, dat dezelve niet is opgekomen.
Het mislukken dezer beide proeven wordt toegeschi’even aan den

slechten staat van het zaad
,
dat gedeeltelijk te oud en gedeeltelijk

bedorven is aangebragt.

De volgende uitkomsten van den koffij-oogst zijn vei'kregen

:

In

Getal

vruchtdragende

koffijboomen

van welke

' Verkregene hoe-

veelheid koffij
,

zonder de

hij hetledigvallen

der pakhuizen
bevonden
overwigten.

Hoeveelheid

koffij

in het geheel hij

de pakhuizen
on tvangen.

Gezamenlijke

kosten van de

koffij fian het

Gouvernement
geleverd.

1VTVsrC. BA -XV*U-'.'XiWXf MU-A'ZÜJK-

Gemiddelde prijs

waarop de pikol koffij

van ioo katties

aan het

Gouvernement
te staan komt,

berekend over de

geheele ontvangene
hoeveelheid

Gedurende deze jaren

was de opbrengst van de in

Nederland geveilde koffij

per pikol.

Nederl. courant.

geoogst is. Pikols. Pikols. De gulden van

j 20 duiten.

tot aan de
afscheep-pakhuizen. Bruto. Netto.

1849 226,640,769 456,094 461,038 f 4,779,524 f 10.44 f 27.87 f 19.31

1850 233,701,799 967,723 976,725 9,231,952 9.54 33.93 25.14

Tn de regeling der aan de Europesche en inlandsche ambte-
naren toe te kennen percentsgewijze belooning

, zoo als dezelve was
vastgesteld bij art. 12 der resolutie van 3 Februarij 1833 , n°. 1

[Staatsblad n°. 7), is in 1850 eene verandering gebragt, bij besluit

van den 21sten Augustus 1850, n°. 18 (Indisch Staatsblad n°. 24).

Het is te verwachten
,
dat deze maatregel zal medewerken tot

bevordering van de belangen der koffij-cultuur.

Ten opzigte der koffij-cultuur op Sumatra’s Westkust wordt het

volgende aangeteekend.

Bekend is het ,
dat de daling der koffij aan de Europesche

markt eenen gi’ooten achteruitgang in het koffij -product in die

landstreek heeft veroorzaakt.

De uitvoer die in :

1843 had bedragen 100,384 pikols,

1844 » 74,938 >»

1845 » » 83,204 >.

bedroeg in :

1846

66,973 »

1847

58,224 »

1848

37,566 »

1849

55,458 »

1850

71,118 »
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En liet kon ook niet anders , daar in 1846 voor een pikol koffij

aan de markt te Priaman of Padang niet meer dan f 9 a f 10

bedongen konde worden, en dit product bovendien nog met f 5

5i f' 0 transportloon bezwaard was (welligt nog ongerekend de

kosten van den tusscbenbandel) ,
zoodat den eigenlijken planter

luttel loon voor zijn werk overbleef. De koffij was buitendien

slecht bereid en op de Europesche markt onder de minste soorten

genoteerd. Dit gaf aanleiding tot het stelsel dat thans is inge-

voerd
,
om namelijk de levering van de koffij verpligtend te maken

in de kleine pakhuizen die in elk district zijn opgerigt ter plaatse

waar de groote passars gehouden worden.
De koffij wordt daar dagelijks, zelfs bij de kleinste hoeveel-

heden, a contant aangenomen. Aanvankelijk baarde deze maat-
regel bij den achterdochtigen Maleijer welligt ongerustheid. Zoodra
echter de Maleijers de overtuiging verkregen hadden, dat achter

dezen maatregel geen list verscholen was, en dat zij den pikol

koffij
,

de eerste soort a f 7 en de tweede soort a f 6 konden
verhandelen, d. i. kooger dan zij dien aan de opkoopers van den
tusschenhandel konden van de hand zetten, vond deze gemakkelijke

wijze, om het product tot geld temaken, bijval. De koffij kreeg

weldra de waarde van contant geld
,

en de tuinen die door de

mannelijke bevolking ontgind en aangelegd worden, maar waarvan
de pluk , de bereiding en de opbrengst aan de vrouwen wordt
overgelaten

,
hebben den naam verkregen van tambangan pedoessie

,

dat is .
goudmijnen der vrouwen.

Men kan nu ook met regt beweren, dat de verpligte levering

van het koffij-product aan de bevolking welgevallig is.

De lage opbrengst vandejaren 1847, 1848 en 1849 toont, hoe

ver de koffij teelt gedaald wxis
, en dsit vermoedelijk, zonder de

tijdelijke inmenging van het bestuur
,

deze belangrijke cultuur

geheel te niet zoude zijn gegaan.

Thans begint deze cultuur zich van haren achteruitgang te

herstellen. Het werd voor niet onwaarschijnlijk gehouden, dat

het product gedurende 1851 wederom op 80,000 pikols zoude

komen, de opbrengst van de zuidelijke afdeeling en de residentie

Tappanolie daaronder begrepen.

De beste koffij die Sumatra opbrengt
,
is die van Poeloet Poeloet,

in de zuidelijke afdeeling.

In de residentie Tappanolie is de afdeeling Groot en Klein

Mandhéling een middelmatig koffijland. Deze cultuur hangt aldaar

voornamelijk af van de zorgen der ambtenaren om voor den

aanleg van tuinen goede gronden te kiezen ,
daar het gebleken

is, dat vele gronden daarvoor ongeschikt zijn.

Oeloe en Pekanten zijn daarentegen goede koffij-districten

;

Ankola is mede een goed koffij-district
,
maar Sie Pierok geeft

weinig verwachting.

Het aantal der aanwezige boomen bedroeg in 1850:

Padangsche bovenlanden 81,382,097

Residentie Tappanolie 2,734,856

Aijer Bangies en Rau 1,360,056

Zuidelijke afdeeling van Padang 1,056,652

Totaal . . 36,533,161

Het aantal boomen van Aijer Bangies en Rau moest echter

cene nieuwe telling ondergaan ,
wijl dit cijfer niet in evenredig-

heid was met de onbeduidende opbrengst van 284 pikols koffij.

Suiker-cultuur.

De oogst van 1850 was zeer gunstig in vergelijking met dien

van de beide vorige jaren.

In Cheribon is de productie in 1850 beduidend toegenomen,

ten gevolge van meer zorg voor de cultuur.

De nieuwe ondernemingen in die residentie begonnen zeer goede

resultaten op te leveren. Dezelve zouden worden vermeerderd

met eene fabriek in het district Ploembon
,
waarvoor een contract

op de nieuwe voorwaarden was geprojecteerd.

Het liet zich aanzien, dat in die residentie in 1851 zes

fabrieken met stoomkracht zouden werken.

In Tagal zijn minder gunstige resultaten verkregen dan het

geval zoude geweest zijn wanneer al de fabrieken behoorlijk

hadden gewerkt.

In Pekalongan is do productie in 1850 bijzonder gunstig

geweest, vooral bij de ftibriek Serogie , hetgeen wordt toegeschreven

aan do bedijking, de door het bestuur aanbcvoleno aanplanting

met dén in stede van twee stekken en het verwisselen der bibiet

tegen die van het land Sicmbang.
De resultaten der Samarangscho fabrieken zijn bevredigend

geweest en laten verbetering verwachten , ten gevolge der om-
standigheid

,
dat aan de fabrieken meer capaciteit is gegeven

,

waardoor zij sneller kunnen afmalen, hetgeen voor deze residentie

bijzonder noodig is.

Met betrekking tot de Japarasche ondernemingen is in 1850
een schoon vooruitzigt tot verbetering geopend, door de bestelling

van stoommachines voor vier fabrieken, hetgeen door de Regering
zooveel mogelijk is bevorderd, door uitstel van terugbetaling van
voorgeschoten plantloon.

In de voor de suiker-cultuur minder geschikte residentien Rembang
en Banjoemaas is de productie in 1850 voordeeliger geweest : in

Rembang door betere keuze van gronden; in Banjoemaas door
de buitengewone droogte.

Zoo als gewoonlijk, overtroffen de residentien Soerabaija

,

Passaroean en Bezoekie alle overige in de suiker-productie ; zijnde

aldaar in 1850 gemiddeld per bouw verkregen 36 ,
47 en 38 pikols.

De fabrieken in die residentien hebben alle goed of redelijk gewerkt,
op eene enkele uitzondering na. Twee fabrieken hebben met tegen-

spoeden te worstelen gehad.

In Bezoekie was men begonnen met de oprigting eener nieuwe
fabriek te Lemadjangvoor eene aanplanting vooreerst van 250 bouws.
Het meest viel te klagen over de Madioensche fabrieken

, welke
slecht zijn ingerigt en nog slechter beheerd worden ,

zoodat van de
schoone aanplantingen gemiddeld slechts 18 pikols per bouw zijn

verkregen. Maatregelen zijn genomen om de eigenaars tot verbetering

te dwingen.
In Kedirie zijn de resultaten minder gunstig geweest dan in 1849

,

ten gevolge van overstrooming en slechte aanplanting. Li 1851

zoude aldaar de Passaroeansche wijze van aanplanting gevolgd

worden.
In 1850 is hier eene nieuwe onderneming geprojecteerd te

Ngrowo ter vervanging van eene tabaksonderneming in het

Samarangsche.
Eene voor de belangen van het Gouvernement en de bevolking

zeer gewigtige verandering is in 1850 besloten met betrekking tot

de Passaroeansche ondernemingen.

De voor dezelve gesloten contracten zouden worden verlengd

met 10 jaren, op de nieuwe voorwaarden voor suikerlevering.

Daardoor zoude het Gouvernement suiker ontvangen van de

standmonsters n°. 14, 16 en 18 en aan de bevolking een billijk

loon voor haren arbeid worden verzekerd, terwijl de fabrikanten

verpligt zouden zijn binnen twee jaren verbeterde toestellen aan

te schaden. Met betrekking tot het cijfer der aanplantingen heeft

het Gouvernement zich vermindering voorbehouden ,
in verband

tot de krachten der bevolking, doch het liet zich aanzien, dat

geene vermindering noodig zou zijn.

Aan de fabrikanten die genegen mogten zijn dadelijk de nieuwe

voorwaarden aan te nemen werd voor elk jaar, dat door hen van

hunne oude contracten zoude worden opgeofferd , drie jaren ver-

lenging aangeboden.

Intusschen w£is bepaaldelijk besloten geene suiker aan te nemen
beneden n°. 10 der standmonsters.

In 1850 is met goed gevolg gebruik gemaakt van de verbeterde

ploeg van Wray.
Het planten met dén in stede van twee stekken vond overal

navolging en gaf zeer goede resultaten, evenzeer als eene nieuwe

wijze van behandeling der bibiet.

De kennis der cultuur was byzonder toegenomen ,
zonder te

vervsillen in kostbare proeven.

Over het algemeen werd bij de fabrikanten meer lust opgemerkt

om zich op de verbetering der bereiding toe te leggen
,
vooral ook

om zich betere toestellen aan te schaften.

In Cheribon, Tagal en Samarang is het transport van het sui-

kerriet minder bezwarend geworden voor de bevolking, terwijl

overal met ernst is getracht de koeliediensten bij de fabrieken

te verminderen en het werk door vrije arbeiders te doen verrigten.

Bijzondere ongelukken heeft het jaar 1850 niet opgeleverd,

behalve het herhaald branden van riet in Panaroekan door kwaad-
willigheid.

Do vooruitzigten voor deze cultuur zijn zeer gunstig.

Eene vergelyking der uitkomsten van 1849 en 1850 doet zien :

1°. dat het getal etablissementen in 1850 met 2 is vermeerderd

;

2°. dat do productie in 1850 meerheeft bedragen dan in 1849,

202,940.651/5 pikols;

3°. dat het loon der suikerplanters in 1850 met f 8:101 por

bouw is vermeerderd

;

4°. dat.de inkoop en verdere kosten der suiker in 1850 is ver-

meerderd met f 0 : 09 per pikol

;

5®. dat in 1850, 97,336: 413/4 pikols suiker meer aan het

Gouvernement zijn geleverd, dan in het voorgaande jaar, en

6°. dat 115,384: 842/5 pikols suiker in 1850 meer ter beschik-

king van de fabrikanten zijn gelaten.
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Deswege wordt de volgende staat van uitkomsten bijgevoegd

:

Uitgestrekt- Werkelijk Hoeveelheid Gemiddelde Hoeveelheid Gedurende deze jaren

heid der van suiker Gezamenlijke prijs waarop suiker die ter was de opbrengst der in
Ö suikerriet- de velden aan het kosten de pikol suiker beschikking JNederland geveilde suiker

gd velden verkregen Gouverne- van deze aan het van de per pikol.

In
• rH
f-4 van welke suiker. ment suiker. Gouverne- fabrikanten
pO
r o3

gesneden is. geleverd. ment is gelaten. Nederl. courant.— — te staan komt.
r-d

Bouws van — — —
O 5oo > Gulden van Gulden van
O vierk. roeden. Pikols.. Pikols. 120 duiten. 120 duiten. Pikols. Bruto. Netto.

1849 97 40,143 1,203,523 949,329 f 9,166,051 f 9.781/2 254,195 f 17.74 f 10.81

1850 99 41,1513/4 1,406,464 1,046,666 10,187,370 9.88 369,580 17.24 10.30

Indigo-cultuur.

Deze cultuur gaat thans op Java jaarlijks achteruit.

Het resultaat van den oogst van 1850 is weder minder geweest

dan dat van het voorgaande jaar.

Als eene der voornaamste oorzaken van den achteruitgang dezer

cultuur, moet gerekend worden de uitputting der gronden tot welker

verwisseling niet overal ruime gelegenheid bestaat.

Tot het ongunstig resultaat van den oogst van 1850 heeft

echter veel bijgedragen de weêrsgesteldheid, die nadeelig op deze

cultuur heeft gewerkt.

In de residentien Madioen en Pekalongan waren het regens

en overstroomingen ,
die het gewas hebben benadeeld, terwijl

daarentegen in de residentien Bagelen en Banjoemaas langdurige

felle droogten den indigo deden sterven ,
zoodanig dat men moeije-

lijkheden ondervond in de verkrijging van stekken voor bibiet voor

het bewerkstelligen van de vereischte inboetingen.

De aanplantingen hebben beduidende vermindering ondergaan.

In de residentien Kedirie en Cheribon en wel in de afdeelingen

Ngrowo en Ploembon ,
alwaar de indigo-cultuur voor de bevolking

bezwarend beschouwd werd, is deze cultuur verwisseld voor de

meer voordeel gevende cultuur van suikerriet.

De residentie Kadoe is de eenige die gunstige uitkomsten ople-

vert, omdat de cultuur aldaar nog niet zoo lang bestaat als elders,

en dus de gronden niet zijn uitgeput. Een plaatselijk onderzoek

heeft echter het bewijs geleverd, dat ook in die residentie eene

uitbreiding groote bezwaren zoude opleveren.

Gedurende het jaar 1850 zijn de proefnemingen met den indigo

fera argentea, anil (*) en coerulea, in de residentien Cheribon,
Bagelen en Madioen voortgezet, doch even als in de residentie

Banjoemaas, alwaar de proeven sedert zijn gestaakt, zijn de
uitkomsten niet zeer bevredigend geweest, hoewel het verkregen
product van fijne qualiteit was.

Over het algemeen heeft het product uit den oogst van 1850
weinig te wenschen overgelaten.

In de residentie Banjoemaas waren, als proef, bij drie fabrieken
door water gedrevene klopraderen aangebragt, die, als zij aan
het doel beantwoorden, vele handen zullen besparen.

In de residentie Madioen waren verbeteringen aan de fabrieken
gemaakt, hoofdzakelijk bestaande in de vernieuwing der schep-
raderen.

De vooruïtzigten voor den oogst van 1851 deden zich niet

gunstig voor, aangezien van verschillende plaatsen reeds berigten

ontvangen waren, dat de weersgesteldheid zich nadeelig had
ingesteld.

De uitkomsten van 1849 en 1850 vergelijkendo
,
verkrijgt men:

1°. dat in 1850 minder dan in 1849 zijn gesneden 2603 bouws

;

2°. dat in 1850 281,152 pond indigo minder zqn verkregen
dan in 1849;

3°. dat een bouw in 1850 8 pond minder heeft opgeleverd

dan in 1849
,
en

4°. dat in 1850 de indigo 101/2 duit per pond meer heeft ge-

kost dan in 1849. ,

Hieronder volgen nog in cijfers de resultaten der indigo-cultuur

op Java:

Uitgestrektheid

der indigo-
Verkregen

Gezamenlijke
kosten

Gemiddelde prijs

waarop

Gedurende deze jaren

was de opbrengst

Ö
O)

r*S

velden op welke
gesneden is.

indigo. van den indigo

aan het

een pond indigo

aan het

van de in

Nederland geveilde

In
O>

• r-t Gouvernement Gouvernement indigo per—
geleverd. te staan komt. Amsterdamsche pond.

Bouws van 500 Amsterdamsche — — derl. Courant.

o vierkante roeden. ponden. Guldens. Guldens.
Bruto. Netto.

1849 509 28,640 895,919 f 1,493,534 f 1.80 f 3.001/2 f 2.683/4

1850 .
482 26,037 614,767 1,072,825 1.89 3.49 3.12

Thce-cultuur.

De thee-heester tiert op Java welig en wordt gemiddeld van

de aanplantingen eene vrij aanzienlijke hoeveelheid product ver-

kregen ,
hebbende onder anderen in 1850 in de residentien

Preanger Regentschappen en Bagelen dooreen elf heesters een

Amsterdamsch pond thee opgeleverd.

De hoedanigheid der verkregen thee was echter, in verband

tot de aanzienlijke kosten van productie, van dien aard, dat op

den verkoop der thee aanzienlijke verliezen werden geleden, en

hoezeer in den laatsten tijd in deze opzigten verbetering is waar-
genomen, zoo heeft men toch besloten tot eene inkrimping der

primitief aangelegde thee-aanplantingen , en was op het einde

van 1850 van de gouvernements-inrigtingen nog alleen in wer-

king het etablissement te Wonosobo, in de afdeeling Ledok der

residentie Bagelen, aan de intrekking waarvan voorloopig geen

gevolg is gegeven, omdat hetzelve bij voortduring op de minst

nadeelige wijze werkt, zijnde aldaar gedurende 1850 de thee,

geheel bereid en afgepakt voor de Europesche markt, het Gouver-

nement te staan gekomen op Gl duiten per Amsterdamsch pond;

welke prijs welligt nog voor vermindering vatbaar zou worden
bevonden.
Ten aanzien van de met particulieren aangegane contracten voor

de bereiding en levering van thee, was de Regering in Indic van

(*) Anil (Spaansche indigo). Dc benaming ilczer indigc-sooi t op Java niet bekend zijnde , zoo wordt dezelve ter onderscheiding vat) dc sndcrc soorten iniliao anil genoemd.
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gevoelen dat de val der ondernemers en van de ondernemingen,
voor zooveel deze nog bestaanbaar te achten waren, moest wor-
den voorgekomen

,
wanneer dit geschieden konde zonder een

onverantwoordelijk verlies voor den lande.

Dien ten gevolge werd gelast dat aanvankelijk de thee gedu-
rende 1850 nog zon worden aangenomen, ten einde daardoor de

voortzetting der ondernemingen in dat jaar te verzekeren
,
terwijl

later suppletoire contracten zijn gesloten met eenige contractanten

in de Preanger Regentschappen , alsmede met eenen contractant in

de residentie Cheribon, waarbij het Gouvernement, hetwelk vol-

gens de primitive contracten van de aanneming der thee kon
afzien, zich verbonden heeft tot de aanneming van dat product,
geheel bereid en afgepakt voor de Europesche markt, tegen ver-

minderde prijzen, voor den verderen duur der bestaande contracten.

Aan den lande zyn door de nieuwe contracten en door de intrek-

king van al de gouvernements-thee-aanplantingen
, behalve die

van Ledok, aanzienlijke verliezen bespaard.

Overigens was de thee-cultuur op Java, volgens de in 1850
werkende suppletoire overeenkomsten, voor de contractanten
eene winstgevende zaak, daar zij voor hun product dooreen
85 h 90 duiten per Amsterdamsch pond erlangden, terwijl de
kosten van bereiding, bij eene doelmatige werkwijze, stellig niet

meer dan hoogstens 60 en 65 duiten per pond kunnen bedragen,
zoo als blijkt doordien het thee-product van Bagelen het Gouver-
nement ook slechts op 61 duiten komt te staan.

Voor de bevolking is deze cultuur hoegenaamd niet drukkend,
daar alle werkzaamheden, met eene enkele uitzondering, door
vrijwillig ingehuurde arbeiders worden verrigt, en de dagloonen
redelyk zijn.

Hieronder volgt een staat der uitkomsten dezer cultuur.

In.

Ö

|<ü

1
•a

Uitgestrektheid

der

thee-tuinen in

bouws van

500 vierkante

Verkregen

thee.

Gezamenlijke

kosten der thee.

Gemiddelde prijs

waarop
het pond thee

aan het

Gouvernement te

staan komt.

Gedurende deze jaren

was de opbrengst
van de in

Nederland geveilde

thee per

Amsterdamsche pond*

Nerderl. Courant.

CJ

o roeden. Amsterd. ponden. Guldens. Duiten.
. Bruto. Netto.

1849 51 8,004 961,081 f 662,653 83 57 c. 321/2 o»

1850 83 2,315 825,021 537,999 78 75 c. .44 V2C*

Kaneel-eultuur.

De resultaten der kaneel-eultuur zijn in het jaap 1850 over het

algemeen niet zeer gunstig geweest, hetgeen voornamelijk moet
worden toegeschreven aan de ongunstige weêrsgesteldheid (aan-

houdende felle droogte).

De in dat jaar in de residentie Kedirie verkregene ongunstige

uitkomsten zijn gedeeltelijk veroorzaakt door de verwoestingen van
eene windhoos, die eene menigte dadap (schaduw)- boomen heeft

ontworteld, welke in hunnen val eene groote hoeveelheid kaneel-

boomen beschadigd hebben.
Met het oog op de resultaten tot dusverre dooreen jaarlijks

van de kaneelcultuur op Java verkregen, schijnt het er voor
gehouden te mogen worden ,

dat de voor die cultuur gebezigde

gronden over het algemeen uitmuntende geschiktheid daartoe be-

zitten. Na drie of vier jaren zijn de aanplantingen gewoonlijk

reeds kapbaar, terwijl op Ceylon en elders daartoe in dèn regel

zes a acht jaren vereischt worden.
Bij besluit van 9 Mei 1850 , n°. 8, is bepaald, dat in het district

Tjilatjap dei; residentie Banjoemaas, van waar tot dusverre het

schoonste en beste product verkregen werd , aan de kaneel-eultuur

eene uitbreiding zal gegeven worden van 100 bouws, beplant

met 200,000 boomen.
De reeds in de verschillende residentien en afdeelingen bestaande

aanplantingen verkeeren in eenen goeden staat en worden behoor»

lijk onderhouden.
De kaneel-olie-stokerijen in de afdeeling Krawang en de resi-

dentie Bagelen ,
alwaar in 1850 weder zijn verkregen 47"/jg en

2512/jg Amsterdamsche ponden, voldoen aan het oogmerk. In

laatstgenoemde residentie is weinig olie vervaardigd bij gebrek

aan grondstof (grove kaneel-afval enz.)
,

ten gevolge waarvan de

inrigting meestentijds heeft stilgestaan.

Aldaar heeft men eene proeve genomen met het stoken vnn olie

uit de bladeren van den kaneelboom, even als ook wel op Ceylon

en elders geschiedt.

De als monsters aan de directie der cultures toegezondene twee

fieschjes olie zijn ter beoordeeling gezonden aan den landbouw-

kundigen chemist dr. Tromberg ,
wiens berigt ingewacht werd.

De uitkomsten der kaneel-eultuur waren

:

In

etal

kaneel-

nrigtingen.

Uitgestrektheid

der kaneeltuinen

in bouws van 5oo

Verkregen

kaneel

buiten den afval.

Verkoopbare

afval.

Gezamenlijke

kosten van

'de kaneel.

Gemiddelde prijs

waarop het pond
kaneel

het Gouvernement
te staan komt,

de verkoopbare afval

medegerekend.

Gedurende deze jaren

was de opbrengst van de in

Nederland geveilde kaneel

per Amsterdamsch pond.

Nederl. courant.

vierkante roeden. Amsterdamsche
ponden.

Amsterd.
ponden. Guldens. Duiten. Bruto. Netto.

1849 45 1966 159,636 15,583 f 111,019 f 0.76 f 1.05c. f 0.87 c.

1850 45 1964V2 133,036 12,500Va 100,105 0;82V2 1.171/2 c. 0.981/2 c.

Nopal-cultuur en cochonillc-teclt.

Do uitkomsten der cochenille-teelt waren in 1850 zeer gunstig.

De productie in de residentien Cheribon en Bezookio heeft zelfs moor
dan het dubbele van 1849 bedragen.
Deze gunstige resultaten moeten worden toegeschreven zoo aan

de bijzonder gunstige weêrsgesteldheid , als aan de meerdere
ondervinding van do nopal-cultuur en cochenillc-teelt verkregen.

In 1850 zijn de reeds vroeger genomene proeven mot de co-
chenille-teclt op onoverdekte nopalplanton herhaald en hebben
gunstige resultaten gegeven.

Vermits evenwel die gunstige uitkomsten welligt het gevolg

zijn van do zeldzaam bestendige weêrsgesteldheid in bedoeld jaar»

zoo waren de noodigc bevelen gegeven, om die proeven in 1851

te herhalen.

De cochenille-soortcn waren in 1850 van goede qualiteit , zijnde

dezelve over het algemeen good uitgezocht.

In Bezoekie heeft men, door eene bijzondere bewerking van het

insect ,
aan de zacatillo eene gitzwarte kleur en eenen buitenge-

wonen glans weton te geven.

i Do belooning der planters in Japara , die vroeger bij de nopal-
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cultuur tegen een ongeevenredigd loon werden te werk gesteld,

ongeacht de contractant, volgens zijne contract-bepalmgen , mot

vrnwillie ingehuurde werklieden moest werken
,

is in 1859 m
billijkheid geregeld. . . .

Ook in Bezoekje i? het loon der bij do nopal-aanplantingen te

werk gestelde, personen aanzienlijk verhoogd, zijnde hetzelve van

71/0 duiten op 15 duiten daags gebragt.

Het transport van het cochenille-product ,
hetwelk vroeger in de

residentie Bezoekie van Bondowosso, 20 palen ver, over het ge-

bergte naar Bezoekie werd vervoerd, is in 1850 in dier voege ge-

regeld, dat hetzelve met de karren van den aannemer van den

koffii-afvoer naar Panaroekan plaats heeft.

Door deze regeling zyn vele handen uitgewonnen en groote uit-

gaven bespaard.

Onder de in 1850 plaats gevonden hebbende verbeteringenmag

gerekend worden, dat de contractant in Japara zich heeft voor-

zien van de op het landgoed Pondok Gedd reeds m gebruik zijnde

droogkamers tot het dooden van het insect.

Deze wijze van dooden ,
waardoor men in 24 uren tijds het

insect gereed ter inpakking verkrijgt, heeft aan de verwachting

beantwoord.
In Bezoekie en Banjoewangie bezigt men tot dat einde flog steeds

de zoogenaamde bakovens, zijnde overigens, ten gevolge der drooge

luchtgesteldheid , de invoering der bovenbedoelde droogkamers al-

daar minder noodzakelijk.

De arbeid bij de nopal-cultuur en cochenille-teelt was in 1850

in Bezoekie zoodanig geregeld
, dat voor een met bevolkten nopal

beplanten bouw, met inbegrip van alle werkzaamheden , vier manenn

voldoende werden geacht.

De nopal-aanplantingen verkeerden algemeen in eenen bloeyenden*

staat.

De uitkomsten waren :

1
Uitgestrektheid ;

•
’ ê
1 Ö der Yerkregen

In
1 ijf -

t> -M

nopal-aanplantin- cochenille.

so gen in bouws van

S.g
o) —
0

500 vierkante

roeden. Amstcrd. ponden.

1849 7 8631/2 81,038

1850 6 8511/2 139,774

Gezamenlyke
kosten

der cochenille

aan het

Gouvernement
geleverd.

Gemiddelde prijs

waarop het

pond cochenille

aan het

Gouvernement te

staan komt.

Gedurende deze jaren

was de opbrengst

der in

Nederland geveilde

cochenille per

Amsterdamsch pond.

Nederl. courant.

Guldens. Guldens.
Bruto. Netto,

f 61,161 f 1. 24 f 2.55 f 2.19

71,195 0.107 2.395 2.10

Tabaks-cultuur.

In de behandeling der aangelegenheden ,
de. tabak9-cultuur

betreffende , is
,
gedyrende 1850 , zooveel mogelyk de sedert het

jaar 1848 ingeslagen weg gevolgd.

Daarby is vooral in het oog gehouden

:

1°. ten aanzien der aanplantingen

:

beperking der uitgestrektheid, voor zooveel met het behoud

der ondernemingen bestaanbaar kon worden geacht, en zulks ter

bevordering van :

mindere geldelijke risico voor den lande

;

betere bereiding van het product

;

minder bezwaar voor de bevolking, en

gemakkelijker toezigt;

2°. ten aanzien der bevolking:

sbetere deeling ,
hooger en gelyker loon en ontheffing van druk-

kende diensten

;

S®. ten aanzien der bereiding

:

aanmoediging der fabrikanten om de best mogelyke sorteringen

te leveren;

evenredigheid en verbetering der bergruimte ;

4°. ten aanzien der ondernemers:

toegevendheid met betrekking tot de schuldverevening voor hen

»

die toegetreden zijn tot de gouvernements-inzigten, en strengheid

jegens de overigen;

5°. ten aanzien van den tabakshandel

:

zoeken van den besten weg tot verkoop van het product, en,

waar mogelijk, terugkeeren tot het slechts tydelijk verlaten beginsel

van vrye beschikking

;

6°, ten aanzien der ambtenaren en van den Lande:

herstel der percenten zoodra de ondernemingen den last derzelve

konden dragen , en

• waarborg voor de terugbetaling der verschuldigde gelden.

Naar gelang van de omstandigheden, waarin de verschillende'

tabaks-contractanten verkeerden, zijn, tot bereiking van het voor-

gestelde hierboven vermelde doel, verschillende wegen ingeslagen,

De oogst van het tabaks-product is in 1850 over het algemeen*

vry gunstig uitgevallen.

Alleen in de residentie Rembang ,
en wel in de afdeelingen Rem-

bang en Toeban, heeft een gedeelte der aanplantingen veel gele-

den van de felle droogte en is in eerstgemelde afdeeling eene uitge-

strektheid van 641/2 bouws en in laatstgemelde 44 bouws geheel

mislukt. N-

Vanalle tabaks-fabrikanten hebben slechts twee hun product op

de termen der suppletoire overeenkomsten aan het Gouvernement

geleverd, welk product op de gewone wijze door de factorij, der

Nederlandsche Handel-maatschappij was getaxeerd en in veiling;

moest worden gebragt.

Aan eenen ondernemer is toegestaan, om het verschuldigde

plantloon uit den oogst van 1848 aan te zuiveren met sigaren ,,

en zijn tot dat einde door denzelve 240 kisten, elk van 1000

stuks, geleverd, welke naar Nederland zijn gezonden om aldaar

voor rekening van het Gouvernement te worden verkocht.

Aan de overige fabrikanten is de vrije beschikking over hun

product verleend, tegen het stellen van voldoende garantie voor

de terugbetaling der aan den Lande verschuldigde gelden.

Uit den oogst van 1849 is in 1850 aan het Gouvernement

geleverd eene hoeveelheid van 105,4261/2 Ncderlandsche ponden-

tabak
,
getaxeerd op 44 a 61 c. per Ned. pond.

Gedurende het jaar 1850 hebben onderscheidene ondernemingen

aanzienlijke verliezen geleden ,
door het vernielen hunner tabaks-

loodsen, hetzij door brand, als door andere oorzaken.

Gedurende den loop van het jaar 1850 is de ontbinding tot stand

gekomen van drie tabakscontracten ,
respectivelijk in. de resï-

dentien Tagal, Rembang en Samarang ,
welke ondernemingen zijn

ingetrokken tegen kwijtschelding der op dezelve rustende schulden

aan den Lande.

Men trachtte overigens de tabaks-cultuur zooveel
.

mogelijk

eene vrye cultuur te doen worden, waartoe door sommige fabri-

kanten reeds pogingen in het klein waren aangewend. Zij ver-

strekten met dat doel aan de bevolking tabakszaad ,
hetwelk

door deze werd gezaaid en verzorgd ,
zonder eeuige bemoeijenis

van den fabrikant, terwijl zij het product leverde tegen IV2 en

2 duiten per plant
,
naar mate der hoedanigheid.
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De uitkomsten der tabaks-cultuur waren

:

In

Getal

tabaks-

ondernemingen.

Uitgestrektheid

der tabaksvelden

van welke is

geoogst.

Bouws van 500

vierk. roeden.

Opbrengst.

Pikols.

Hoeveelheid
tabak

bereid voor de
Europesche

markt.

Pikols.

Genoten betaling

door de
tabaksplantende

huisgezinnen.

Guldens
van 120 duiten.

1849 24 13421/4 10,674 10,639 f 113,220

1850 19 17501/2 14,252 14,252 151,241

Peper-cultuur.

De resultaten der peper-cultuur waren in 1850 over het alge-

meen gunstig.

Alleen de residentie Bantam maakte hierop eene uitzondering.

De steeds ongunstige resultaten en de weinig belovende voor-

uitzigten dezer cultuur in genoemde residentie
, werden toegeschre-

ven ,
behalve aan de in het vorig verslag reeds] vermelde om^

standigheden : aan de witte mieren, welke de opleiboomen
vernielen, en aan de vogels, welke een groot gedeelte der
vruchten rooven.

De resultaten waren:

In:

1849

1850

Aanwezig

getal peperranken.

Vrucht-
dragende.

474,139

765,652

Jonge.

1,200,476

811,228

Geleverde

hoeveelheid.

Pikols.

281

4047 (*)

Gezamenlijke
kosten

der aan het

Gouvernement
geleverde

peper.

Guldens.

f 1,903

24,295

Gemiddelde prijs

waarop
de pikol peper

aan het

Gouvernement
te staan komt.

Guldens.

f 6.93

6.00

Gedurende deze
jaren was de opbrengst

der in Nederland
geveilde peper
per pikol.

Ned. Court.

Bruto.

f 16.661/2

22.53

Nettoi

f 8.65

13.58

Wat van de peper-cultuur op Sumatra’s Westkust worden zal,

valt moeijelijk te zeggen. Deze cultuur kan aldaar als nieuw

beschouwd worden ,
uit hoofde dezelve sedert vele jaren zóó verlaten

was, dat geen Maleijer die meer kende. De lage prijs van de peper

,

welke eerst onlangs was gestegen, kon als geene belooning voor

de moeijelijkheid der cultuur worden aangemerkt.

Bij de Maleijers vindt deze teelt weinig bijval. Hoewel te Atchin

één man 2000 ranken onderhoudt, vindt een Maleijer zich be-

zwaard door een onderhoud van 250 ranken.

De peper is ter westkust van Sumatra ook van eene minder

goede hoedanigheid ,
dan die van Atchin

,
en kon daarvoor in

1850 niet meer dan f H3 reccpis per pikol worden bedongen

,

terwijl men op denzelfden tijd te Troemon en andere Atchinsche

havens hoogere prijzen betaalde. De uïtvoer van peper was in

1850 2506 pikols. Hier moet evenwel opgemerkt worden, dat

deze productie nog niet den hoogsten trap bereikt had.

De districten alwaar de peper-cultuur was ingevoerd, waren:

de afdeeling Padang, de zuidelijke aldecling, het regentschap

Priaman, Aijer Bangics ,
Natal en Baros, alwaar 1,776,240

ranken waren geplant.

In de zuidelijke afdeeling, het regentschap Priaman en Baros

is de cultuur het beste gelukt.

Te Padang scheen de grond voor die cultuur niet te deugen

en te Aijer Bangies en Natal waren de tuinen door gemis aan

verzorging zeer achteruitgegaan. Door liet aanstellen van Atchi-

nczen als opzieners of het geven van grond tot het aanleggen van

pepertuinen aan personen van dien landaard ,
trachtte men de

kennis van die cultuur bij de Maleijers te verspreiden.

§ 2. Op de gronden gelieven ter beschikking van de
inlandsche bevolking.

De rijst-cultuur heeft over een groot gedeelte van Java in 1850
met dezelfde ongunstige omstandigheden te worstelen gehad als

in 1849, en mogten ook de resultaten, met betrekking tot het ge-

was , volgens de ontvangene opgaven
,
meer bevredigend zijn

geweest, de gevolgen der in 1849 ondervonden en zich in 1850
herhaald hebbende rampen hebben op die cultuur eenen nadeeligcn

invloed blijven uitoefenen.

Ook gebrek aan ploegvee en landbouwgereedschappen in hetwelk
niet overal door de hulp van het Gouvernement tijdig genoeg
kon worden voorzien, gaf aanleiding dat in enkele residentien een

gedeelte der aanwezige bouwlanden niet is kunnen worden
beplant.

Van do geheele uitgestrektheid aanwezige velden
,

ten bedrage

van 1,815,075 bouws van 500 vierkante roeden , zijn ten behoeve

van het Gouvernement beplant . . . * . 68,754 bouws,
door de bevolking voor eigen cultuur gebezigd

voor de teelt van padie en tweede gewas . . 1,547,841 id.

en zijn alzoo onbeplant gebleven .... 198,480 id.

of nagenoeg een negende van alle bouwlanden. (**)

Hierin hebben voornamelijk gedeeld de residentien

:

Cheribon, voor 14,710 bouws,
Tagal, » 18,955 ».

Samarang ,
» 50,314 »

Japara, » 16,575 »

Rembang, » 11,358 »

en Bagelen, » 23,785 »

(*) Waarvan 81 tallies staartveder.

(**) Onder die opgave is ook de residentie Soerabaija begrepen met 3a,656 bouws onbeplant gebleven velden, doelt dit is sleehts veroorzaakt, doordien van bet

district langkecr geene opgaven waren ontvangen en om die reden al de aanwezige velden van dat district bi
j

de niet beplante velden zijn opgeuoineu ,
ten einde

in de bft ekening der gemiddelde opbrengst geen onjuist cijfer te verkrijgen.
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De padie-oogst is in het oostelijk gedeelte van Java vrij guns-
tig ,

doch overigens middelmatig uitgevallen
, en in eenige residen-

tien zelfs geheel of gedeeltelijk mislukt.

Van de door de bevolking voor eigen gebruik gebezigde velden
is, volgens de ontvangene opgaven, geoogst eene hoeveelheid van
25,491,958 pikols padie ,

nederkomende op circa 1647 pikols per
bouw.

Dit totaal overtreft dat van 1849 met 158,297 pikols. De voor-
deeliger uitkomst is grootendeels toe te schrijven aan de meerdere
opbrengst in de oostelijke residentien.

Ongelukkiger was het gesteld met de meeste residentien van
Midden-Java, alwaar de oogst geheel of gedeeltelijk mislukte,
terwijl ook in de residentien Bantam, Cheribon, Madioen en
de afdeeling Patjitan het padie-gewas door de ongunstige weêrs-
gesteldheid veel te lijden heeft gehad, en in vergelijking met andere
jaren slechts een gering product opleverde.

In de residentie Tagal zijn ruim 20,500 bouws met padie be-
plante velden totaal mislukt

, en heeft zich in eenige districten

,

ten gevolge van dit misgewas en van het niet welslagen der tweede
gewassen (poelowiedjo), gebrek aan voedsel vertoond.

In Samarang is de padie, over de geheele beplante uitgestrekt-
heid van 158,652 bouws

,
öf door zware overstroomingen geheel

vernield öf voor zooveel dezelve was behouden gebleven
, zeer

slecht geslaagd, zoodat voornamelijk in de afdeelingen Demak en
Grobogan en een gedeelte van Samarang weder gebrek ontstond

,

hetwelk nog zou zijn vermeerderd geworden, ware het niet, dat
de op de krachtige aansporingen van het gewestelijk bestuur
overal aangeplante tweede gewassen , voor wier behoud bij de
latere langdurige droogte mede vrees bestond

, buiten alle ver-
wachting bijzonder goed geslaagd zijn en daardoor inhetgebrek
spoedig voorzien werd.

De residentie Japara heeft in 1850 wel het meest onder de
gevolgen der ongunstige weêrsgesteldheid geleden. Het padie-
gewas, aanvankelijk belovende door eenen gunstigen en ruimen
oogst het in 1849 geleden verlies te zullen vergoeden, mislukte
voor het grootste gedeelte. Minder gelukkig dan Samarang, vond
de Japarasche bevolking geene vergoeding in het welslagen der
tweede gewassen

,
die ook hier door de zorg van het geweste-

lijke bestuur overal waren aangeplant. ' De felle hitte en langdu-
rige droogte deden het grootste gedeelte derzelve uitsterven en
gaven de door dat onheil getroffen bevolking ten prooi aan ellende
en gebrek , welke slechts eenigzins kon gelenigd worden door de
hulp der Regering én de pogingen der Europesche en inlandsche
ambtenaren, om dezen noodlottigen toestand voor de bevolking
zooveel mogelijk dragelijk te maken en door eene tijdige en ge-
regelde beplanting der sawavelden het tijdstip voor de erlanging
van beter en ruimer voedsel te vervroegen.
Ook de residentie Rembang heeft echter slechts voor eenige distric-

ten in deze ramp gedeeld. Ongeveer 10,000 bouws sawa’s, met
padie beplant, zijn aldaar mislukt.

Overal, waar bij het mislukken van den oogst, door de plaatse-
lijke besturen de hulp van het Gouvernement tot leniging van den
ongelukkigen toestand der bevolking werd noodig geacht en in-
geroepen, bleef dezelve niet uit.

Aanmerkelijke sommen zijn ter beschikking van de betrokkene
autoriteiten gesteld, met het doel om aan de hulpbehoevende
bevolking te worden uitgedeeld, hetzij bij wijze van voorschot-
ten voor den inkoop van zaadpadie en. bibiet voor tweede gewas-
sen, dan wel voor den inkoop van ploegvee en landbouwgereed-
schappen, of ook als liefdegiften tot voeding der behoeftigen

,

terwijl tevens, waar daartoe de gelegenheid bestond, zoo als te
Samarang, Japara en ook in Bantam, de bevolking tegen voe-
ding en een behoorlijk dagloon te werk werd gesteld °aan het
graven van kanalen en waterleidingen.

Ten einde nieer handen voor het beplanten der sawa’s beschik-
baar te krijgen, is in Samarang de bevolking gedurende de jaren
1851 en 1852 ook vrijgesteld van den last der koelielevering voor
de vestingwerken, van de boschwerkzaamheden en de tabaks-cul-
tuur, en zijn aldaar in 1850 van de meest gegoeden onder de be-
volking de landrenten in natura geheven, om tot voedsel te strek-
ken of tot zaadpadie te worden gebezigd voor het noodlijdend ge-
deelte dqrzelve.

De maanden vallende tusschen den oogst van het padie-gewas
en het bewerken der velden voor een volgend jaar, worden° door
den inlander benuttigd tot het planten van veld- en aardvruch-
ten, bekend onder den naam van tweede gewassen (poelowiedjo).
Tot deze beboeren de obie , ketella , kedelek

, djagong of maïs
,

katjang, komkommer, semangkah
, enz. enz.

Dezelve maken een niet onaanzienlijk gedeelte van den Ja-
vaanschen landbouw uit, en hebben meer dan eens bij mislukking
van den padie-oogst de bevolking tegen hongersnood en gebrek behoech

Hier en daar heeft de bevolking de gewoonte
, om padie als

tweede gewas te planten. Zij bezigt daartoe de padie-rjendja
,

eene padiesoort die minder tijd behoeft om rijp te worden
,
doch
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daarentegen ook een veel geringer en minder goed product afwerpt
dan de zoogenaamde padie-dalem

,
die slechts eenmaal ’s jaars kan

worden geoogst.
De gewestelijke besturen zijn op het schadelijke van dit ge-

bruik met nadruk opmerkzaam gemaakt en is op de afschaffing
van hetzelve aangedrongen.
Ten behoeve der residentien Samarang, Soerabaija en Ban-

joemaas is. van gouvernementswege zaadpadie van goede soorten
in het Buitenzorgsche en Indramaijoesche ingekocht en kosteloos
onder de bevolking uitgedeeld.

.

Ook ten behoeve der Padangsche bovenlanden is
, ter verbete-

ring van het padie-gewas aldaar
, Buitenzorgsche padie voor zaad

ingekoeht en derwaarts gezonden.
Zooveel mogelijk is tevens de teelt van goede djagong- ofmaïs-

soorten aangemoedigd en bevorderd
, onder anderen door het in-

koopen van zaad van de Mexieaansche mars, waarmede proeven
worden genomen in de residentien Cheribon, Tagal, Pekalongan,
Samarang, Soerabaija en Banjoemaas.

' °

Over het algemeen is in 1850 de gemiddelde prijs der padie
gebleven beneden dien van 1849. Hij varieerde in eerst<mmeld
jaar gemiddeld tusschen f3.03 en f2.40 per pikol, terwijl in
1849 voor den pikol gemiddeld tusschen f3:112 en f2: 51, of
dooreen 30 duiten meer werd betaald.
Ter bevordering en uitbreiding der rijst-cultuur zijn in 1850 on-

derscheidene., in vroegere jaren begonnen waterwerken
, voorge-

zet of ten einde gebragt, terwijl andere in dat jaar zijn begon-
nen en gedeeltelijk voltooid.

Tot de voornaamste dezer werken belmoren

:

het voortzetten der waterleidingen uit deTjilemmer, Tjeparé en
Tjikeroe, in de residentie Bantam;

het opdammen der rivieren Tjikemangis en Tjiwinon 0- in de
residentie Cheribon;

’ ~

het leggen van eenen dam en graven van waterleidingen uit
de rivier Laijangan in de residentie Tagal.;

het voortzetten der bedijking van de oevers der rivier Seragie,
ten behoeve der vlakte van Kurang Djatie, in de residentie Pe-
kalongan

;

het graven van onderscheidene belangrijke kanalen voor den
afvoer naar zee van het overtollige water in de afdeelingen Ken-
dal en Samarang;

.

het graven eener waterleiding uit de bron Seron<*o, in de re-
sidentie Rembang

;

.

liet aanleggen van een nieuw kapitaal sluiswerk in de Porong-
rivier nabij Semandang, in de residentie Soerabaija;

het voortzetten der waterleiding uit de rivier Ello in de resi-
dentie Kadoe , en

de afdamming der rivier Ketongo in de residentie Madioen ;

terwijl, de noodige opnamen nog werden bewerkstelligd voor
de geprojecteerde belangrijke waterwerken aan de rivieren Toen-
tang en Tangoelangien in de vlakte van Demak, residentie Sa-
marang

, ten einde deze afdeeling voor verdere overstroomingen
en andere onheilen te vrijwaren en voor belangrijke aftappingen
uit^ de Solorivier ten behoeve der residentie Soerabaija.

Betrekkelijk den rijstbouw op Sumatra’s westkust kan worden
aangeteekend

, dat na jaren achtereen verwaarloosd geweest te
zijn — zoodat, behalve een jaarlijksche invoer van 60 k 70 dui-
zend pikols, vele misgewassen de bevolking verpligtten om tot
allerlei surrogaten hare toevlugt te nemen, — deze belangrijke cul-
tuur op. eenen hoogen trap van vooruitgang gekomen is.

De uitvoer van rijst naar Java en andere havens heeft in 1860
bedragen 89,301. pikols en deze uitvoer zoude oneindig grooter ge-
weest zijn

,.

indien de minder hooge prijzen van de rijst op Java
de speculatie in dat artikel niet minder winstgevend had gemaakt,
waarbij zich nog gevoegd heeft de hooge prijs der zeevracht, die,
bij den grooten uitvoer van handels-artikelen van allerlei aard,
met 100 per .cent gestegen is. Als een bewijs , dat de over-
vloed van rijst in de beneden- en bovenlanden van Padang
groot is

, kan worden aangehaald
, dat bij den belangrijken uit-

voer van dat graan, de prijs van de rijst nimmer boven f 3 per
pikol is gestegen, terwijl in 1845 daarvoor nocr f lOty? per pikol
werd betaald.

° <zv v

In de residentie Tappanolie is de rijst-cultuur ook op eene goede
hoogte. De afdeeling Mandhéling teelt meer rijst dan voor de
beho.ëfte: der bevolking noodig is. Deze schaarsch bevolkte resi-
dentie bezit rijstvelden genoeg om aan een millioen zielen voedsel
te geven. Er ontbreken slechts handen

, om deze residentie tot
een der vruchtbaarste landen te maken.
.Aan de strandposten Aijer Bangies

,
Natal, Singkel, was de

rijst-cultuur nog zeer achterlijk. De schaarschheid van bevolking
en derzelver vadzigheid zijn daarvan de voorname oorzaken.
De aanmoediging die gegeven is en de maatregelen die genomen

zijn, deden hopen
, dat in het jaar 1851 deze plaatsen voldoende

rijst voor eigen gebruik zouden hebben. Het beter bevolkte Baros
heeft nu reeds een goeden rijstbouw.

II.

/
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De rijst van Sumatra is niet geschikt otn lang bewaaard te

worden en daarom voor den uitvoer naar Nederland niet gewild.

De proeven genomen om de padie te verbeteren, door zaaipadie

van Java te doen komen, zijn in de benedenlanden mislukt,

doordien de eigenzinnigheid der Maleijers den aanplant van dat

zaad minder goed heeft doen verzorgen.

De drie hoofdtakken van den landbouw ter Westkust van
Sumatra zijn: de rijst-, koffij- en pcper-cultuur , en verder nog
de muskaatnoot ,

cassia ,
tabak , indigo (alleen natte voor de

blaauwverwerijen)
,

gambïer
,

klappers, sago, pinang, sirie

,

djagong
, aardappelen ,

obies , verschillende soorten van ooft en
groenten en eenige verwstoffen.

De kamfer, benzoin
,

getah-pertja
,
getah-gomme

,
damar en

rotting zijn natuurlijke voortbrengselen van den grond , die zonder
aanplant in de bosschen gevonden worden.
De Batoe-eilanden leveren klapper-olie

,
damar

, sago
, tripang

,

schildpad, vogelnesten en koeliet kaijoe tanga, welk laatste door
de blaauw- en zwartverwers gebruikt wordt.

De cassia wordt het meeste gevonden in de afdeelingen Agam,
Bondjol, XIII Kotta’s, Korintjie en Balieboekiet

, waar zij in

de bosschen als natuurlijk product welig groeit.

Die uit XIII Kotta’s wordt in den handel voor de beste ge-

houden.
De afvoer van dit product is zeer toegenomen, sedert de ver-

pligte levering van de koffij aan het Gouvernement. Zij die

weleer van den tusschen-handel van de koffij leefden, hebben
andere bronnen moeten zoeken. Ook de uitvoer van gambier,

van pinangnoten en van rotting is, om dezelfde reden, ver-

meerderd.
De gambier wordt voornamelijk in de afdeeling L Kotta’s

geteeld. In Ankola vindt men eene wilde gambiersoort , die

byna dezelfde hoedanigheden heeft als de kunstmatig geteelde.

De getah-pertja en gom-elastiek groeit in al de bosschen

,

waarmede Sumatra zoo rijk voorzien is. De inzameling is echter

luttel en schijnt nog al met moeijelijkheden gepaard te gaan.

De vraag naar deze artikelen was nog al belangrijk.
*

Specerijen, zoo als muskaatnoten en kruidnagelen, zijn, behalve

in de adsistent-residentie Benkoelen, meerendeels producten uit

de afdeeling Padang en worden geheel uit vrijen wil aangeplant.

De vruchten zijn kleiner en van mindere hoedanigheid dan
die welke elders verkregen worden.

De kamfer en de benzoin groeijen tusschen de breedte van Natal

en Singkel ; de benzoin bijna uitsluitend in de onafhankelijke

Batta-landen. De kamfer wordt het meest te Natal gevonden,

zoomede in de bosschen , die tusschen Batang-taro en Loemoet
liggen. De Batta-landen leveren ook kamfer op.

De tabak die te Sumatra geteeld wordt is van geringe qualiteit.

Proeven, die weleer met goede Amerikaansche tabakssoorten

genomen zijn , hebben geene goede resultaten opgeleverd. De

bevolking maakt gebruik van Java-tabak, bij voorkeur boven dien
van Sumatra, hoezeer eerstgemelde duur is en en somtijds met f 1

per kattie wordt betaald.

De indigo , die te Padang en Priaman geteeld wordt , is voor
binnenlandsch gebruik. Hij wordt meestal door de Chinezen bereid
en in vloeibaren staat gehouden.
De aanmoediging en uitbreiding van de cultuur van klapper-

boomen op Java
,

zoo ter bevordering van welvaart onder de
bevolking, als ter verkrijging van eene grootere hoeveelheid klap-
perolie voor de algemeene behoefte, heeft in den laatsten tijd

bijzonder de aandacht der Regering getrokken , zoodat te dien

aanzien dan ook verschillende maatregelen genomen zijn.

Tot het bewerkstelligen van geregelde klapper-aanplantingen
over het algemeen weinig gelegenheid bestaande

,
werd evenwel

bij besluit van 8 Junij 1850, n°. 1, bepaald, dat als eene proef
voor het aanleggen van klappertuinen in het groot , voor rekening
van het Gouvernement

, in ieder der districten Oendaan en
Bogoramé, residentie Japara, 400 bouws woeste gronden met 32,000
klapperboomen zouden worden beplant, terwijl tevens de noodige
gelden werden toegestaan voor de ontginning dier gronden

, den
inkoop van bibiet, het onderhouden en toezigt over deze klapper-
tuinen.

Voorts zijn de hoofden van gewestelijk bestuur bij eene kabinets-

circulaire van 20 Januarij 1850 , n°. 14 , aangeschreven om de
bevolking aan te sporen om klapperboomen aan te planten op
eigen erf, als een geschikt middel waartoe onder anderen werd
aangewezen de bewaring of bevestiging der op enkele plaatsen in

stand geblevene , doch in de meeste oorden in onbruik geraakte
gewoonte , dat ieder inlander verpligt is bij plegtige gelegenheden

,

als: huwelijk, geboorte en dergelijke, eenige ldappers voor bibiet

aan den geestelijke zijner dessa te overhandigen
,
welke vervolgens

worden geplant.

Uit het algemeen cultuur-verslag over 1850 is dan ook gebleken ,

dat de plaatselijke autoriteiten zich beijverd hadden om aan de
bedoelingen van het Gouvernement te voldoen , wordende daarbij

opgegeven, dat in gemeld jaar over geheel Java, met uitzondering

van Buitenzorg en Bezoekie, een getal van 1,508,208 boomen
waren bijgeplant.

Veel schade heeft echter de in dat jaar geheersckt hebbende
droogte aan de jonge aanplantingen toegebragt.

Alleen in de afdeeling Krawang zijn daardoor van de 8582

jonge] planten 6180 gestorven

.

Ingevolge de bovenbedoelde circulaire hebben de plaatselijke

autoriteiten het vernielen der eekhorens en ander schadelyk ge-

dierte bevorderd en het gebruik van klapperboomen tot herstelling

van bruggen , dammen enz. zooveel mogelijk tegengegaan.

Hieronder volgt eene aantooning van de teelt van klapperboo-
men op Java, over 1850.

RESIDENTIEN.

Fantam
Buitenzorg

K rawang
Proanger Regentschappen
Cherihon •

Tagal

Pekalongan

Samarang
Japara

Rembang
Socrahaija

Passocroean

Bezoekie

Banjoewangie

Kedirie

Madiocn
Patjitan

Kadoe
Bagelen .

Banjcemaas

Totalen

Aanwezig getal klapperboomen
op i°. Januarij i85o.

Gedurende i85o
zijn

Aanwezig getal klapperboomen
onder ultimo December 1 85o.

Gemiddelde prijzen

der

Vrucht-
Uitge-

Bij- Vrucht- Klappers Klapperolie

Jonge. Totaal. Jonge. Totaal. per per
dragende.

geroeid.
geplant. dragende. 1 00 stuks. pikol.

» - 345,429 29,041 1 16,218 » N 432,6o6 f 2 00

e

00 f 24 68 i

1 4,5y6 2 1,545 36,i 41 6,180 8,582 l4,8l2 23,73 i 38,543 1 IOO 39 7°
» 0 671,144 62,233 155,682 II » 764,593 M 20 7 5

1 20,923 a8,o53 248,976 g63 32,2.57 1 20,225 OO'b 4-^ 280,270 n 0 « 9

1) >1 » II 96,605 n 0 0 4 60 33 4°
II n 226,770 II 28,856 11 0 255,626 3 II 20

308,791 154,753 463,544 52,579 57,322 280,953 187,334 468,287 8 20 26 IOO
» >» 374,934 0 51,277 11 II 426,2 1 1 0 0 0 0

335,321 290,817 626,138 n 161,857 335,3a 1 452,674 7 87>995 6 3o ‘9 9°
0 II 9 0 1 65,402 » 9 0 0 9 0 9

n * * • 204,202 9 0 9 5 75 3o 3o
» 9 0 0 * 0 0 0 0 9 47 60
11 V 41,782 67 i5,3oi 9 0 57,016 4 20 18 9

0 » 0 0 i 35,574 9 0 9 0 0 0 0

» II 203,737 B 35,8*7 9 9 1 39,564 7 60 35 0

65,5 18 47,060 1 12,578 H 38,524 65,5 18 85,584 l5l,I02 » 0 0 9

175,69/, 139,716 3 1 5,4 10 0 44,m3 175,694 i 83,839 359,533 0 0 18 4°
l) II II II 100,000 9 II 0 2 60 16 80

3 1
1
,o5

1

1 94,099 5o5,i5o 13,896 60,569 O 9 551,823 3 4° 23 4°

4,! 71,733 4,813,169
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§ 3. Op particuliere landerijen .

Uit de uit Indie gekomene opgaven is zamengesteld de navol-

gewesten.

Bantam. •*

Batavia. •

Buitenzorg.

Krawang •

Cheribon .

Samarang .

Soerabaija

.

Uitgestrektheid

landen

,

in bouws van 500

vierk. roeden.

Te zamen.

32,000

383,346

413,066
382,400

384,000
20,8282/5

6,5881/s

Bevolking.

Zielen.

1 Aangeslagene
I waarde
voor de ver-

ponding.

27,195

257,823
281,896

78,219

53,447

11,691

24,679

f 1,150,000

11,151,650

9,871,950

2,300,000

1,463,132

1,790,725

1,509,020

l,622,2283/5 734,950 f 29,236,477

bouws f18,078,932
„ 9,401,200

„ 1,756,345

Hiervan waren in bet bezit van:
. ,

Europeanen
Chinezen .•••••• 2

?I’ rS
Inlanders en andere Oosterlingen

44,693 J/
5

Het domein (domein Bloeboer). 3,942

4. In Soerakarta en Djokjokarta.

Omtrent de landerijen in deze vorstendommen aan Europeanen

erhuurd . kan alleen bet volgende over 1850 opgegeven worden.

b. Andere n ij v e r b e i d.

Runderen
Paarden

Vermeerderd gedurende 1850 met

Buffels .

Runderen
Paarden

Verminderd gedurende 1850 met

522,083

365,369

210,995

102,380

50,138

225,805
94,446

51,801

Buffels ••••**
Runderen
Paarden

Aanwezig getal vee onder ultimo December 1850.

,, 1,425,252
Ruff

f
s .... 530,017

Runderen
. . 363,706

Paarden

Onderbet getal vee, aanwezig onder ultimo 1850, zijn begrepen

de trek- en draagdieren ,
ten getale van :

“ ~
, 328,334

Ruff®ls
225,552

Runderen
126,586

Het blijkt derhalve ,
bij vergelijk met bet aanwezig vee onder

ultimo 1849, dat hetzelve is verminderd met:

. . . 14,810

1,663
Buffels .

Paarden

doch daarentegen vermeerderd met

Uitge-
strektheid

der

landerijen.

GEMIDDELDE JAARLIJKSCHE OPBRENGST.

Koffij. Suiker. Indigo.
Coche-
nille.

Tabak.

Bouws van

500 vierk.

roeden.
pikols. pikols.

Amst.
ponden.

Amst.
ponden.

pikols.

Djokjokarta. 38,7961/2 47,782 18,600 200 W »

Soerakarta 13,023 110 n 185,192 6,903

1
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7,934
Runderen

De vermindering van den veestapel moet hoofdzakelijk worden

^laTdTgeheerscbt hebbende ellendein de residentie Samarang;

min gunstige omstandigheden in; andere residentien,

ziekten onder bet vee en te zwaren arbeid aan bet trekvee hier

daar, vooral in Japara, opgelegd.

Gedurende 1850 is veel gedaan om dit laatste te verbeteren en

,t laat zich aanzien ,
dat de maatregelen

,
genomen om de

„.ansporten bij de verscbülende suikerfabrieken te verligten

gunstig zullen werken op bet behoud der buffels.
. ,

In de afdeeling Kendal, residentie Samarang ,
heeft eene ziekte

onder de paarden en in de afdeeling Toeban, residentie Rembang,

onder het horenvee gewoed.
. , ,

, , .

Ook in de afdeeling Banjoewangie heeft eene ziekte onder tiet

vee geheerscht, waaraan de vermindering van den veestapel met

513 buffels ,
730 runderen en 57 paarden wordt toegeschreven.

Van de in de verschillende residentien tot verbetering van het

paardenras gestationneerde hengsten zijn onderscheidene gestorven

of, als ongeschikt ,
publiek verkocht.

§ 2, Handel.

Madura wordt

t akk e n van

§ 1. Veeteelt.

De ontvangene opgaven nopens den veestapel op Java wijzen

,

met uitzondering der residentien Batavia ,
Soerakarta en Djok-

jokarta en eenige particuliere landen, het navolgende aan.

Aanwezig vee onder 1°. Januarij 1850.

Buffels .

1 ’440’
062

Ten aanzien van den handel op Java en

verwezen naar het gedrukte handels-verslag over 1850.

Om een overzigt te geven van den handel ter Westkust van

Sumatra nu en vroeger, volgt hier eene opgave van 184 ®

1850, als bevattende het tijdvak der openstelling van den groo-

ten en transito-handel der havens van Baros en Singkel [Indisch

Staatsblad n°. 40), met bijvoeging van het handelsvertier over

een gelijk getal jaren, toen het Nederlandsch gezag zich met

verder uitstrekte dan tot Pontjan en wel over de laren 1822 tot

en met 1830.

1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

Padang.

3,690,713

2,926,861

2,204,031

3,119,608

3,766,884

3,790,044

3,290,573

3,386,059

3,457,936

BEDRAG DES INVOERS.

Ayer

Bangies.

Natal. Sibogha. Baros.

17,526

180.705

186.705

166,851

200,897

136,725

192,950
168,606

135,069

16,755

30,600

100.300

203,719
385.300
361,532

355,417
456,124

265,549

17,034

104,326

124,121

231,302
124,115

160,840

247,547

168,869

237,884

428,296

493,204
444,828

334,885
440,269

504,985

524,602
551,671

462,850

Singkel.

43,595

117,856
83,976

107,992

269,657
242,877
177,883

296,738

318,118
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1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

BEDRAG DES UITVOERS.

Padang.

2,810,778

2,717,638

1,924,926

1,868,622

2,569,643

1,790,897

1,976,038

2,230,265

2,431,282

Ayer

Bangies.

36,818

175.061

181.061

179,269

213,405
142,060

136,826

105,168

90,764

Natal.

f 10,874

20,650

80,383
102,298

327,873
301,172

394,270

456,449

324,618

licfc omgezette handelskapitaal ïn de bovengemelde zeehavens
gezamenlijk, is geweest:

havens

Sibogha.

20,925

107,350

114,887

197,789

133,241

130,762

157,757
149,081

155,366

Baros.

f 412,035

393,557
442,159
411,886
400.561

462,146
391,734

373,104
305,212

Singkel.

58,317

133,673

102,492

98,373

214,646

267,350

209,402
268,192

299,699

Goederen
en

contanten
uit het

entrepot.

76.895

46,524

55.896

1,147

71,330

30,232

6,900

3,700

28,129

Overgemaakt
door middel

van wissels op
’sLands kas
te Batavia.

f 570,270

394,438
823,810
789,493
755,268
760,436
799,739
478,603
181,211

1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849 .

1850 ,

Invoer. Uitvoer. TOTAAL.

Te zamen.

' 4,213,919

3,853,552

3,143,961

4,164,857

5,187,122

5,197,003

4,788,972

5,028,067

4,877,406

' 3,996,912

3,988,891

3,725,614

3,648,877

4,685,967

3,885,055

4,072,666

4,064,562

3,816,281

8,210,831

7,842,443

6,869,575

7,813,734

9,873,089

9,082,058

8,861,638

9,092,629

8,693,687

f76,339,684

Van 1822 tot 1830 is het bedrag van den in- en uitvoer dezerbezitting geweest, als volgt:
aezer

1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828 ,

1829 .

1830 ,

Invoer. Uitvoer. totaal.

Te zamen.

f 1,870,429

1,866,418

1,507,772

1,317,676

2,174,095

1,959,675

1,682,341

1,376,657

1,093,996

~~.raa- ,th t*. — .

1,597,709

1,168,641

1,034,511

1,142,435

1,776,049

2,066,433

1,542,474

1,451,866

973,427

3,468,133

3,035,059

2,542,283

2,460,111

3,950,144

4,026,108

3,224,815

2,328,528

2,067,423

f 27,602,604

Of bij doorslag over negen jaren f 3,066,956.

vcrscM
^ jM83te ”egen jar“ dUS em Toortleeliê

De verminderde in- en uitvoer, tot eene waarde van nagenoe-vier tonnen gouds
, over het jaar 1850 r wordt toegeschreven aan-orzaken van tijdelijken aard.

roegescnreven aan

p
1)0 Padaagsche handel is toegenomen en daarmede ook die van

. naman, die, hoewel niet afzonderlijk bij het vorenstaande
ovevzigt vermeld

, uit hoofde van het kaamJ verba„7me“
x culangschen handel, wel vermelding verdient, vermits de over-gelegde staten aantooncn

:

Watdetn
SCl““le ""

de uitvoêr .
,

' ’ * ' f
,
^.*50

1,486,942
en

te zamen f 2,436,092

waaronder de uitvoer naar de noordelijke havens en Atclun deeltvoor de belangrijke som van f 341,223.
^ a*elt

Dat de^ scheepvaart ter bedoelde kust over het al-cmeen ton.nemende is, wordt uit het volgende overzigt bewezen.

°

het cijfer van 1849
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TWEEDE AFDEELING.
PERSONELE VERORDENINGEN OMTRENT ALLE LANDSDIENAREN

IN NEDERLANDSCH INDIE.

JL. Burgerlijke aankteuaren.

I. EOROPESCHE.

Tot aanvulling van het reglement op het verleenen van pensioenen

im burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch Indie, goedgekeurd

Koninklijk besluit van den lOden April 1837 n». 72 , werd

Viii dat van 28 October 1849, n°. 68 (
Indisch Staatsblad 1850,

„o 15) „bepaald, dat bij de berekening van het pensioen naar

de" «rondslagen van dat reglement, ook in aanmerking zal komen

tüd gedurende welken Indische ambtenaren met verlof op den

voet van het Koninklijk besluit van 9 December 1843, n». 114

I Staatsblad n°. 61), zitting zullen hebben in den Raad van state,

onverschillig of zij daarvoor al dan niet eene toelage boven hun

verlofstractement zullen genieten.
,

. , 7 7

Met wijziging der ter zake bestaande bepalingen (Staatsblad

1841 n°. 41, resolutie 12 Augustus 1835, n°. 6, en ^Staatsblad

1049 ’n0 . 55), werden bij besluit van 21 Augustus 1850, n°. 18

, Staatsblad 1850, n°. 24), nieuwe voorschriften gegeven nopens

de toekenning van cultuur-procenten voor de Europesche en

inlandsche ambtenaren.

Volgens het laatst ingekomen verslag nopens den stand van

het civiel weduwen- en weezenfonds ,
bedroeg het kapitaal van

dat fonds op ld. Januarij 1849 eene som van .... 1 95,020.00

Gedurende 1849 werd meer uitgegeven dan ont-
^^ ^

vangen . • • r
*

Zoodat het kapitaal onder ultimo 1849 was ver-
f R1 R 0()

minderd tot • ,
• ’

II. INLANDSCHE.

Het bovenbedoelde besluit omtrent de toekenning van cultuur-

procenten is ook op deze ambtenaren van toepassing.

B. Landmagt.
EUROPESCHE OFFICIEREN.

Tn 1850 werd in Indie ontvangen en afgekondigd de Neder-

landsche wet van 26 Mei 1849 (Nederlandsch Staatsblad n°. 24),

houdende de onvervreemdbaar-verklaring der militaire pensioe-

ne
De

S
stS

en
van

e

het verhoogd militair pensioenfonds was op

ultimo 1850 f442,631;

die van het militair weduwen- en weezenfonds f 627,43a.

CJ. Eceaiagt.

I. OFFICIEREN EN MANSCHAPPEN VAN HET

NEDERLANDSCH ESKADER.

Hieromtrent wordt verwezen naar het aangeteekende bij het

Ilde hoofdstuk, 1ste afdeeling, onderdeel C. II. (Zeemagt § 4).

II. OFFICIEREN EN VERDER PERSONEEL IN SEDENTAIRE

BETREKKINGEN BIJ HET ZEEWEZEN IN

NEDERLANDSCH INDIE.

Behalve de reeds bij het vorige verslag bedoelde bepalingen

,

die, na de daarop verkregene goedkeuring des Konmgs, in

het Staatsblad van 1850, n°. 16, zijn opgenomen , kan slechts

worden melding gemaakt van het Koninklijk besluit van b

Maart 1850, n°. 6, houdende intrekking van de bepaling , dat oolc

aan inlandsche matrozen ,
dienende op s Lands werven in In ie

,

de medaille voor 12- en 24jarige trouwe dienst kan worden

uitgereikt.
2)0 Minister van Koloniën ,

Chs. F. Pahud.

[XLIV. 3.]

bijlage A.

’SLANDS PLANTENTUIN TE BUITENZORG IN i85o,

DOOR

J. E. TEIJSMAWr.

Sedert het verschijnen van den Catalogus plantarum in Horto

Botanico Bogoriensi cultarum alter van den heer J. K. Hasskarl,

in 1844, heeft men weinig meer van deze inrigtiDg vernomen,

en toch is daarin van dien tijd af tot heden zeer veel voorgevallen,

wat wel der vermelding waardig mag gerekend worden.

Een zamenloop van omstandigheden heeft dit echter tot dusverre

verhinderd en onder deze omstandigheden was niet de minst be-

langrijke het vertrek van den ijverigen en verdienstelijken botanist

den° heer H. Zollinger ,
die Java verliet, om naar zij’ne betrek-

kingen weder te keeren en voor zijn vaderland nuttig te zijn.

De ° vele diensten, door den heer Zollinger aan den plantentuin

bewezen ,
liggen nog versch in het geheugen en zullen wegens de

menigte planten, die hij zoo van Oost-Java als van Bali, Lom-

bok, Sumbawa en Macassar aan dezen tuin bezorgde, nog lang

in gunstig aandenken blijven.

Kortelings is uit Nederland aangekomen de adsistent-hortulanus

S. Binnendijk, waardoor mijne werkzaamheden aanmerkelijk zijn

verliet geworden en waardoor, met gezamenlijke inspanning, nu

ook weder wat ter bevordering der wetenschap kan gedaan worden.

Hiermede is dan ook reeds een aanvang gemaakt, zoodat men in

het aanstaande jaar weder eenen nieuwen catalogus van den

plantentuin zal kunnen ter perse leggen ,
welke in alle deelen den

vorigen, misschien niet in geleerdheid maar wel in belangrijkheid,

verre zal overtreffen.

Het getal planten, inden vorigen catalogus opgenomen, bedroeg

aan species en variëteiten p. m. 3300, terwijl dat van den nieuwen

catalogus ten naastebij 5000 zal bedragen.

Onder dit vermeerderde getal bevinden zich, behalve de vele

schoone sierplanten, verscheiden zeer belangrijke, zoowel huis-

houdelijke als geneeskrachtige gewassen, voor het grootste ge-

deelte verkregen uit de onderscheidene botanische tuinen in Neder-

land ,
waarvan den Hortus Botanicus te Amsterdam de meeste eer

toekomt. Voorts ontvingen wij veel uit den Botanischen tuin te

Calcutta. Ook van Bourbon, Sidney, Japan en onze eigene, be-

zittingen in dezen archipel zijn vele schoone zaken verkregen,

zoo als uit eenige der voornaamste, hieronder volgende planten-

namen blijken zal. Zelfs Java schijnt nog bij lange na niet uit-

geput, daar nog steeds nieuwe species en genera gevonden worden.

Ook de plantentuin levert van vroegere aanplantingen nog gedurig

zoodanige, die nu van tijd tot tijd in bloei geraken, waardoor het

mogelijk wordt om ze te bestemmen. De diagnosen dezer nieuwe

planten zullen vooraf in dit tijdschrift worden bekend gemaakt,

om nader in den catalogus van den tuin te worden bijeenver-

zameld.
,

In onze eigene bezittingen alhier blijft echter nog veel te verza-

melen over, doch zoo men de moeijelijkheid, waarmede nieuwe of

voor den tuin belangrijke en gewenschte zaken ,
door gebrek aan

deskundigen ,
te verkrijgen zijn ,

in aanmerking neemt, dan zal

men moeten besluiten ,
dat in de gegevene omstandigheden reeds

veel gedaan is. tiet blijft echter zeer te wenschen, dat ik, wan-

neer de werkzaamheden bij den tuin zulks zullen verooi loven >

dezen archipel zal kunnen bereizen, om nog zooveel schoons, wat

voorhanden is, voor den tuin te verzamelen ,
waardoor zijn bloei

tot den hoogsten trap kan gevoerd worden. Ook die planten van

gelijksoortige klimaten op Java, zoowel sierplanten als nuttige en

geneeskrachtige, zijn bij voortduring zeer gewenscht, terwijl plan-

ten, aan koudere klimaten eigen, hiervan geene de minste waarde

zijn, zoo als de genomene proeven op den Fangerangoh ten duide-

lijkste bewezen hebben. ,

Dat van de menigte kisten met planten ,
tusschen Nederland en

hier gewisseld, niet nog betere resultaten verkregen zijn, is voor-

namelijk daaraan te wijten, dat de gezaghebbers van schepen,

die zich met de overbrenging daarvan belasten ,
m het algemeen

geene genoegzame zorg voor de kisten dragen en in stede van ze

op het dek te plaatsen ,
om er genoegzaam licht te laten invallen

,

ze meestal tusschendeks plaatsen, zoodat ze van het zoo noodige

licht verstoken blijven, hetwelk den dood der planten ten gevolge

llGcft16

Van de planten, nog niet in den ouden catalogus vermeld , als

eerst later verkregen, zijn eenigen der volgende de belangrijkste.

Cvbotium glaucescens Kunze of Panawar djamln ,
door den heer

baron de Koek uit het Rijk van Djambi op Sumatra verkregen,

welks pluis een zeer doelmatig bloedstelpend middel oplevcrt en

bij de Javanen zeer in achting is. Men voert de gedroogde exem-

plaren aan van Palembang, die bij de inlandsche doekoens tot

eene Spaansche mat per stuk verhandeld worden. Deze plant is

het zoogenaamde Scythische lam ,
hetwelk men vroeger voor een

dier hield. ... , , .

Bafüesm Bochussenii T & B. ,
eene nieuwe soort van dit geslacht,

waarvan de beschrijving in dit tijdschrift het licht ziet, en welke

even als de ....
Bafflesia palma BI. in den plantentuin is overgebra^t. Uc

laatstgenoemde is door de zorg van den lieer H. H. koudon van

Noessa Kambangan aangevoerd, terwijl de eerste 111 het Bmten-

zorgsche gevonden wordt. ... ,,

Cyperus papyrus L. ,
zeer onlangs van den hooglecraar Lergsma

uit den academietuin van Utrecht ontvangen, .s wegens hare

bekendheid als het papier der Egyptenaren opleverende, belangrijk

genoeg om ook hier aangeplant te worden.

BIJBLAD VAN DE NEDEELANDSCHE STAATS-COUEANT. 1852—1853. II,
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Phormium tenax Forst. ,
van den Hortus Botanicus te Amster-

dam ontvangen. Dit is liet zoogenaamde Nieuw-Zeelandsche vlas.

Yucca draconis L. en

Dracaena draco L.
,
beiden uit den Hortus Botanicus te Am-

sterdam, en eene soort van drakenbloed opleverende.

Sinnilax syphilitica H. B. ,
van den heer Weimar te Batavia ont-

vangen. Deze plant levert, zoo als bekend is, de sarsaparilla van
den handel.

Vanilla planiffflia Andr. , door dr. Pierot het eerst in 1840 op
Java ingevoerd. Deze plant is wel reeds vroeger in den catalogus

opgenomen, doch heeft, hoewel sedert eenige jaren sterk gebloeid,

nooit eene enkele vrucht voortgebragt
,

daar de vruchtbeginsels

steeds eenige dagen na de bloeijing afvielen. Op het berigt dat

zij kunstmatig moet bevrucht worden
, is daarmede de proef geno-

men en men er eindelijk in geslaagd om deze bevruchtingswijze

uit te vinden, waardoor thans alle bloemen vruchten zetten, zoodat

men spoedig tot de cultuur hiervan in het groot zal kunnen over-

gaan en Java in den vervolge vanille in overvloed zal voortbrengen.

Musa textilis Nees, door wijlen den heer Cleerens van Amboina
gezonden. Deze soort zoude het beste manilla-vlas opleveren.

Pandanus utilis Bory
,
van den Hortus Botanicus te Amsterdam ,

welks vruchten met die van den broodboom [Artocarpus incisa) het

hoofdvoedsel der Zuidzee-eilanders uitmaken.

Calarrms draco L. en

Calamus rotanga L., door de heeren baron de Koek en Gallois

van Palembang en Bandjermassing overgezonden, welke eerste

het drakenbloed en de tweede fraaije wandelstokken oplevert.

Sagus Ruffia Jacq., door den heer D. T. Pryce te Batavia
van Bourbon ontvangen. Dit is de Madagascarsche sagoboom.

Elaeis guineënsis L. , van den Hortus Botanicus te Amsterdam,
en door den heer D. T. Pryce te Batavia van Bourbon ontvangen.

Deze palm levert eene olie
, welke ter Kust van Guinea een voor-

naam handelsartikel uitmaakt.

Araucaria excelsa Ait. , door den heer White , Engelsch gees-

telijke te Singapoera, van zijne reize naar Sidney medegebragt, en
Araucaria brasiliana Lamb.

, van den heer Jongeling te Utrecht
It I .i O ö

ontvangen. Deze fraaije Amerikaansche koniferen leveren niet

alleen een zeer nuttig hout, maar zijn tevens ware sieraden van
haar geslacht, geheel vreemd aan de Javasche vormen dier familie.

Quercus suber L. , van den academietuin te Leyden. Deze kurkeik
kan

,
zoo hij hier goed groeijen wil, op Java goede diensten bewijzen.

Artocarpus venenosa Z. et M.
,
eene nieuwe soort van vergifboom,

door den heer Zollinger op Java gevonden en door den heer W. J.

M. van Schmid aan den tuin toegezonden.

Laurus nobilis L.
,
van den heer von Siebold, en

Laurus nobilis L. var. salicifolia van den academietuin te Gro-
ningen ; beide om de welriekende bladeren en gebruik in de huis-
houding genoegzaam bekend.

Santalum album L., pas kortelings, van den heer baron van
Lynden van Timor ontvangen. Deze boom, het echte sandelhout
opleverende, is eene belangrijke aanwinst voor den tuin.

Êepenthes Rafflesiana Jacq. en
Nepenthes ampullacea Jacq.

,
van den heer dr. Oxley te Singa-

poera
,
zeer merkwaardig wegens hare zonderlinge bladverlenging

(ook genaamd kannekenskruid).
Cinchona alba Hort., van den Hortus Botanicus te Amsterdam.

Indien het nader blijken mogt
,
dat deze heester eene genoegzame

hoeveelheid quinine bevat, ware deszclfs voortplanting in hoogere
streken zeer aan te bevelen.

Strychnos nux vomica L<
,
van den Hortus Botanicus te Calcutta en

Strychnos tieute Lesch., door den heer W. J. M. van Schmid
van Oost-Java toegezonden. Deze planten zijn genoegzaam bekend.

Crescentia cujete L. , of kalabasboom, van den Hortus Botanicus
te Amsterdam. Deze levert de in de West-Indien tot veelvuldig
gebruik benuttigde drinknappen enz.

Isonandra gutta Ilook.
,

of Geta pertja
, van Singapoera over-

gezonden. Deze levert de echte Geta pertja van den handel, welke
nooit op «lava is gevonden en er hoogst waarschijnlijk ook niet

voorkomt, hoewel sommigen de Ficus elastica o t' Karet, ook Kohlehlet
geheeten , als zoodanig gelieven aan te nemen.
Er zijn echter in den plantentuin verschillende boomen aanwe-

zig
,
die verschillende soorten van geta opleveren

, zeer verschei-
den in kleur en hoedanigheid ; deze zullen nader mede in dit tijd-

schrift worden bekend gemaakt.
Sideroxylon species

,
door de hoeren Vertholen, van Lynden en

Steinmctz van Borneo en Palembang overgezonden. Dit is het

ware ijzerhout, waarvan onlangs, in de residentie Bantam, uit

den voorraad van den plantentuin, eene aanplanting is geschied.
Anonaceae ?— Minjak Tankawan

, door den heer baron van Lyn-
den van Borneo medegebragt. Deze alsnog onbekende boom is

eene nieuwe soort van boterboom, op Borneo zeer geacht. De
gestolde boter wordt door de Daijakkers op hunne reizen gemak-
kelijk in stukken medegevoerd en is voor de Europesche keuken
zelfs niet te versmaden.

Cookia anisata Desf. , door den heer D. T. Pryce te Batavia
van Bourbon ontvangen. De bladen bezitten een aangenamen
anijsgeur.

Callophyllum tacamahaca Willd., even als vorige verkregen. Deze
plant levert de in den handel onder dien naam bekende gom.

Citrus aurantium L. Hiervan zond de heer Jongeling te Utrecht
eene fraaije collectie.

Swietenia mahagony L., van den Hortus Botanicus te Amsterdam
en van den academietuin te Utrecht ontvangen. Deze, het ma-
honihout opleverende boom, schijnt hier wel te zullen voortkomen,
zoodat hij als eene belangrijke aanwinst "kan beschouwd worden.
Hura crepitans L. of zandkokerboom

,
ons uit den Hortus Bota-

nicus van Amsterdam en uit den academietuin van Utrecht, ook
laatstelijk van Suriname, toegezonden. Behalve de bekende eigen-

schappen, dat de vrucht, rijp zijnde, met groot gedruisch van
elkander springt en dat de bijna rijpe vruchten, doorgesneden,

als zandkokers gebruikt worden, heeft men in den laatsten tijd

bevonden
,

dat het sap uit dezen boom , zoo ook deszelfs bast,

een zeer heilzaam middel is tegen de lepra.

Siphonia elastica Pers. , welke de Amerikaansche kaoutschouk
of elastieke gom oplevert. Deze pas kortelings van den hoogleeraar

Bergsma uit den academietuin van Utrecht ontvangen , is over-

gebragt in eene kist
,
waarin 24 planten in potten gezet waren

,

en waarin door een pijpje een weinig lucht was toegelaten. Die
kist leverde een dier gunstige resultaten op

,
welke zoo zelden

verkregen worden
,
daar van de 24 planten slechts ée'ne dood was

,

en alle overige in zeer voordeeligen staat verkeerden.

Schinus terebinthifolius Radd. ,
door den heer D. T. Pryce te

Batavia van Bourbon ontvangen. Deze heester levert echten

terpêntijn op.

Quassia amara L. ,
van den Hortus Botanicus te Amsterdam.

Samadera indica Gaert. ( Vittmannia elliptica Vahl. — Gatep

pait Mal.). Deze op Java inheemsche boom , in het Bantamsche
voorkomende , is door den hoogleeraar C. L. Blume in zijne bijdra-

gen pagg. 250 en 251 beschreven. Zij heeft onlangs voor het eerst

in dezen tuin gebloeid, waardoor men haar aanzijn is ontwaar
geworden. De groote bitterheid van haren bast doet vermoeden

,

dat hierin , zoo als reeds vroeger is opgemerkt
,
geneeskrachtige

bestanddeelen voorhanden zijn.

Guajacum officinale L., van den Hortus Botanicus te Amsterdam.
Syncarpia Vertholenii T et B. , door wijlen den heer Cleerens

van Amboina gezonden, en door Rumphius verkeerdelijk beschreven

als Metrosideros vera.

Eugeniapimenta Dec. , van den Hortus Botanicus te Amsterdam.
De vruchten van dezen boom leveren het piment of de Jamaica-

peper.

Myrtus pimentoïdes Lindl.
,
van den heer D. T. Pryce te Batavia

,

afkomstig van Bourbon. Nut als dat der voorgaande.

Pterocarpus indicus Willd. Hiervan zond wijlen de heer Cleerens
,

van Amboina, vier soorten of variëteiten, die onder den naam
van Kaijoe lengoa ,

als meubelhout zeer geacht zijn en ook van
Amboina worden uitgevoerd.

Andira retusa II. B.
,
B. surinamensis. Van den academietuin

te Leyden. Eene geneeskrachtige plant, welke gebruikt wordt

als braak- en purgeermiddel.

Caesalpinia coriaria Willd. of Divi-divi van den handel, door

dr. Wallich van Calcutta toegezonden voor eene soort van
Amerikaansche Sumach. Zij geeft hier reeds zaden, zoodat ze,

van waarde bevonden wordende, spoedig over Java kan worden
verspreid.

Poinciana regia Bojer. , door den heer dr. Oxley van Singapoera

gezonden. Hoewel hier nog niet gebloeid hebbende
, moet deze

eene der fraaiste bloemen voortbrengen.

Ilaematoxylon campccheanum L., of het campechchout van den

handel, van den Hortus Botanicus te Calcutta ontvangen. Deze
boom is zoowel om zijne geneeskrachten als zijn fraai hout

zeer geacht.

Cassia parahyba Arrab. , van Brazilië aan den heer dr. Schwaner
toegezonden. Een zonderlinge boom ,

zoowel wegens zijnen snellen

loodregten groei, schietende hij met zeer bange gevinde bladen

tot de hoogte van p. m. 50 voeten op en brengende eerst dan

eenige takken voort
,

als om zijne donkergroene gladde schors.

Men zond hem onder den naam van Caesalpinia Tambara.

Acacia arabica Willd., door den lieer Zollinger op zijne tehuis-

reize uit Egypte overgezonden en Acacia vera Willd.
, van

den Hortus Botanicus te Calcutta. Deze groeijen hier zeer

weelderig en beloven met der tijd ook Arabische gom te zullen

voortbrengen.

Nog veel zoude hier kunnen vermeld worden, wat wel der

aandacht waardig is, indien dit bestek zulks toeliet.

Eene wandeling in den plantentuin is voor een onbekende met het

plantenrijk eene groote verlustiging doch voor den kenner een waar
genot, liet terrein is van tijd tot tijd meer uitgebreid geworden,

zoodat het nu het gehecle gedeelte bevat, gelegen tusschcn de
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rivier Tjiliwong ten oosten , den grooten postweg ten westen
,
het

Chinesche kamp ten zuiden en de kazerne ten noorden ,
met uit-

zondering van nog eenige inlandsche woningen , op het zuidwes-

telijke punt gelegen.

Deze uitbreiding van het terrein werd te noodzakelijker, wegens

het toenemend aantal planten en hiervoor is zeer te stade geko-

men het terrein gelegen langs de geheele lengte van den tuin aan

de rivier Tjiliwong, vroeger eene wildernis, maar thans door

afdamming dier rivier in een der fraaiste gedeelten van den tuin

herschapen, waaraan door Zijne Excellentie den Minister van

Staat
,
Gouverneur-Generaal geene kosten gespaard zijn. Daar-

van blijft ook steeds een gedeelte beschikbaar tot proefnemingen

met nieuwe cultures : voor zooverre die aan de directie van den

plantentuin worden opgedragen.

De tuin is, na het verschijnen van Endlicher’s Genera plantarum ,

geheel naar het stelsel van dien geleerde gerangschikt, hetwelk

in den beginne veel moeite en zwarigheden veroorzaakte, door-

dien toen de meeste planten en boomen moesten verplaatst worden.

Bij den snellen groei in dit klimaat zijn de sporen daarvan reeds

nu voor het grootste gedeelte verdwenen.

Het stelsel van Endlicher heeft in alle opzigten zeer goed voldaan.

Men vindt thans alle natuurlijke familien bij elkander voor zooverre

dit doenlijk was, daar de vaste en zaaiplanten alle afzonderlijk

geplaatst zijn.

Sommige groepen zijn zeer belangrijk, zoo als die der palmen,

welke, behalve de Oost-Indische , ook nog vele West-Indische,

van den Hortus Botanicus van Amsterdam en van elders afkomstig,

bevat.

Ook de slingerplanten beslaan een afzonderlijk terrein, en eene

andere plaats is bestemd voor de in lommerrijke en bergachtige

streken te huis behoorende planten. Dit terrein , hetwelk door

snelgroeijend geboomte is beschaduwd, kan naar believen geïnun-

deerd worden.
De varens en standelkruiden vormen ook zeer schoone groepen.

Yan deze laatste zijn, op last van Zijne Excellentie den Gouverneur-

Generaal, zeer fraaye teekeningen vervaardigd, die spoedig zullen

gepubliceerd worden en waaronder men vele belangrijke en nieuwe

species zal aantreffen
,
welke voor de wetenschap van groot nut

kunnen zijn.

Sedert eenige maanden is tot dit einde een bekwaam teekenaar

aan den tuin verbonden. Het is te wenschen
,
dat deze kunstenaar

nog lang in die betrekking zal werkzaam blij ven
, waardoor een

schat van planten-afbeddingen van den tuin kan verkregen worden,
zoo als er nog geene bestaat.

Bij den tuin behoort ook eene boekerij
,
die vele fraaije werken

over botanie bevat, en waarbij jaarlijks de nieuwste benoodigde

boeken worden aangekocht. Er ontbreken evenwel nog verschei-

dene werken
,
om alle Oost-Indische planten behoorlijk te kunnen

bestemmen. Het gebouw waarin de boekerij is geplaatst , is op
last van den Gouverneur-Generaal mr. P. Merkus opgerigt en onder
het bestuur van den waarnemenden Gouverneur-Generaal J. C.

Reijnst geheel voltooid geworden. Plet dient tevens tot berging van
herbarium ,

zaden enz. ,
waartoe het zeer doelmatig is ingerigt.

De woning van den hortulanus is in het verleden jaar geheel

nieuw opgebouwd, hetgeen veel tot verfraaijing van den tuin heeft

bijgedragen. De woning van den adsistent-hortulanus is echter

in zeer slechten staat. Het ware zeer wenschelijk
,

dat ook deze

vernieuwd wierd.

Er bestaat nog eene inrigting voor het zaaijen en aankweeken
van planten, bestaande in eenige broeibakken (zonder broeijing) en
eene galerij met glas gedekt

,
dienende om de zaden tegen onge-

dierte, sterke regens en zonnehitte te beschermen. Hierin worden
eerst alle planten gekweekt ,

alvorens zij in den tuin worden over-
gebragt, hetgeen in dit klimaat van groot nut is bevonden. De
vele kisten met planten, welke, hermetisch gesloten, van elders

aankomen , worden daarin ook verpleegd
, om de planten langzaam

aan de lucht te gewennen. De te verzenden kisten worden daar
insgelijks gereed gemaakt.

OVER EENE NIEUWE SOORT VAN RAFFLESIA

,

DOOR

J. E. TEIJSMAU en S. BIAVEADIJK.

Deze nieuwe soort van Bafflesia, genoemd naar den tegen-

woordigen Gouverneur-Generaal J. J. Rochussen, als eene wel-

verdiende hulde aan dezen landvoogd
,

groeit
,

even als hare

zusters, parasitisch op eene soort van Cissus ( Cissus serrulata

Roxb.) aan den voet van den Manellawangi
, zijnde de bergrug,

loopende van den Pangerangoh naar den Salakh
,
even boven de

kofïïj tuinen op den kleineren bergrug Pondok tjattang
, bewesten

de theeplantagie Legok njihnang op het landgoed Tjawi van den
graaf van den Bosch.

Nadat daarvan eenige exemplaren waren uitgegraven en me
de Cissus in ’s Bands plantentuin overgebragt, heeft zich eene
Bafjlesia daarop ontwikkeld en geopend

,
terwijl van eenige later

gevondene de bijgaande teekening en analyse genomen zyn.
Het volgende zal het verschil tusschen deze en de reeds bekende

soorten aantoonen.

De Bafjlesia Arnoldi R. Br.
,
welke de schoonste en grootste van

de tot nog toe bekende soorten moet zijn, en in 1818 door dr.

Arnold op Sumatra (Benkoelen)
,

tijdens het bestuur van Raffles,
ontdekt is , en welke wij binnen korten tijd levend in den plan-
tentuin hopen te ontvangen, heeft op de middenstandige kolom
van 40 tot 60 onregelmatige uitsteeksels (processus)

, die aan hunne
punten gespleten zijn. Zie Transact, of the Lmn. Soc. vol. XIH
taf. 20 etc.

,
doch in het XlXde deel taf. 22 ziet men de genoemde

punten met haren bezet. Voorts heeft het inwendige bloemendek
dikke klierachtige haren. Men kan ook oordeelen over het ver-
schil in grootte, daar de knop van Bafflesia Arnoldi één Rliijnl.

voet en de geopende Bafflesia patma 13 Rhijnl. duimen diameter had.
De Bafflesia patma Bh, waarvan wij, behalve de fraaije teeke-

ningen van den hoogleeraar C. L. Blume, een levend exemplaar in

’s Lands plantentuin bezitten
, heeft zich reeds twee maal in zijnen

vollen bloei vertoond. De eerste opende zich den 23sten Maart
en de tweede den 6den October 1850. Groot was het verschil

in kleur met de teekening in de Flora Javae, want de uitsteek-

sels (processus) waren lichter gekleurd, bijkans vleeschkleurig

;

de geringde hals en de boord of slippen waren op den eersten dag
der opening licht rooskleurig

, terwijl de verrucae
, welke zich op

genoemde deelen bevinden, niet zoo regelmatig van grootte zijn.

Ook doet de kroonrand in de teekening zich voor als of hij boven
de lappen van het bloemdek uitsteekt

,
terwijl in ons levend exem-

plaar de genoemde rand ontspruit op de plaats, waar de lappen
van het bloemdek te zamen gegroeid zijn.

De uitsteeksels (processus) op de middenstandige kolom van het
levend exemplaar waren 36 in getal

, t. w. 4 in het midden
,
10 in

de tweede en 22 in de buitenrij. De opstaande rand van de
schijf der middenstandige kolom was slechts ty2 Rhijnl. duim hoog.
De genoemde soort wijkt zoo zeer van de door ons als nieuw

beschrevene af, dat men bij den eersten oogopslag deze reeds als

eene nieuwe soort kan onderscheiden, terwijl de Cissus
,
waar hij

als parasiet opgroeit, eene andere species is
(
Cissus serrulata

Roxb. — C. glabratus Bh).

Van de Bafflesia Horsfieldii , welke als species is aangenomen

,

is geene volledige beschrijving te vinden. Slechts dit vindt men
in Transact, of the Linn. Soc. vol XIX pag. 242; » stylis

indefinite numerosis .”

Onlangs werd ons ter lezing gezonden het 9de deel der Ann.
and Mag. of Nat. Hist. , alwaar wij eene beschrijving en teeke-

ning vonden van Bafflesia manillana. De naam dezer soort is

door den heer Robert Brown (P’rans. of the Linn. Soc. vol. XIX
pag. 243) veranderd in dien van Bafflesia Cumingii, omdat de

heer H. Cuming haar op het eiland Samar, een der Fhilippijnen

,

het eerst ontdekt had.

De Bafflesia Cumingii heeft op het vlak der middenstandige
kolom 1 1 uitsteeksels , waarvan er e'e'n in het middenpunt geplaatst

is terwijl de overige regelmatig rondom hetzelve gerangschikt zijn.

Het inwendige bloemdek is bedekt met verschillend gevormde
wratten.

De door ons als nieuw beschrevene Bafflesia Bochussenii werd
ons gebragt den 29sten Julij 1850 door eenen inlander, als plan-

tenzoeker bij den tuin werkzaam.
De volgende beschrijving zal duidelijk het verschil doen kennen

der Bafflesia Bochussenii met de overige thans bekende 6oorten.

Grootste breedte van de geopende

bloem 0,141/2 ET. el.

Omtrek van de bloem 0,43

Lengte der slippen (laciniae) . . .

Breedte » » 0,08

» 11 11 van den geringden

kroonrand . 0,021/2

Omtrek van den geringden kroonrand

,

buitenrand

Omtrek van den geringden kroonrand

,

binnenrand

Diameter van den hals

De afstand van de schijf der midden-
standige kolom en den geringden

kroonrand

0
,061/2 »

0,09 11

0,04 ».

0,34 »•

0, 151/2 »

0,051/4 11

0,02 11

Breedte van de kolom op de schijf

gemeten . . 0,70 »

Deze zijn de metingen, welke gedaan zijn op dè eerste pï&ntj

die van de bovengenoemde plaats aangebragt werd.
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Het wekte wel onze verwondering op , dat de bijna opengaande
knop zoo aanmerkelijk kleiner was, dan die der Rafflesia patina

en van eene eenigzins andere kleur ; maar nog grooter was onze

verwondering
,
toen wij na opening der bloem eene schijf zonder

eenige uitsteeksels zagen. Slechts in het midden was een zeer

klein naaldvormig puntje van l/g Rhijnl. duim. Het fraaiste der

schijf was eene geteekende ster met vijf punten van eene roode

kleur. De grond der schijf was vuil wit. De punten dezer ster

die 21/2 Ned. duimen lengte hadden , waren gerigt naar de ope-

ningen der lappen van het bloemdek. De rand der schijf is een

weinig opwaarts gebogen en donkerder van kleur dan de genoem-
de ster.

Het inwendige buikvormige bloemdek is
, in tegenstelling met

de Rafjlesia patina , die daar glad en effen is
,
geheel bedekt met

lange hoofdjes dragende wratten van 1 — 6 lijnen lengte, één
lijn dikte, cij^indervormige gedaante en aan den voet van het

bloemdek het langste ,
naar boven steeds korter wordende. De

kleur der geopende plant was donkerrood; de verhevenheden of

wratten op hare oppervlakte waren , even als de grond waarop
zij geplaatst zijn

,
donkerrood en veel kleiner dan in de Rafjlesia

patina. Op den kroonrand zijn deze wratten nog veel kleiner en

bijna nettformig geplaatst.

Het onderscheid tusschen Rafflesia Rochussenii en Rafjlesia patina

was gemakkelijker te ontwaren , daar te gelijker tijd een exem-
plaar der laatste in den tuin in volle ontwikkeling stond.

Het verschil met Rafflesia Cumingii (R. manülana) is overigens

niet zeer groot
,
uitgezonderd dat ten opzigte van de uitsteeksels

op de schijf, en daar deze een knop was, zoo kan men onmogelijk

de juiste grootte der plant bepalen; want, heeft de plant zich

zoodanig uitgezet , dat door de opening der schutbladen het bloem-
dek zigtbaar is ,

zoo kan de plant verscheidene dagen in denzelf-

den toestand blijven ,
waarin hij in omvang aanmerkelijk toeneemt.

Daar de heer R. Brown mannelijke en vrouwelijke bloemen
onderscheidt, moeten wij uit ons onderzoek besluiten, dat onze
bloeijende Rafflesia patina en Rafflesia Rochussenii van het man-
nelijke geslacht waren, vermits wij, zelfs met het microscoop,
niet het minste spoor van pericarpium konden onderscheiden, ter-

wijl de plaats, die door den heer Rob. Brown en den hoogleeraar

C. L. Blume als het bestaande pericarpium wordt aangeduid, in

de onze uit eene vleeschachtige massa bestond.

Mogten zich binnen korten tij d op nieuw
,
van de nu reeds aan-

wezige knoppen
,
bloemen ontwikkelen , dan zullen wij dienaan-

gaande nasporingen doen, hetzij 4001' kunstmatige bevruchting,
hetzij door het zaad op andere soorten van Cissus over te brengen.
Wij zullen over de natuurlijke geschiedenis der Rafflesiaceae

niets hierbij voegen, aangezien de heer Zollinger het tot nu toe

bekende reeds heeft doen opnemen in het Natuur- en Geneeskundig
Archief voor Nederlandsch Indie

, 1845, pag. 553.

Rafflesia Rochussenii Teysm. Binnd. — Dioïca, antheris 15 — 19
serie simplice disci inferum margine cingentibus

;
columna 15 — 16

sulcis descendentibus antheris oppositis ; disco subpatellaeformi

glabro stellato
,
vel processibus 1 vel 2 tecto; polline rotundato

hyalino.

Hab. Manellawangi , costa Pondok tjattang dicta, in silvis um-
brosis.

[XLIV. 4.]

BULAGK B.

RAMING der Ontvangsten en Uitgaven van de Indische

Administratie over 1850. Ontvangsten en Uitgaven in

Indie.

Ontvangsten.

co

Cm
O

OMSCHRIJVING. BEDRAG. TOTAAL.
O

I. Verpachtingen.

Hoofdgeld der Chinezen, Malei-

jers en Parnakans
Slagten van rundvee , buffels

,

schapen en geiten

Slagten van varkens • . . .

f 80,820

313,356
127,124

»

Transporteren. . . f 471,300

OMSCHRIJVING. BEDRAG. TOTAAL.

Per transport. . . f 471,300

Vischmarkten en vischpachten . 180,470
Vischvijvers en het regt om
vischnetten te stellen . . . . 143,400
Arak en andere sterke dranken . 240,664
Verkoop van saguweer. . . . 6,590
Inlandsche tabak
Waijangs, bazaars, warongs,
groente-kramen en winkels. .

Tolbruggen
, sluisgelden en over-

97,200

2,626,776

toornen 73,764
Diverse kleine middelen . . . 25,146
Diverse kleine eilanden . . . 6,240
Vogelnestklippen 62,871
Kleine lombard
Amfioenpacht en verkoop van

294,662

amfioen

Licenten op de pho- en topho-
5,878,140

spelen 271,352
Niepa-hout en kreupelbosschen

.

Belastingen en inkomsten van

onderscheiden aard.

Inkomende en uitgaande regten,

28,547

f 10,407,122

entrepot- en waaggelden. . . f 5,000,000

5 % additioneel regt . . . . 245,400
Consumtieregt
Belasting op den verkoop van

66,644

tabak
Haven- , ankeragie- en loods-

13,000

gelden 84,591
Kleinzegel-regt 373,829
Collaterale successien . . . . 30,812
’s Heeren geregtigdheid. . . . 205,273
Belasting op goud 1,066

5 °/o op de particuliere bazaars

.

6,538
Tolpoorten en tollen . . . . 13,740
IJkgelden 1,955

Belasting op slaven

Oorgeld der paarden en belasting

18,892

op de rijtuigen

Recognitiën of tributen van in-

74,996

landsche vorsten 16,921

Vcnduregten 287,290
Belasting op hot jattiehout . . 1,601

Inkomsten van ’sLands drukkerij.

Idem » den constructie-

70,000

winkel
Inkomsten van de stoomfabriek

3,000

Phoenix ........ 50,000
Inkomsten der posterijen . . . 247,058
Verponding
Territoriale belasting op de koffij

459,955

en peper

Landelijke inkomsten en

cultures.

Ongebouwde en gebouwde eigen-

246,200

7,518,761

dommen en tuinen f 9,643,681
Vischvijvers (tambaks). . . .

Vertiening van landerijen en lan-

derijen aan particulieren vei--

181,940

huurd of -afgestaan

Restitutie van verleende voor-

schotten, ter zake van land-

bouwkundige ondernemingen .

89,260

813,442

10,728,323

Transporteren. . . f 28,654,206
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IV.

V.

VI.

VIL

VIII*

OMSCHRIJVING.

Per transport.

Koophandel.

Handel met Japan . .

Verkoop van koffij . .

» » specerijen

» )i peper . .

» » vogelnestjes

» m houtwerken
» » zout . .

» ti rijst . .

» » areng-suiker

ii » goeniezakken

» tl stofgoud . .

») i) diverse goederen

Diverse en buitengewone

inkomsten.

Praauwen-veren
Waterleidingen

Stortingen door bedevaartgangers

naar Arabie
Verkoop en verhuur van huizen

en gronden
Boeten en confiscatien . . .

Inkomsten van het land Nan
goelan

Diverse inkomsten ....
Inhoudingen op de jaarwedden
ter zake van burgerlijke pen-

sioenen

Contributien van tot het zeewezen
van Nederlandsch Indie behoo-
rende officieren

Civile proces-kosten . . .

Departement van Oorlog.
\

Verstrekkingen aan particulieren

en verkoop van onbruikbare

goederen

Departement van Marine.

Verstrekkingen aan particulieren

en verkoop van onbruikbare
goederen
Maritiem etablissement op het

eiland Onrust
Stoompakketvaart tusschen Java
en Singapore

TOTAAL DEK ONTVANGSTEN VAN
DE KOLONIALE ADMINISTRATIE

Ontvangsten voor rekening

van anderen.

Van den Keizer van Soerakarta

,

in restitutie van voor denzelve

te doene betalingen . . .

Van den Sultan van Djokjokarta,

idem .

Van diverse personen, idem.
Civiel weduwen- en weezenfonds.

BEDRAG.

463,257

1,210,342

55,175

37,488

160,000
66,000

4,647,055

444,773

64,221

358,836
60,750

60,366

17,815

676

11,000

38,848

91,636

29,126

774,694

200,000

2,025

20,000

f 25,500

135,094

30,500

f 13,280

16,876

8,980

494,404

Transporteren. . . f 533,540 f 37,786,061

TOTAAL.

f 28,654,206

7,628,263

1,185,820

126,678

191,094

f 37,786,061

Ï3

00

8
O
O
w

OMSCHRIJVING.

Per transport,

weduwen en weezen-Militair

fonds

Verhoogd militair pensioenfonds.
Delegatien (civile)

» (militaire) . . . .

» (marine)

Van de officieren der Iandmagt in

restitutie van in Nederland te

doene uitgaven
, voor goederen

ten dienste van het officiers

kleedïng-magazijn ....

Voor zooveel het administratief

kapitaal, onder ultimo Decem-
ber 1849 bevonden is meer te

bedragen dan de bepaalde som
Nadeelig verschil tusschen de
geldelijke ontvangsten en uit-

gaven in Indie
, om te worden

gedekt uit den verkoop der

producten in Nederland . .

BEDRAG. TOTAAL.

533,540

207.000

247,500
420,882
155.000

14,917

80,979

f 37,786,061

1,659,818

f 39,445,879

925,332

12,894,816

f 53,266,027

Uitgaven.

^5

m OMSCHRIJVING. BEDRAG. TOTAAL.
O
M

I. Hooge Regering.

Inkomsten van den Gouvemeur-
Generaal en kosten van deszelfs

huis

Raad van Nederlandsch Indie .

Algemeene secretarie . . . .

Reiskosten

f 175,667

151,200
162.000

7,000

f 495,867

II. Departement van Justitie.

Hooggeregtshof
Hoog Militair Geregtshof . . .

Raden van justitie

Criminele en diverse justitie-

kosten (de landraad er onder
begrepen) ........

f 198,757

3,460

320,759

128,555

651,531

III. Hooge en lage collegien.

Algemeene Rekenkamer . . . 179,680

IV. Provinciaal bestuur en politie.

Provinciaal bestuur
Algemeene politie

Districts-politie

Kruis- en residentie-praauwen .

f 1,810,464

872,356

593,964

29,700

Transporteren. . . f 3,306,484 f 1,327,078

BIJBLAD VAN DE NEDEBLANDSCHE STAATS-COUEANT. 1852—1853. H.
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»-w

p

Eo
o

Y.

VI.

VII.

OMSCHRIJVING.

Per transport. .

Dj aijang-sekars ( inlandsche maró-

chausse'e)

Barissans of pradjoerits (plaatse

lijke corpsen)

Gevangenen
, kettinggangers en

bannelingen

Diverse uitgaven van politie.

Eeredienst
,
kunsten en

wetenschappen.

Kosten der natuurkundige com-
missie

Christelijke eeredienst . .

Inlandsche idem . . .

Onderwijs of schoolwezen.

Geneeskundige dienst en vaccine.

Civiel bouw-departement.

Civile gebouwen en waterstaat
(personeel)

Gebouwen en waterstaat (mate-
rieel t)

Verschillende inrigtïngen van
waterleidingen , steenbakkerij en,

brandspuiten en transport-eta-

blissementen

Finantien
,

cultures en

koophandel.

A. Finantien.

Generale directie van finantien

Beheer van ’s Lands algemeene
geldkassen

Kosten op de verpachtingen . .

Kosten op het kleinzegel . . .

Kosten op ’s heeren geregtigdheid

en op de collaterale successien.

Civile haveninrigtingen en kosten
op de ankeragicgetden

Beheer der inkomende en uit-

gaande regten ....
Kosten op de ijking van maten
en gewigten

Consulaat in China. . .

Kosten der posterijen in het

algemeen ......
Beheer der openbare vcrkoopin-

Se«
Kosten der Lands-drukkerij .

Beheer van ’s Lands civile pak

onkosten ....
Renten en aflossingen

B. Landbouw
, landelijke

inkomsten en cultures.

Landbouw, paardenstoeterijen on

veefokkerijen

Kosten op de landelijke inkom
sten en andere grondlasten.

Cultures in het algemeen . .

Transporteren.

,

-->

BEDRAG. TOTAAL. m
E
O
o
ö

OMSCHRIJVING. BEDRAG. TOTAAL.

f 3,306,484 f 1,327,078 Per transport. . . f 1,557,768 f 8,975,843

Inkoop en kosten van peper . . 48,131

78,000 » » » » houtwerken
(bosseken) . 214,881

192,600 n » » » koffij . . 9,491,469

» i> i) » specerijen . 330,262
511,134 » » i) » suiker . . 9,191,044

58,540 » » » » indigo . . 1,702,643

4,146,758
» ii ii n thee . . 756,308
» » ii n tabak .

» » n n rameh .

)> » » i) goeniezak-

382,700
8,333

ken . . . 751,393
n ii » ii cochenille . 98,856

f 29,904 n n ii ii kaneel . . 183,786

250,000 Voorschotten voor landbouwkun-

8,960

135,840

dige ondeimemingen . . . . 100,000

24,817,574
123,000

547,704

C. Koophandel.

Inkoop en kosten van diverse

goederen . . f 115,367
Kosten op den handel met Japan
^Kosten van de amfioen-pacht en

158,290

f 137,768
inkoop van amfiocn . . . . 300,052
Inkoop en kosten van vogelnestjes 19,000

573,194
» » H » tin ...
» n ii ii houtwei’ken

1,052,000

(stapelplaatsen) 63,000

• Kosten van zout 870,000

21,000
Inkoop en kosten van rijst . .

» ii n n areng-
657,000

731,962 suiker 13,000
n n ' ii » stofgoud .

Onkosten aan de factorij der
26,000

Nederlandsche Handel - maat-
schappij te voldoen op de pro-

ducten naar Nederland verzon-

den wordende 787,820
f 314,436

271,600
V

Provisie-penningen aan de factorij

voornoemd
,
te voldoen op idem

.

4,209,529

148,000

18,130

26,500

1,540

\

VIII.

Departement van Oorlog.

Voor het Nederlandsch-Indisch

71,847
leger

i) pradjoerits , barissans en
f 7,894,532

350,492
andere inlandsche corpsen

,

nietbekoorende tot de vaste

500
landmagt

. ii buitengewone fortificatie-

91,022

10,710

355,000

werken 1,144,541

9,130,095

IX.
Departement van Marine.

102,364

51,900 Uitgaven, en wel dat gedeelte,

hetwelk niet komt ten laste der

Nederlandsche Staatsbegroo-

224,000 ting, als:

423,322 voor schepen en vaartuigen van

2,222,341
oorlog f 831,278

» de stoompakketvaart tus-

schon Java en Singaporo .

» sedentaire inrigtingen ten

93,951

dienste van hot zeexvezen. 173,243
>i gouvernements - schoeners

f 61,365 en kruisbooten . . . . 288,666
ii het maritiem etablissement

1,225,086 op het eiland Onrust . . 115,958

271,317
1,503,096

f 1,557,768 f 8,9V5,S43 Transporteren. . . f 48,636,137
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OMSCHRIJVING. BEDRAG.

X.

XI.

Per transport.

Pensioenen en gestichten van

weldadigheid.

Civile pensioenen ....
Militaire idem ....
Inlandsche idem ....
Pensioenen aan weduwen van

civile, militaire en inlandsclie

personen . . . • • • •

Godshuizen en gestichten van

weldadigheid. . . . • .

Uitgaven van onderscheiden

aard.

Hofhouding van inlandsche Vor-

sten ,
schadeloosstellingen en

gratificatiën aan dezelven

Kosten der ambachtskwartieren.

Kosten van den constructiewinkel

Onderhoud van inlandsche gezan-

ten, grooten en staatsgevangenen

Uitgaven van het land Nangoelan

Geschenken aan inlandsche Vor-

sten en grooten

Publieke feesten

Civile transportkosten uit en naar

Nederland
Reis- en transportkosten in Indie

Gratificatiën ......
Personele toelagen ....
Nonactiviteits - tractementen en

wachtgelden
Verlof-tractementen

.

f 221,000
350.000

204.000

71,000

121,394

1,807,000

21,000

218,939

114,000

20,208

5,100

15,717

66,000
48,500

15.000

18.000

89,200

10,000

Transporteren f 52,052,195

TOTAAL:

f 48,636,137

967,394

2,448,664

3

O
o
w

OMSCHRIJVING. BEDRAG.

XII.

XIII.

XIV.

Per transport.

Dagelijksche onvoorziene uit-

gaven

Buitengewone uitgaven en on-

voorziene tegenspoeden

TOTAAL DER UITGAVEN VAN DE
KOLONIALE ADMINISTRATIE.

Betalingen voor rekening van
anderen.

Voor rekening van den Keizer van
Soerakarta

» )) n » Sultan van
Djokjokarta .

» » » diverse perso-

nen . . . .

Civiel weduwen- en weezenfonds.
Militair weduwen- en weezen-

fonds

Verhoogd militair pensioenfonds .

Voor vaste tractementen aan van
de voormalige koloniale marine
afkomstige officieren in Indie .

f 13,280

16,588

8,980

334,404

144,500

99,500

2,200

TOTAAL.

f 52,052,195

100,000

494,380

f 52,646,575

619,452

f 53,266,027

[XLIV. 5.]

BIJLAGE C.
RAMING der Ontvangsten en Uitgaven van de Indische Administratie over i85o.

Uitgaven in Nederland.

Ontvangsten.

Ontvangsten en

OMSCHRIJVING. BEDRAG.

Gonvernements-producten in 1850 te verkoopen.

Tr ( 268,000 pikols a f 17.90
ivonij . . . . .

.) 508)900 „ „ 19t00

« m f 195,800
Suiker

^

( 797,200

Indigo .....

Cochenille ....

9.82

10.09

4,480

4,720

n 301.18

» 302.67

Tin .

Thee

100
300

1,800

58,200

3,600

4,400

» 316.00
» 318.90

38.15

38.50

39.00
38.85

f 14,478,800.00

9.966.500.00

2.777.900.00

127.300.00

2.309.370.00

311.400.00

f 29,971,270.00
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OMSCHRIJVING. BEDRAG.

Per transport f 29,971,270.00

Kaneel 2,000 pikols è, f 61.30

Peper....... 2,700 » » 6.90

Notenmuskaat .... 5,300 » » 102.25
Foelie 1,000 » » 112.30
Kruidnagelen .... 3,000 » » 29.55

Notenzeep 40 » » 29.35
Tabak 3,000 » » 3.00
Rameh ...... 400 u » 20.83V3

122,600.00

18,600.00

541.900.00

112.300.00

88,700.00

1,200.00

9,000.00

8,333.00

f 30,873,903.00

Winst op assurantie .

Besparing op onkosten
Diverse ontvangsten

180,000.00

70,000.00

62,433.00

Ontvangsten voor rekening van anderen.

Civiel weduwen- en weezenfonds .

Militair weduwen- en weezenfonds
Verhoogd militair pensioenfonds

Van liet Departement van Marine, in restitutie van in Indie betaalde vaste tractementen aan officieren,

afkomstig van de voormalige koloniale marine

20,000.00

36,000.00

6,000.00

2,200.00

f 31,250,533.00

Uitgaven.

OMSCHRIJVING. BEDRAG.

Tot dekking van het nadeelig verschil tusschen de ontvangsten en uitgaven in Indie

Renten der Oost-Indische schulden, volgens de wetten van 24 April 1836, 11 Maart 1837, 27 Maart 1838

en 22 December 1838 ï

Renten der restant-schuld a f 10,000,000 aan de Nederlandsche Handel-maatschappij , volgens de wetten van
6 Maart en 23 November 1844 en 14 September 1849

Scheeps- en oorlogsbehoeften en goederen van onderscheiden aard naar Indie te zenden, voor de administratie aldaar

Pensioenen ten laste der Indische kas

Verlofs-tractementen

Kosten van het koloniaal werf-depöt te Harderwyk
Uitzending van suppletie-troepen

Transportkosten van repatriërende militairen

Studiekosten van jongelingen op de Militaire Academie te Breda, bestemd voor de Oost-Indische

dienst

Opleiding van jongelingen tot genees- en scheikundigen , voor de Oost-Indische dienst . .

Diverse betalingen aan terugkeerende militairen

205,149.00

53.000.

00
33.480.00

16.000.

00
21.700.00

8,400.00

Uitgaven ten behoeve der natuurkundige commissie

Kosten van het onderwijs in de Oosterschc taal , land- en volkenkundo aan de academie te Delft

Kosten, gevallen op de uitzonding van burgerlyko ambtenaren, zeevarenden enz

Diverse uitgaven

Betalingen voor rekening van anderen.

Civiel weduwen- en weezenfonds

Militair weduwen- en weezenfonds

Verhoogd militair pensioenfonds .

Civile delcgaticn

Militaire »

Marine » .****.
Goederen ten dienste van het ofiicicrs-klcedingmagazijn (begrepen onder het hierboven uitgetrokken totaal van

f 2,397,441)

Gc raaiüd cxccdent .

f 12,894,816.00

9,800,000.00

400.000.

00
2,397,441.00

474.000.

00

140.000.

00

337,729.00

10.400.00

10,000.00
20

.
120.00

100,000.00

180,000.00

98.500.00

154.000.

00
420,882.00

155.000.

00
14.917.00

f 27,607,805.00

3,642,728.00

f 31,250,533.00



Bijlagen. 36ste vel. — 141 — Tweede Kamer.
1W I—n—manBMÉaaaiiwi" r-mn .

.

T.. rrrTTBTrrirgMrraaBiTiM

Verslag van het beheer en den staat der koloniën over i85o. (Oost-ïndie.)

(Bijlagen van het Begerings-verslag.)

[XLIV. 6.]

BIJLAGE ©.

ONTVANGSTEN en UITGAVEN der Indische Admini-

stratie over 1850.

Mvangsten.

B
in

sM—

I

O
o
w

OMSCHRIJVING. BEDRAG. TOTAAL.

II.

Verpachtingen.

Hoofdgeld der Chinezen, Malei

jers en Parnakans. . . .

Slagten van rundvee, buffels

schapen en geiten ....
Slagten van varkens . . .

Vischraarkten en vischpachten

Vischvijvers en het regt on

vischnetten te stellen .

Arak en andere sterke dranken

Verkoop van saguweer. . .

Inlandsche tabak. . . . .

Waijangs, bazaars, warongs
groente-kramen en winkels.

Tolbruggen ,
sluisgelden en over-

toomen
Diverse kleine middelen . .

Diverse kleine eilanden . .

Vogelnestklippen

Kleine lombard
Amfioenpacht en verkoop van

amfioen

Licenten op de pho- en topho

spelen

Niepa-hout en kreupelbosschen

Belastingen en inkomsten van

onderscheiden aard.

Inkomende en uitgaande regten,

entrepot- en waaggelden

.

5 % additioneel regt . .

Consumtieregt
Belasting op den verkoop van
tabak .

Haven-
,

ankeragie- en loods-

gelden

Kleinzegel-regt

Collaterale successien . . .

’s Heeren geregtigdheid. . .

Belasting op goud ....
5 % op de particuliere bazaars

Tolpoorten en tollen . . .

IJkgelden

Belasting op slaven....
Oorgeld der paarden en belasting

op de rijtuigen

Recognitiën of tributen van in-

landsche vorsten ....
Venduregten
Belasting op het jattiehout .

Inkomsten van ’sLands drukkerij

Idem » den constructie-

winkel
Inkomsten van de stoomfabriek

Phoenix
Inkomsten der posterijen . .

Verponding
Territoriale belasting op de kofïïj

en peper

? 33,131

293,323

126,864

152,230

142,900

240,869

8,278

89,100

2,547,188

74,558

31,650

6,240

65,516

297,404

6,209,140

278,892

28,098

5,011,694

240,327

63,532

13,683

112,342

350,562

69,957

207,953
87

5,528

12,717

1,389

17,015

79,876

13,237

134,951
411

67,188

1,615

43,295
283,604

466,022

114,275

f 10,625,381"

7,310,960

Transporteren [f 17,936,341

8
o
o

III.

'IV.

V.

VI.

OMSCHRIJVING. BEDRAG.

Per transport. . .

Landelijke inkomsten en

cultures.

Ongebouwde en gebouwde eigen-

dommen en tuinen f 8,564,906

Vischvijvers 177,056

Vertiening van landerijen en lan-

derijen aan particulieren ver-

huurd of afgestaan 88,211

Restitutie van verleende voor-

schotten
,

ter zake van land-

bouwkundige ondernemingen . 548,863

Koophandel.

Handel met Japan f 388,606

Verkoop van koffij 1,460,166

» )) specerijen . . . 51,626

» » peper 36,349

» » vogelnestjes. 120,365

H ii tin 205,328
)» ii houtwerken . . . 129,888
11 11 zout 4,404,974
» » rijst 501,631
ii ii areng-suiker 57,789
ii ii suiker 376,104
ii n indigo 3,115
n ii thee 52,033
ii ii tabak 35,684
n n goeniezakken . 553,711
» » cochenille . . 37
)> » stofgoud . . . . 61,164
» )) kaneel 563
n ii diverse goederen . 85,819

Diverse en buitengewone

inkomsten.

Praauwen-veren f 20,213
Waterleidingen 826
Stortingen voor het gemis van
stuurmansleerlingen op kust-

vaarders 6,300
Stortingen door bedevaartgangers
naar Arabie ....... 7,920

Verkoop en verhuur van gronden 64,590
Boeten en confiscatien . . . .

Geschenken van inlandsche vor- 109,870
sten

Inkomsten van het land Nan- 2,774

goelan 20,023
Diverse inkomsten
Inhoudingen op de jaarwedden
ter zake van burgerlijke pen- 632,423
sioenen

Contributien van tot het zeewezen
van Nederlandsch Indie behoo- 141,246
rende officieren 2,248

Civile proces-kosten . . . 11,515

Departement van Oorlog.

Verstrekkingen aan particulieren

en verkoop van onbruikbare
goederen

TOTAAL.

f 17,930,341

9,379,036

8,524,952

1,019,948

212,874

Transporteren f 37,073,151

BIJBLAD VAN DE NEDERLAJSDSCIIS STAATS-COÜRANT. 1852—1853. II.
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OMSCHRIJVING.

VII.

VIII.

Per transport. . .

Departement van Marine.

Verstrekkingen aan particulieren

en verkoop van onbruikbare

goederen
Maritiem etablissement op liet

eiland Onrust
Stoompakketvaart tusschen Java
en Singapore

TOTAAL DER ONTVANGSTEN VAN
DE KOLONIALE ADMINISTRATIE.

Ontvangsten voor rekening

van anderen.

Van den Keizer van Soerakarta,

in restitutie van voor denzelve

te doene betalingen . . . .

Van den Sultan van Djokjokarta,

idem
Van diverse personen, idem
Civiel weduwen- en weezenfbnds

Militair weduwen- en weezen-
fonds

Verhoogd militair pensioenfonds

Delegatien (civile) ....
(militaire) . . .

(marine).

Van de officieren der landmagt in

restitutie van in Nederland te

doene uitgaven
,
voor goederen

ten dienste van het officiers-

kleeding-magazij n

Nadeelig verschil tusschen de

geldelijke ontvangsten en uit-

gaven in Indie
,
om te worden

gedekt uit den verkoop der

producten in Nederland . .

BEDRAG.

30,880

14,083

14,412

14,550

18,239

8,195

478,082

373,600

203,144
404,930

146,571

12,783

121,423

Uitgaven.

TOTAAL.

f 37,073,151

59,375

f 37,132,526

S
o
o

II.

III.

IV.

1,781,517

f 38,914,043

14,944,965

f 53,859,008

..m
3

OMSCHRIJVING. BEDRAG. TOTAAL.

IIooge Regering.

Inkomsten van den Gouverneur-
Generaal en kosten van deszelfs

huis

Raad van Nederlandsch Indie .

Algemeene secretarie . . . .

Reiskosten

Transporteren.

f 171,662

117,000

163,375

5,893

457,930

457,930

V.

VII.

OMSCHRIJVING. BEDRAG. TOTAAL.

Per transport. .

Departement van Justitie.

Hooggeregtshof
Hoog Militair Geregtshof . . .

Raden van justitie

Criminele en diverse justitie-

kosten (de landraad er onder
begrepen)

Hooge en lage collegien.

Algemeene Rekenkamer .

Provinciaal bestuur en politie.

Provinciaal bestuur. . . .

Algemeene politie ....
Districts-politie

Kruis- en residentie-praauwen
Djaijang-sekars (inlandsche maré-

chausse'e)

Barissans of pradjoerits (plaatse-

lijke corpsen)

Gevangenen
,

kettinggangers en

bannelingen
Diverse uitgaven van politie.

Eeredienst
,
kunsten en

wetenschappen.

Kosten der natuurkundige com-

VI.

missie

Christelijke eeredienst .

Inlandsche idem . .

Onderwijs of schoolwezen

Geneeskundige dienst en vaccine

Civiel bouw-departement.

Civile gebouwen eu waterstaat

(personeel)

GebouAven en Avaterstaat (mate
ricel

)

Verschillende inrigtingen van
waterleidingen , steenbakkerijen,

brandspuiten en transport-eta-

blissementen ......

Finantien
,

cultures en

koophandel.

A. Finantien.

Generale directie van finantien.

Beheer van ’s Lands algemeene

geldkassen

Kosten op de verpachtingen .

Kosten op het kleinzegel . .

Kosten op ’s lieeren geregtigdheid

en op de collaterale successien.

Civile haveninrigtingen en kosten

op de ankcragicgelden . .

Beheer der inkomende en uit-

gaande roeten

Transporteren.

f 186,990

4,850

308,635

129,198

1,750,340

857,299

582,502

24,197

85,697

180,498

564,998

52,114

22,300

220,535

10,907

165,280

127,517

f 139,753

815,964

16,772

f 310,996

223,685
16,921

20,491

5,736

78,856

341,742

457,930

629,673

176,640

4,097,645

546,539

972,489

I 998,427 f 6,880,916
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OMSCHRIJVING. BEDRAG.

VIII.

Per transport. .

Kosten op de ijking van maten

en gewigten

Consulaat in China. . . •

Kosten der posterijen in het

algemeen
Beheer der openbare verkoopin-

gen
Kosten der Lands-drukkerij .

Beheer van ’s Bands civile pak-

huizen ,
emballagie en gemengde

onkosten

Renten en aflossingen . . .

B. Landbouw , landelijke

inkomsten en cultures.

Landbouw, paardenstoeterijen en

veefokkerijen

Kosten op de landelijke inkom'

sten en andere grondlasten.

Cultures in het algemeen . .

Inkoop en kosten van peper .

» houtwerken
(bosschen)

)) koffij

» specerijen

» suiker .

» indigo .

» thee . .

» tabak .

» rameh .

» goeniezak-

ken . .

» cochenille

» kaneel .

Voorschotten voor landbouwkun-
d ige ondernemingen ....

C. Koophandel.

Inkoop en kosten van diverse

goederen

Kosten op den handel met Japan
Kosten van de amfioen-pacht en

inkoop van amfioen . . . .

Inkoop en kosten van vogelnestjes

» » i) )i tin . . .

)) » » » houtwerken
(stapelplaatsen)

Kosten van zout

Inkoop en kosten van rijst . .

» » » areng-
suiker

H » !i stofgoud .

Onkosten aan de factorij der

Nederlandsche Handel - maat-
schappij te voldoen op de pro-
ducten naar Nederland verzon-
den wordende

Provisie-penningen aan de factorij

voornoemd
,
te voldoen op idem

.

Departement van Oorlog.

Voor het Nederlandsch-Indisch

leger

ii pradjoerits , barissans en
andere inlandsche corpsen

,

nietbehoorende tot de vaste

landmagt

Transporteren.

998,427

255
11,201

318,889

110,767

50,579

215,289

458,238

f 40,354

1,103,933

416,177

55,637

118,336

9,841,454

249,539

10,299,677

1,017,809

600,795

322,692
424

8,987

65,408

117,109

83,356

f 315,041

107,247

255,259

13,259

1,063,695

103,264

1,051,288

800,766

11,057

11,116

702,566

170,434

f 8,373,736

83,941

f 8,457,677

TOTAAL.

f 6,880,916

2,163,645

24,341,687

4,604,992

f 37,991,240

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

OMSCHRIJVING.

Per transport. .

Voor buitengewone fortificatie-

werken

Departement van. Marine.

f 8,457,677

999,042

Staatsbegroo-

Uitgaven, en wel dat gedeelte,

hetwelk niet komt ten laste der

Nederlandsche
ting, als:

voor schepen en vaartuigen van
oorlog

ii de stoompakketvaart tus-

schen Java en Singapore .

ii sedentaire inrigtingen ten

dienste van het zeewezen

.

ii g'ouvernements - schoeners

en kruisbooten . . . .

ii het maritiem etablissement

op het eiland Onrust

Pensioenen en gestichten van

weldadigheid.

Civile pensioenen

Militaire idem
Inlandsche idem
Pensioenen aan weduwen van
civile, militaire en inlandsche

personen

Godshuizen en gestichten van
weldadigheid

Uitgaven van onderscheiden

aard.

Hofhouding van inlandsche Vor-
sten , schadeloosstellingen en
gratificatiën aan dezelven

Kosten der ambachtskwartieren.
Kosten van den constructiewinkel

Onderhoud van inlandsche gezan-

ten, grooten en staatsgevangenen

Uitgaven van het land Nangoelan
Geschenken aan inlandsche Vor-
sten en grooten....

Publieke feesten ....
Civile transportkosten uit en naar
Nederland

Reis- en transportkosten in Indie.

Gratificatiën

Personele toelagen

Nonactiviteits - traetementen en
wachtgelden

Verlof-tractementen . . .

Dagelijksche onvoorziene uit-

gaven

BEDRAG.

f 883,950

78,715

175,107

265,177

72,688

f 235,954
345,769

184,233

60,638

185,471

f

Buitengewone uitgaven en on-

voorziene tegenspoeden

TOTAAL DER UITGAVEN VAN DE
KOLONIALE ADMINISTRATIE.

Transporteren.

1,798,072

21,845

208,777

105,250
19,533

10,814

15,974

93,194

59,404

14,465

11,585

144,803

6,243

TOTAAL;

f 37,991,240

9,456,719

1,475,637

1,012,065

2,509,959

764,408

f 53,210,028

f 53,210,028
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Per transport. . . f 53.210,028 Per transport. . . f 465,463 f 53,210,028

Betalingen voor rekening van Verhoogd militair pensioenfonds . 165,454
XVI. anderen. Vaste tractementen aan van

de voormalige koloniale marine
Voor rekening van den Keizer van atkomstige officieren in Indie . »

Soerakarta f 9,208 Delegatien (civile)

Idem (militaire) . . . .

102
» » » )> Sultan van 1,173

Djokjokarta . 12,774 Goederen ten dienste van het
» » » diverse perso-

nen . . . .

Civiel weduwen- en weezenfonds.

8,607

344,223

officiers-kleedingmagazijn . . 16,788

648,980

Militair weduwen- en weezen-
fonds 90,651

f 53,859,008

Transporteren. . . f 465,463 f 53,210,028

[XLIV. 7.]

BIJLAGE E.

ONTVANGSTEN en UITGAVEN der Indische Administratie in Nederland. i85o.

Ontvangsten.

O M S C H R IJ V I N G. ‘BEDRAG.

Gouvernements - producten in i85o verkocht:

Koffij .... 674,248 830
/iooo pikols a cc f 16,949,044.205

Suiker . . . 1,006,701 490/1000 „ » )) • • • 10,372,312.79

Indigo . . . 8,334 824/1000 » » JJ • . . • 3,248,496.245

Notenmuskaat . 3,353 868/lüü0 „ » 700,186.28 5

Foelie .... 922 852/1000 » )) » .... 193,676.72 5

Kruidnagelen . 2,500 » )) » • • • 37.66 7/10 94,159.31

Kaneel . . . 1,953 958/1000 » )) » • 240,454.24
Notenzeep . . 28 440/1000 » )) i» . • 3,271.52

Cochenille . . 594814/1000 „ >! V • • . « 156,021.59

Thee .... 7,2 16 178/1000 » 1) » « . , • 55.74 4/10 402,257.51

Peper .... 5,524 890/jqqq » V » • • • , 75,033.56

Tabak . . . 2,624 0(i4
/iooo » » )) • • • • 42.61 6/10 111,828.26

Kaneel-olie . .

of ... .

14 kisten »

164 flesschen.

» • • • • 54.26 5/10 8,899.48

Tin 60,148 530/1000 pikols k » • • • • 53.52 4/10 3,219,411.395

Winst op assurantie

Diverse ontvangsten

Saldo der laatste suppletoire remise - rekening over 1847, waarmede de verantwoording van dit jaar geheel

is afgeloopen

Idem over 1848

Idem over 1849

Ontvangsten voor rekening van anderen.

Civiel weduwen- en weezenfonds

Militair weduwen- en weezenfonds
Verhoogd militair pensioenfonds

Van het Departement van Marine, in restitutie van in Indie betaalde vaste tractemcnten aan

officieren, afkomstig van de voormalige kolonialo marine
Voor rekening van het officiers-klocdingmagazijn

Nalatenschappen en diverse ontvangsten

29,537.505
42,726.015

6,989.125

3,416.60 5

4,306.00

18,779.53

f 35,775,053.115

317,341.55

51,571.495

6,319.96

111,943.31

134,238.69

105,755.44

f 30,502,223.56
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Uitgaven,

ry . van het nadeelig verschil tusschen de ontvangsten en uitgaven in Indie • . •““^’ÏÏ»; 27 «
Eer.efd”Te“u“t-Sd'il'f lo.ioo'.oob Lui' di Ned'erkndsche Haadel-maatschappij , volgens de wetten van.

Scheeps- mi
aard'na'ar indie t'e zênd»; voor de' administratie aldaar

Pensioenen ten laste der Indische kas ....
fVerlofs-tractementen . . • • • • • • * * *

Kosten van het koloniaal werf-depot te Harderwijk

Uitzending van suppletie-troepen

Transportkosten yan «pitriaren* „*
sLd'a, bestemd booidi o'ost'-Mis'cte

Studiekosten van jongelingen op

dienst

Opleidino- van ‘jongelingen tot genees- en scheikundigen, voor de Óost-Indische dienst. .

Diverse betalingen aan terugkeerende militairen

139,126.60

66,351.62

45.768.00

20.950.00

17,933.335

5,079.70

11,218,829.51

20,224.89

9,800,000.00

400,000.00

3,061,405.28

629,456.835

186,262.82»

ITito-aven ten IdgIiogvg der natuurkundige commissie••••••** , • , Thoi-ft-

Kosten van het onderwijs in de Oostersche taal, land- en volkenkunde aan de academie te Delft

Kosten, gevallen op de uitzending van burgerlijke ambtenaren, zeevarenden enz. ......
Diverse uitgaven

Betalingen voor rekening van anderen.

Civiel weduwen- en

Militair weduwen- en

Verhoogd militair pensioenfonds

Civile delegatien . . •

Militaire » *
* * " * *,*.*.*.*

Goederen ten dienste van het officiers-kleedmgmagazijn en andere mngtingen.

Nalatenschappen en diverse betalingen

200,668.26

96,307.73

174,944.42 5

419,541.105

150,889.28

42,900.72

7,483.35

295,209.255

9,000.00

10,929.16

146,874.93

72,206.225

1,092,734.87

Uitgaven voor de West - Indische koloniën en de Kust van Guinea.

Subsidie aan de kolonie Suriname . .

Idem aan Curac;ao en onderhoorigheden

Idem aan de Kust van Guinea . . •

180,000.00

225,115.03

71,276.595

KOLONIAAL BATIG SLOT.

476,391.625

f 27,419,525.405

9,082,698.155

f 36,502,223.56

[XLIV. 8.]

VERSLAG van het beheer van Suriname en van

den staat waarin de Kolonie zich bevindt over

het jaar i85o.

EERSTE HOOFDSTUK.

Grondgebied en bevolking waarover beheer gevoerd wordt.

A. Grondgebied.

In 1850 heeft eene briefwisseling met het Fransche Gouverne-

ment plaats gehad wegens het afleggen eener wederzijdsche ver-

klaring, waarbij de rivier Marowijne als natuurlijke grensscheiding

tusschen Nederlandsch en Fransch Guyana wordt erkend. Die

briefwisseling was bij het einde van dat jaar niet afgeloopen.

B. Bevolking.

De bevolking van Suriname ,
bestaande u ; t vrije personen , slaven,

Indianen en Boschnegers
,
bedroeg op ultimo December 1850

:

BIJBLAD VAS DE NEDEULANDSCUE STA.ATS-C0UKA5ÏT. 1852—1853

in de stad Paramaribo en hare buitenwijken.
.. 10 199

vrije personen , . . .

niet vrije 6,139

te zamen. . . . 16,338

in de forten Zeelandia en Nieuw Amsterdam en de verschillende

posten in de divisien en districten

:

vrije personen 1,061

niet vrije 132

te zamen. . . . 1,193

in de verschillende divisien en districten:

vrije personen

niet vrije

te zamen. . . 34,549

De geboorten hebben in 1850 onder de_ vrije bevolking bedragen

384, de sterfgevallen 342 258 slaven zijn gedurende dat jaar in

vrijheid gesteld, zoodat de vrije bevolking in 1850 met 320 zielen

zou zijn toegenomen.
. , , 10/)c>

Onder de slavenbevolking hebben in 1850 plaats gehad 1-

geboorten en 1224 sterfgevallen. Er zijn 251 slaven weggeloopen

,

waarvan echter 138 zijn teruggekomen.

II.
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Onderstaande staat wijst meer gedetailleerd de verdeeling der bevolking over de verschillende divisien en districten aan.

VKIJEN. NIET-VEIJEN’.

TOTAAL-
• •
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De stad Paramaribo en hare buiten wijken . . .

De forten Zeelandia en Nieuw Amsterdam en de ver-

4,459 5,740 10,199 2,394 3,745 6,139 16,338

schillende posten in de districten en divisien . . . 961 100 1,061 64 68 132 1,193

Divisie Boven-Suririame en Thorarica 87 16 103 2,306 2,362 4,668 4,771

» Para 101 •69 170 1,822- 1,788 3,610 3,780

n Beneden-Commewijne 53 14 67 1,730 1,500 3,230 3,297

» » Cottica 85 19 104 3,098 3,178 6,276 6,380

» Matappica . . 52 28 80 1,284 1,406 2,690 2.770

» Boven-Commewijne 51 11 62 1,517 1,255 2,772 2,834
» » Cottica en Perica . 68 22 90 1,860 2,093 3,953 4,043
» Saramacca .’ 49 29 78 1,048 1,005 2,053 2,131

Etablissement der Eüropesche Kolonisatie aan de Sa-
ramacca 63 57 120 — — — 120

Neder-district Nickerie 114 100 214 885 859 1,744 1,958

Opper-district Nickerie 21 13 34 1,023 938 1,961 1,995

Etablissement te Batavia aan de Coppename . . . 17 2 19 207 244 451 470

6,181 6,220 12,410 19,238 20,441 39,679 52,080

Wanneer men dezen staat vergelijkt met dien ,
medegedeeld

bij het verslag over 1849 dan zal men het verschil tusschen

het totaal der bevolking onder ultimo 1849 en dat op den laatsten

dag des jaars 1850 niet opgelost vinden door de hierboven opge-
geven cijfers van geboorten, sterfgevallen, manumissien en deser-

tien. Dit moet voornamelijk worden toegeschreven aan mindere
naauwkeurigheid waarmede vroeger opgaven zijn zamengesteld.

De zedelijke en maatschappelijke beschaving onder de vrije

bevolking neemt meer en meer toe , alsmede de zucht naar onder-

wijs voor het opkomend geslacht
;
terwijl tevens als een verblijdend

verschijnsel wordt aangeteekend, dat arbeidzaamheid onder de

mindere klasse meer dan vroeger wordt opgemerkt.
Het getal Indianen neemt, naar de veronderstelling van het

koloniaal bestuur van Suriname
,
gestadig af

;
een gevolg van het

misbruik van sterken drank.
Ook onder de Boschnegers meent men zoodanige afneming op

te merken.
Overigens vinden de volgende bijzonderheden omtrent de

Boschnegers en Indianen hier hare eigenaardige plaats.

Boschnegers.

De Boschnegers zijn verdeeld in drie stammen, Aucaner-
, Sara-

maecaner- en Becoe- en Moessinga-Boschnegers genaamd.
De Aucaners bewonen de boorden der rivier Marowijne,

ruim 50 uren van zee gelegen; de benaming hunner gewone
verblijfplaats is Auca.
De Saramaccaners bewonen de oevers der rivier Boven-Surinamc,

mede ruim 50 Uren van de hoofdplaats verwijderd; hunne
woonplaats heeft geene bijzondere algemcene benaming: zij noemen
die hun condré (land).

De Becoe- en Moessinga-Boschnegers wonen aan de oevers

der rivier Bovcn-Saramaeca. Hunne gemcene verblijfplaats of

condré ligt op ongeveer 50 uren van zee.

De Boschnegers wonen
,
hoezeer niet ver van elkander verwijderd

,

in afzonderlijke dorpen.

De opgegevene afstanden zijn in eene regte lijn genomen

;

de reize naar die condrés duren echter, naar mate dat het regen-

of drooge tijd is, langer of korter: de gemiddelde tijd om Auca
te bereiken, wordt berekend op zeven dagen varens (van zee);

om in de condré deij Saramaccaners te komen, heeft men tien

dagen noodig
,
en bij de Becoe- en Moessinga-Boschnegers tien

h elf dagen. Al die reizen kunnen, uit hoofde der ondiepten
en der klippen

,
zoomede van den sterken stroom waarmede

men, die rivieren opvarende, steeds te kampen beeft, slechts

met kleine vaartuigen (corjalen) worden ondernomen , en met
groote moeite en opofferingen worden ten uitvoer gebragt. De
reizen van die condrés naar zee, zijn natuurlij leerwijze zooveel
korter, omdat men, do rivieren afzakkende, den stroom voor
zich heeft.

Ieder dezer stammen heeft een groot opperhoofd of graman ,

die ten teeken zijner waardigheid militaire uniform, steek enz.

draagt, en daarenboven voorzien is van eenen stok met ver-

gulden knop en een ringkraag, op welk een en ander het
Nederlandsche wapen is gegraveerd.

Over ieder dorp of loo voert een kapitein het bevel
, die eveneens

van eene montering van blaauw laken met smal zilveren galon

,

en een hoed met kokarde en zilveren band, zoomede van eenen
stok met grooten zilveren knop en ringkraag, ten teeken van
zijnen rang, is voorzien.

Het groot-opperhoofd der Aucaners heet Bijman , dat der Sara-
maccaners Abraham en dat der Becoe- en Moessinga-Boschnegers
AJiti (jonkman).

De Aucaners tellen zestien loo’s (dorpen), de Saramaccaners
een en twintigen de Becoe- en Moessinga-Boschnegers zes.

Het getal der Boschnegers kan niet met juistheid worden op-
gegeven ; men mag echter zonder vrees voor groote misrekening,

hun getal op 80Ü0 schatten , namelijk:

Aucaners ' 3.300

Saramaccaners 4,300

Becoe’s en Moessinga's 400
Onder de 3300 Aucaners zijn tevens begrepen diegenen , die

zich ten gevolge van oneenighëden van Auca hebben verwijderd

,

en thans de Sarakreek in de Boven-Suriname bewonen
, alwaar

zij door het Bestuur worden geduld en hoezeer in den regel

Aucaners zijnde, van daar echter Sarakrekers worden genoemd;
de kapitein, die daar het bevel voert, heet Bretan. Onder datzelfde

getal zijn tevens die begrepen, die in de Boven-Cottica en Courmotibo
hout verwerken. De Aucaners , hoezeer niet de talrijkste onder
deze volksstammen

,
staan echter aan het hoofd

, omdat zij

door een langer verkeer met het meer beschaafde gedeelte der

kolonie, meer met onze gewoonten en 'gebruiken zijn bekend ge-

worden, en daardoor van lieverlede zich hebben gewend aan eenige

behoeften van kleeding als anderzins ; in zekeren zin zijn wij hun
dus onontbeerlijk geworden, en wel, doordien zij zich niet meer
vergenoegen kunnen met hetgeen jagt en vischvangst opleveren v

noch zich tevreden stellen kunnen met rijst, of bij gebrek daarvan,
met boschvruchten.
De andere stammen, die, hoezeer mede door eene toenadering

tot en verkeer met ons ook veel van hunne ruwheid en onbeschaafd-

heid hebbende verloren , in geenen deele echter op denzelfden trap als

de Aucaners staan, beschouwen laatstgenoemden daarom als hunne
meerderen ;

immers luisteren zij niet alleen naar hunne raadgevin-

gen maar volgen hen zelfs blindelings na ,
ook in andere opzigten ,

bijv. door steeds bij voorkeur te koopen wat genen zich gewoonlijk

aanschaffen , enz.

De levenswijze der Boschnegers in het algemeen is eenvoudig ;

hunne hutten, op de eenvoudigste wijze te zanten gesteld, zijn

alle met troelie of pina (twee soorten van palmbladen) soms ook
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wel met tras (stroo) gedekt. Deze hutten zijn van 10 tot 12 voeten

lang en breed en hebben twee deuren
,
doch geene vensters

; e'éne

der deuren leidt naar het slaapvertrek, dat door eene gebrekkige

beschutting afgescheiden is van het zoogenaamde eetvertrek
,
welk

laatste tevens wordt gebruikt om er spijzen te koken.

De bestaanmiddelen der Boschnegers bepalen zich tot het ver-

werken van hout, hetwelk zij in vlotten afbrengen en op de

plantagien, die zij voorbijvaren, te koop aanbieden ;
slechts zelden

gebeurt het, dat zij groote hoeveelheden van hunne waren tot aan

de stad door brengen, daar zij meest altijd koopers voor dezelve op

de plantagien vinden
;
voor het geld, dat zij op die wijze erlangen,

koopen zij geweren, kruid, lood, vuursteenen, houwers, bijlen,

ijzeren potten, spijkers, zout, kleedingstukken enz. Het geld, dat

zij voor de door hen medegebragte vellen van tijgerkoppen als

premie (f4 per stuk) uit de koloniale kas ontvangen, en dat soms

eene belangrijke som in het jaar uitmaakt, wordt tot diezelfde

einden aangewend.
Voorzien van de noodige levensbehoeften en van de andere

noodwendigheden die zij zich hebben aangeschaft, keeren zij weder

naar hunne verblijfplaatsen of condrés terug, om plaats te maken

voor anderen hunner landgenooten
,
die tot hetzelkle einde aan de

stad zouden wenschen te komen; krachtens de met hen geslotene

overeenkomsten, wordt slechts een bepaald getal hunner te gelijk

aan de stad toegelaten, alwaar op kosten van het Gouvernement

in hunne woning wordt voorzien ,
waardoor het Bestuur in staat

is eene strikte controle over hen te houden.

Over het algemeen zijn de Boschnegers vadzig en lui; zij

werken slechts dan, wanneer zij door de noodzakelijkheid worden

gedrongen , om zich op nieuw te Paramaribo van kruid ,
lood

enz. te gaan voorzien; want hebben zij dit, met de noodige

gereedschappen voor de vischvangst, dram, zout en stroop, zoo

denken zij niet aan werken
,
noch ook om hunne kostgronden te

bearbeiden, die inmiddels aan hunne vrouwen — waarvan het

getal soms twee, ja drie en vier is — en kinderen worden over-

gelaten. In de laatste tijden schijnt er zich echter meerdere

bedrijvigheid en lust tot geregelde werkzaamheid onder hen, en

vooral onder de Aucaners, te hebben geopenbaard; verscheidenen

hunner laten zich thans aanhuren op plantagien , om daar bosch

te vellen en op te ruimen , en brandhout voor de fabrieken te

kappen. Ter bevordering van dien goeden zin heeft het Bestuur

het dan ook geraden geacht, om het onvoorwaardelijk verbod om
Boschnegers te huisvesten te wijzigen, en bij publicatie van 18

December 1848 [Gouvernementsblad n°. 14) vast te stellen, dat

ieder
,

die verlangen mogt Boschnegers tot het verrigten van

werkzaamheden op zijn erf of grond te ontvangen, op voordragt

van den commissaris voor de inlandsche bevolking, dispensatie

van het Bestuur kan verkrijgen van de bepaling, voorkomende

in art. 1 der publicatie van 81 Mei 1824, voormeld onvoorwaar-

delijk verbod behelzende.

De taal der Boschnegers is bijna gelijk aan die der slaven,

namelijk het zoogenaamde Neger-Engelsch. De Saramaccaner Bo-
schnegers echter bedienen zich onder het spreken van uitdruk-

kingen
,
die veel overeenkomst hebben met de Portugesche taal

,

en waarvan de reden daarin moet worden gezocht, dat vele der

eerst weggeloopen slaven (waaruit deze Boschnegers zijn voortge-

sproten) behoord hebben aan Portugesche Joden
;
overigens hebben

zij gedurende den tijd, dat zij in staat van afzondering verkeeren,

aan vele zaken speciale benamingen gegeven , hoezeer eigenlijk niets

anders dan het Neger-Engelsch sprekende, zoodat zij soms

moeijelijk te verstaan zijn.

De Boschnegers hebben zeer weinig begrip van godsdienst ; de

pogingen, aangewend om hen van hunne afgodische dwaalbegrip-

pen terug te brengen en hen tot het Christendom te doen overgaan,

hebben steeds schipbreuk geleden op hunne gehechtheid aan de

overleveringen hunner voorvaders: deze toch, zeggen zij, hebben
zich daarbij steeds gelukkig gevoeld; in het laatst van 1850 heb-

ben de Aucaners dan ook, bij monde van den graman, ronduit

geweigerd, om twee der leden van de Moravische Broedergemeente,

die met dat doel bij de uitdeeling der geschenken mede naar de

Marowijne waren gegaan, naar Auca te brengen. Eenige weini-

gen der Saramaccaners, onder den kapitein Johannis Arabie, die

zelf gedoopt is en gunstig- bekend staat, zijn tot het Christendom
overgegaan, dank zij der ijverige en rustelooze pogingen dier

zendelingen, die reeds sedert geruimen tijd een etablissement en

kerk in de Boven-Suriname, niet ver van de verblijfplaatsen der

Boschnegers, hebben opgerigt; een en soms twee hunner zijn

aldaar steeds aanwezig.

Bij eiken Boschnegerstam is van gouvernementswege een amb-
tenaar geplaatst

,
den titel van posthouder voerende ; bij den

Aucaner volksstam is daarenboven een adsistent-posthouder.

Deze ambtenaren, die allen verwijderd van de bebouwde plan-

tagien wonen
,

zijn de vertegenwoordigers van het Bestuur bij de

Boschnegers, aan dewelken zij de bevelen der Regering doen ken-

nen ; zij verstrekken aan de Boschnegers ,
die stadwaarts gaan

,

)
de passen

, welke vereischt worden om de militaire posten voorbij
te kunnen varen, wordende die bij terugkomst teruggenomen en
daarop de medegebragte goederen geverifieerd. Zij moeten zoo
naauwkeurig doenlijk letten op al hetgeen belangrijks onder de
Boschnegers voorvalt

, en daarvan zoo spoedig mogelijk rapport
maken aan het commissariaat der inlandsche bevolking

, met welk
departement zij in directe correspondentie staan.

Zij houden aanteekening van de geboorten en sterfgevallen , die

plaats vinden onder de Boschnegers
,
naar mate die hun worden

aangegeven
,

ten einde het Bestuur zooveel mogelijk met het
werkelijke getal der Boschnegers bekend blijve. Zij houden
in het algemeen controle over hen en zorgen zooveel doenlijk

,

dat zij aan de inwoners der divisien geen overlast aandoen,
als ook , dat de Boschnegers wederkeerig niet worden benadeeld
of mishandeld. Van het een en ander hiertoe betrekkelijk, moeten
zij mededeeling doen aan het commissariaat der inlandsche be-
volking.

Het eenige dat omtrent de Boschnegers over het jaar 1850
aangeteekend wordt

,
is de uitdeeling van geschenken (die zij vol-

gens de met hen geslotena. overeenkomsten om de vier jaren ont-

vangen), welke door de Aucaners en Saramaccaners in dat jaar
zijn in ontvang genomen ; door de Becoe- en Moessinga-Boschne-
gers was dit reeds in 1849 geschied. De reden dat de twee eerst-

genoemde stammen de geschenken eerst in 1850 hebben bekomen,
is toe te schrijven aan hunne gewoonte, om nimmer hunne belof-

ten en afspraken getrouw na te komen; in 1849 waren zij niet

op den bepaalden tijd op de voor de uitdeeling bestemde plaatsen

tegenwoordig, zoodat de uitdeeling eerst later konde plaats hebben.

Indianen.

T W E E i) E HOOF 1) S T ü Iv.

Middelen van beheer en staat waarin hetzelve zich beviult.

A. Algemeen beheer.

§ 1. Gouverneur.

Daaromtrent valt over 1850 niets aan te merken.

Deze, welligt het zorgeloosste vólk dat bestaat, kennen zeer

weinige behoeften
,

en kunnen bijkans niet geacht worden klee-

dingstukken te bezigen. De veelwijve:ij is bij hen geoorloofd.

Wanneer men daarbij voegt , dat zij hartstogtelijke liefhebbers

zijn van sterken drank, en dat hun geene opoffering te groot

is om aan die behoefte te voldoen
,

dan zal men wel kunnen
beseffen, dat hun getal van dag tot dag moet verminderen, zoo-

dat hetzelve dan ook thans nagenoeg op minder dan duizend is

gesmolten ,
die over de geheele kolonie verspreid zijn

,
maar meer

bepaaldelijk de oevers der rivieren Marowijne, Saramacca en

Coppename bewonen.
Deze Indianen leven van de jagt en vischvangst, bebouwen

kostgronden (meestal beplant met cassaves en bromelia)
;

ver-

vaardigen pagaien (manden), waterkruiken, mandjes enz., die zij

aan de stad te koop aanbieden en uit de opbrengst waarvan
zij zich voor het meerendéel van eenige weinige kleedingstukken,

kralen en andere snuisterijen voorzien en soms ook Avel een ge-

weer, kruid, lood en andere onontbeerlijke gereedschappen, zoo

als houwers, bijlen enz., aanschaffen. Andere behoeften, zoo als

dram
,
zout en gezouten visch, verkrijgen zij gemeenlijk van het

Gouvernement, als aanmoediging wanneer zij eene of andere

kleine dienst hebben gepresteerd, of blijken van arbeidzaamheid

hebben gegeven.

De taal der Indianen kan met geene naauwkeurigkeid Avorden

beschreven : Aveinige, zeer enkele menschen verstaan die geheel

of gedeeltelijk, terwijl de verschillende stammen der Indianen,

bestaande uit Waraus ,
Carboeger , Crebisie en AraAvacca , elk eene

verschillende en voor elkander onverstaanbare taal of spraak heb-

ben ; echter hebben zij voor het meerendeel , door hunne verkee-

ring met de hoofdplaats
,
zich van lieverlede het Neger-Engelsch

eigen gemaakt.

De godsdienst der Indianen over het algemeen bestaat, even als

die der Boschnegers, uit overleveringen, waarbij afgodische be-

grippen op den voorgVond staan.

Alleen bij de Indianen in de Nickerie ,
de eenige die Avat ar-

beidzaamheid aan den dag leggen, is een ambtenaar geplaatst,

mede den titel van posthouder voerende
,

wiens taak het is om
orde onder de aldaar wonende Indianen te houden

,
en die mede

in directe correspondentie staat met het commissariaat der in-

landsche bevolking, aan hetwelk hij alle bijzondere voorvallen

moet rapporteren. De overige Indianen
,

die hier en daar ver-

spreid Avonen ,
staan onder het gezag en toezigt der divisie-auto-

riteiten van de plaatsen, ahvaar zij zich 'ophouden.

In het jaar 1850 is niets bijzonders ouder de Indianen voor-

gevallen.
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§ 2. Koloniale Raad.

§ 3. Gouvernements-secretarie.

De organieke bepalingen deswege hebben in 1850 gecne ver-
anderingen ondergaan.

B. Gcwestelijk beheer.

Art. 67 van het reglement op de verdeeling der kolonie

Suriname in divisien van l/
2 Maart 1842 (Gouvernementsblad n°. 3)

bepaalt : dat , zoo dikwerf drie of meer slaven zich op of omstreeks
denzelfden tijd van eenige plantagie of grond verwijderen, zonder
onderscheid of zoodanige slaven tot de plantagie of grond be-
lmoren

,
dan wel als privé-slaven daarop werken

,
de gezagvoerder

gehouden is , daarvan dadelijk aan den burger-kapitein of den
naastbij wonenden burger-officier kennis te geven, en zulks op
verbeurte eener boete van tien gulden

,
voor iederen dag

,
dat

zoodanige aangifte later geschiedt dan volgens den afstand kan
plaats hebben.
Daar echter sedert gebleken is, dat sommige eigenaren in het

neder-district Nickerie zoodanig nalatig waren in het doen dier

opgaven, dat dezelve eerst geruimen tijd na de desertie ter

kennis van den landdrost kwamen, en alzoo te laat om afdoende
maatregelen ter voorkoming der ontvlugting van de slaven uit

de kolonie te nemen, terwijl het van algemeen belang voor alle

eigenaren van het district is
,

dat • de desertie door alle ten

dienste staande middelen worde tegengegaan, heeft het Bestuur
daarin aanleiding gevonden voormeld art. 67 bij publicatie

van 1 Julij 1850
(
Gouvernementsblad n°. 11) in dier voege te wijzigen

dat van de ontvlugting van eiken slaaf uit het neder-district

Nickerie, door den eigenaar of den gezagvoerder onder wien
dezelve werkzaam was

,
binnen 24 uren moet worden kennis

gegeven, op verbeurte derzelfde boete , bij genoemd art. 67 van het

reglement voor de divisien vastgesteld.

Overigens hebben de organieke bepalingen opzigtelijk het be-
heer in de divisien en districten in 1850 geene verandering ondergaan.

C. Militair beheer.

§ 1. Landmagt.

In de getalsterkte van het militair garnizoen is geene noemens-
waardige verandering in 1850 gekomen.

Bij Koninklijk besluit van 27 April 1850, n°. 65, te vinden in

het Gouvernementsblad \an dat jaar onder n°. 8, zijn alle in de
kolonie Suriname bestaande verordeningen omtrent de benoeming
van officieren bij de schutterij te Paramaribo ingetrokken en
vervangen door de bepaling, dat tot officieren van die schutterij in

aanmerking zullen komen de meest geschikte personen uit den
gegoeden burgerstand, ter keuz,e van den Gouverneur, onder
nadere goedkeuring des Konings.
Ook zijn bij publicatie van 1 Julij 1850 [Gouvernementsblad n°. 13)

de vroegere voorschriften omtrent de zamenstelling en indeeling

der compagnien van hetzelfde bataillon schutterij ingetrokken

,

en is de organisatie der compagnien aan den Gouverneur opge-

dragen , die deswege beschikt naar gelang van omstandigheden.

De sterkte der stedelijke schutterij in de stad Paramaribo en

hare buitenwijken bedroeg op 31 December 1850

:

27 officieren en

505 onderofficieren en manschappen ,

,

le zamen 532 man.

De gewapende burgermagt te Nieuw Rotterdam en onderhoorend
district Nedcr-Nickerie bestond uit:

4 officieren en

64 onderofficieren en manschappen
,

te zamen 68 man.

§ 2. Inrigtingen welke lot de troepen in verband staan.

Ten behoeve van het garnizoen zijn magazijnen aanwezig, be-

stemd tot berging der kleedingstukken en wapenen. Ook bestaan

er kleodcr-, schoon- en gewecrmakers-atoliers.

Het Rijks-hospitaal te Paramaribo dient niet alleen ter ver-

pleging van manschappen der land- en zeemagt, maar worden
ipaarin ook civile personen opgenomen.

Gedurende het jaar 1850 zijn in dat hospitaal verpleegd 781
lijders, _zoo als blijkt uit de hieronder volgende opgave:

1

j

NAMEN OER CORPSEN.
OpdenSlsten

Decem-

ber

1849

waren

in

het

hospitaal

aanwezig.

Gedurende

1
850

in

be-

handeling

gekomen.

Totaal

der

lijders,

in

den

loop

van

1850

in

behandeling

geweest.

Totaal der

Uitgegane.

|

Overledene.

Overgebleven

op

31

December

1850.

Bataillon jagers 29 330 359 328 4 27

)) veld-artillerie . . 1 26 27 26 » 1

Compagnie koloniale guides. 6 22 28 23 )) 5

Corps koloniale invaliden . 1 6 7 4 1 2

Zijner Majesteits zeemagt . 19 141 160 149 » 11

Civiel departement. . . . 27 173 200 146 22 32

Totaal. . . 83 698 781 676 27 78

Behalve het Rijks-hospitaal te Paramaribo, bestaan er nog
eenige infirmerien op de buitenposten.

Aan ’s Rijks hospitaal is eene apotheek verbonden.

§ 3. Zeemagt.

De zeemagt in de West-Indien gedurende het jaar 1S50 aan-
wezig, was zamengesteld uit:

de korvetten Sumatra en Amphitrite,

de brikken Venus ,
Haai , Sperwer en de Pijl ,

de schoenerbrik Ternate ,

de schoeners de Vos, de Adder, de Schorpioen en de Wesp ,

het stoomschip Curaqao en
het transportschip de Merwede.
De korvet Amphitrite en het stoomschip Curaqao zijn meestal

voor vast gestationneerd geweest voor Paramaribo.
De andere vaartuigen zijn in kruisposten of stations verdeeld

geweest aan de Nickerie, in de Saramacca, op Curacjao, St. Martin
en St. Eustatius. Ook hebben sommige derzelve reizen gedaan
naar de Bovenwinds- Fransche of Engelsche eilanden en de
naburige vaste kust van Zuid-Amerika.

I®. Kcgtsweieii en politie.

I. WETGEVING.

Bij publicatie van 4 Maart 1850
(
Gouvernementsblad n°. 4)

zijn nadere voorzieningen omtrent de vervolging voor landsbe-

lastingen daargesteld.

Ook de voldoening der kosten in civile gedingen, in welke
het koloniaal Gouvernement betrokken is, werd bij publicatie

van 22 April 1850
(
Gouvernementsblad n°. 5) geregeld.

II. BURGERREGT.

In den loop van het jaar 1850 is het burgerregt in de kolonie Suriname
verleend aan 17 personen.

Yan die personen waren geboren

:

22 in Suriname ,

7 in Nederland

,

18 in vreemde landen.

47
III. REGTERLIJKE MAGT.

Iletgeregtshof in de kolonie Suriname heeft gedurende het jaar 1850
170 vonnissen gewezen in burgerlijke zaken en 15 strafzaken bij

arrest afgedaan, waaronder 2 wegens diefstal, 5 wegens feitelijk

geweld
,

1 wegens kinderroof, 1 wegens verwonding door onbe-
hoedzaamheid ,

welke den dood heeft ten gevolge gehad, 2 wegens
brandstichting door achteloosheid. Voorts zijn in hooger beroep
behandeld 4 vonnissen van het eollegie van kleine zaken.

Gedurende het bovengenoemd jaar zijn door het eollegie van
kleine zaken, regt doende in burgerlijke zaken tot een montant
van f 300 , en in strafzaken

,
wanneer het feit geene zwaardere

straf kan ten gevolge hebben dan de beperking der persoonlijke

vrijheid voor den tijd van een jaar, 370 vonnissen gewezen

,

waarvan 289 in burgerlijke regtszaken en 81 in strafzaken.
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Hieronder volgt nog een vergelijkende staat der -werkzaamheden

van het geregtshof over 1843 tot en met 1850 (civile zaken).

1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850

Vonnissen en. arresten . . 407 372 331 266 209 243 214 170

Eequesten 549 504 449 359 291 240 237 177

Aangebragte zaken ter

differente rollen . . .

Civile vonnissen der com-
missie uit het geregts-

hof, thans collegie van

kleine zaken . . . .

36G 344 311 272 231 233 226 201

518 524 546 550 423 389 332 370

De advocaten en procureurs in de kolonie Suriname worden

als zoodanig door het geregtshof aldaar toegelaten , na overlegging

van de academische bul of na examen. Er waren in 1850 vijf

advocaten en twee procureurs.

Exploiteurs en deurwaarders.

Bij het geregtshof van Suriname is een exploiteur, bijgestaan

door drie substituut-exploiteurs. Zij worden benoemd door den

Gouverneur ,
op voordragt van het hof.

De verpligtingen van den exploiteur en deszelfs substituut zijn

geregeld bij eene instructie
,
afgekondigd bij publicatie van den

28sten November 1828 ,
en te vinden in het Gouvernementsblad

van dat jaar onder n°. 24.

Bij het collegie van kleine zaken wordt de dienst van exploiteur

door deurwaarders verrigt.

De exploiteur en substituten bij het geregtshof genieten eene

vaste bezoldiging uit de koloniale kas en emolumenten , bij tarief

vastgesteld.

De deurwaarders bij het collegie van kleine zaken hebben
geen vast tractement , doch genieten bepaalde emolumenten.

De instructie voor die deurwaarders is opgenomen in het Gouverne-

mentsblad van 1828 ,
n°. 25.

IY. POLITIE.

§ 1. Algemeen
,
gewestelijk en •plaatselijk beheer.

\

De eigenaars van erven in de stad Paramaribo en hare buiten-

wijken liggen, volgens de voorschriften der plaatselijke politie,

onder zekere verpligtingen, bepaaldelijk ten aanzien van het in

reinen en goeden staat houden der straten en wegen {Gouver-

nementsblad 1848, n°. 3). Bij publicatie van 9 December 1850
[Gouvernementsblad n°. 16) zijn verordeningen uitgevaardigd, hoe-

danig ten dien opzigte gehandeld moet worden, wanneer de
eigenaren van zoodanige erven onbekend zijn en aan de poli-

tievoorschriften niet voldaan wordt.

§ 2, Eenige onderwerpen van politie
,
geregeld

bij algemeene verordeningen.

a. Regt van verblijf.

In 1850 is regt tot tijdelijk verblijf verleend aan 46 personen.

b. Passen voor personen.
In 1850 zijn de bepalingen door aankomende en vertrekkende

personen in de kolonie Suriname in acht te nemen, gewijzigd

en aangevuld. (Publicatie van 24 Januarij 1850, Gouvernements-
blad n°. 2.)

De bedoeling daarbij is geweest , wat de aankomende personen
betreft , om een beter toezigt te verkrijgen zonder de betrokke-
nen te belemmeren

, en voor zooveel vertrekkende personen aan-
gaat ,

om de bepalingen die deswege bestonden eenvoudiger en
gemakkelijker te maken.
Daarom is de bekendmaking van het vertrek in vier achter-

eenvolgende koloniale dagbladen vervallen en vervangen geworden
door e'éne enkele aankondiging; en is de termijn van verzet op
acht dagen na dezelve bepaald.

Vroeger moest hij ,
die slechts zes weken in de kolonie was

geweest
,
zich

,
wanneer hij dezelve weder wenschte te verlaten ,

aan het aanvragen van een pas tot vertrek onderwerpen, terwijl

men thans eerst na een verblijf van drie maanden daartoe gehou-
den is.

Ook wordt thans een regterlijk mandaat gevorderd, om zich

tegen een voorgenomen vertrek te verzetten,

c. Passen voor vaartuigen.
Behalve de passen aan kustvaarders of zoogenaamde droogers-

vaartuigen uitgegeven, zijn gedurende 1850 7 zeebrieven verleend.

BIJBLAD VAN PB NEDERLANDSCHE STAATS-COüRAXT. 1852— 1853.

V. MIDDELEN VAN BEHEER MET HET EEGTSWEZEN IN VERBAND.

§ 1. Departement der onbeheerde boedels en weezen.

Van den lsten Januarij tot den 31sten December 1850 zijn

aan het Departement der onbeheerde boedels gedevolvoerd 140
boedels.

In 1850 zijn geliquideerd . 17 boedels;
waarvan in staat van solventie 6

» n » » insolventie .... 11

17

In den jare 1850 zijn onder openbare voogdij gekomen 40
kinderen. Het gezamenlijk getal kinderen onder voogdij staande,

beliep op 31 December 1850 418.

Van deze 418 kinderen:

worden uit eigene middelen onderhouden ....... 56
genieten onderstand van het Gouvernement ...... 43
en worden door particuliere personen verzorgd . . ; . 319

418
Van de kinderen onder de beide laatste categorien vallende ,

genieten een aantal gratis onderwijs op de stads-armenscholen , en
wordt hun van gouvernementswege bij ziekte de vereischte genees-
en heelkundige hulp verstrekt, alsmede eenige geldelijke onderstand.

Het gezamenlijk kapitaal der minderjarige kinderen onder open-
bare voogdij staande, en hetwelk op hypotheken was uitgezet,

bedroeg op 31 December 1850 de som van f 133,227.025.

§ 2. Translateurs.

Het aantal translateurs, die na afgelegd examen worden aan-
gesteld, bedroeg op ultimo December 1850 4.

§ 3. Gevangenissen.

Het aantal gevangenissen binnen de kolonie bepaalt zich tot

twee, als: de localen daartoe in het fort Zeelandia bestemd, alge-

meen bekend onder deu naam van het Binnenfort en die te fort

Nieuw Amsterdam.
Het bestuur en toezigt over de burgerlijke gevangenissen zijn

,

krachtens art. 39 der instructie voor den procureur-generaal
[Gouvernementsblad 1843, n°, 2) aan dezen, als hoofd der politie,

opgedragen, terwijl daarenboven in 1849 eene commissie is inge-

steld, bestaande uit den procureur-generaal
,
den garnizoens-kom-

mandant en den officier belast met het genie-departement, om in

overleg met den kommandant van het fort Nieuw Amsterdam,
inzonderheid voor eene doelmatige toepassing der straffen, eene

geschikte plaatsing, benevens andere aangelegenheden betreffende

de gecondemneerden in het fort Nieuw Amsterdam, te zorgen.

Aan de gevangenen worden verschillende werkzaamheden opge-
legd; onder anderen worden zij gebezigd tot het onderhouden der
vestingwerken en tot het schoonmaken en onderhouden der wegen.
Ook hunne zedelijke verbetering wordt niet uit het oog verloren

,

en wijders gezorgd dat zij eiken Zondag, onder de leiding der

leeraren van de Moravische Broedergemeente, in de daarvoor
opzettelijk tot kerk ingerigte localen, de eeredienst naar behooren
bijwonen.
De plaatsing der gevangenen geschiedt naar de volgende regelen

:

het Binnenfort dient:

a. tot opname van preventief in verzekerde bewaring gestelde

personen

;

b. tot opsluiting van hen, die wegens misdrijven van ligten

aard en politie-overtredingen door het collegie van kleine zaken
zijn veroordeeld;

c. tot opsluiting van slaven, welke, op verzoek der eigenaren,

bij maatregel van politie worden gevangen gezet of wel eene dis-

ciplinaire straf ondergaan, en

d. tot opname van personen , welke ter zake van schulden

civiel gegijzeld zijn

;

Verder bevinden zich in het Binnenfort nog afzonderlijke localen ,

bestemd tot opsluiting van militaire arrestanten, welke disciplinair

met politiezaal en provoost gestraft worden of voor den krijgs-

raad te regt staan

;

de gevangenis op het fort Nieuw Amsterdam is bestemd

:

a. tot opname van crimineel veroordeelden , en

b. tot plaatsing van zoodanige slaven, wier gedrag, in het

belang der openbare orde , maatregelen van bedwang noodig

maakt en die, op verzoek van hunnen meester, voor eenigen tijd,

met voorkennis van het Bestuur der kolonie , aldaar onder doel-

matig toezigt worden aan ’t werk gesteld.

Behalve deze beide gevangenissen bestaat er binnen de stad

Paramaribo nog eene inrigting bekend onder den naam van Piket

van justitie, hetwelk, hoezeer geene eigenlijke gevangenis zijnde,

echter gebezigd wordt

:

a. tot opsluiting van zoodanige slaven , welke wegens zeer ligte

II.
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vergrijpen voor ettelijke dagen , op verzoek van den eigenaar en

met voorkennis der politie
,
worden gevangen gezet

;

b. tot tijdelijke plaatsing van die slaven, welke, op verzoek

der eigenaren
,
zoodanige lijfstraf moeten ondergaan

,
als bij bet

reglement op de behandeling der slaven is toegestaan; en

c. tot opname, in een afzonderlijk locaal, van krankzinnigen,

aangezien een gesticht voor zoodanige lijders niet bestaat.

Gedurende het jaar 1850 zijn in het Binnenfort 447 arres-

tanten geplaatst geworden, waarvan zich aldaar op den 31sten

December 1850 nog 22 bevonden.

Op het fort Nieuw Amsterdam hebben zich gedurende het

jaar 1850 64 gevangenen bevonden, en waren daarin op den

Sisten December 1850 nog 43 aanwezig.

E. Eeredienst.

I. PROTESTAXTSCHE.

Bij do Nederduitsch-hervormde gemeente werden gedurende 1850
143 tot lidmaat aangenomen , terwijl er 104 kinderen benevens

drie .bejaarden gedoopt zijn.

Gedurende dat jaar had bij die gemeente eene wijziging in het

bestuur harer belangen plaats. Vroeger was dit uitsluitend ,
zoowel

het geestelijke als stoffelijke, aan eenen kerkeraad opgedragen.

Thans is dit gescheiden en heeft die gemeente uit haar midden
eene kerkelijke commissie benoemd

,
die hare stoffelijke belangen

behartigt.

Bij de Evangelisch - Luthersche gemeente, zijn 110 personen

gedoopt , waaronder 2 volwassenen , en 28 personen tot ledematen

aangenomen.
De Moravische Broedergemeente telde onder ultimo Decem-

ber 1850 :

in de stad Paramaribo 5,097 leden

op 33 plantagien aan de rivieren Suriname en Para 2,757 »

op 13 plantagien aan de rivier Saramacca . . 1,427 »

op het station Charlottenburg ,
met 87 plantagien. 6,014 »

op Leliendaal , met 9 plantagien 1,094 »

op Rust en Werk, met 7 plantagien .... 514 »

op Salem en Opper-Nickerie
,
met 12 plantagien . 906 »

te Nieuw Bambey 124 »

te zamen. . . 17,933 leden.

Voorts zijn er eenige duizenden die meer of minder geregeld

de prediking bijwonen , zonder zich voor alsnog te hebben opge-
geven om in de Christelijke leer te worden onderwezen. Toch
schijnt zich meeren meer het verlangen bij de negerbevolking te

openbaren om Christelijk onderrigt te ontvangen.

De op verzoek van het Bestuur door de Moravische Broeders
in het werk gestelde poging om een station op te rigten onder den
stam der Aucaner Boschnegers is niet mogen gelukken, daar het

hoofd dezer vrye negers volstandig weigerde hen bij zich toe te

laten.

II. ROOMSCH-KATHOLIEKE.

Het getal Roomsch-katholieken
,
zoo te Paramaribo als in het

district Opper-Nickerie en het etablissement Batavia, is, gedu-
rende het jaar 1850 met 370 personen vermeerderd.

liet personeel der Roomsch-katholieke kerk bestond uit drie be-

zoldigde en drie onbezoldigde geestelijken.

III. ISRAëMTISCHE.

Bij de beide Israëlitische gemeenten , namelijk de Nederlandsch-
Portugoschc en Nederlandsch-Hoogduitsche

,
heeft in 1850 geene

vermeerdering in het getal leden plaats gehad.

Bij die gemeenten waren geene geestelijken aanwezig maar wel
voorbidders , uit de kas der gemeente gesalarieerd. By de
Nsderlandscli-Portugesche waren drie voorbidders, waarvan twee
te Paramaribo en een op de Jodcn-savane.

De dienst bij de Nederlandsch-Hoogduitsche gemeente werd
verrigt door een voorbidder en een adsistent-voorbidder.

F. InsfellJiigen van UcfdatlIfgSiclil.

De Surinaamsclie Maatschappij van Weldadigheid is ceno in-

stelling Welke in 1827 door een dertigtal ingezetenen der kolonie

werd opgerigt en ten doel heeft zoowel belooning van mensch-
Uevemlheid en liefderijke weldadigheid , ten einde daardoor te

trachten den kommcrvollen toestand der armen binnen de kolonie

zooveel mogelijk te verzachten , — als bevordering van beschaving

en zedelijkheid en begunstiging van volksvlijt , om langs dien weg ook
by te dragon tot de verspreiding van algemeen volksgeluk.
Ter bereiking 'van dit doel verleent zij, in de eerste plaats ,

hulp
en -ondgrstnnd aan allo personen, zonder onderscheid van kunne,

ouderdom of godsdienst, welke , na een naauwkeurig en onpar-
tijdig onderzoek, bevonden worden daarop aanspraak te mogen
maken. In de tweede plaats beijvert zij zich om bij voortduring

,

zooveel hare middelen zulks veroorloven , voor de opvoeding en het
onderwijs der kinderen van behoeftige ouders ook na het verlaten

der school zorg te dragen. In de derde plaats tracht zij door het
aannemen en op goede zekerheid beleggen van gelden

, hoe gering
ook, van personen vooral van den lageren stand

, dezen in de
gelegenheid te stellen

,
op eene gemakkelijke wijze iets van de

vruchten hunner werkzaamheid en spaarzaamheid over te houden
en te vermeerderen.

Om de werkzaamheden der inrigting zooveel doenlijk te regelen,

aan hare bedoelingen zooveel mogelijk een werkdadig gevolg te

geven en een behoorlijk toezigt over den geheelen gang van zaken
te houden , heeft de Maatschappij zich , onder de leiding van
een hoofdbestuur, in afdeelingen gesplitst, welke ieder met een
gedeelte belast zijn der taak welke zij zich heeft opgelegd.

De afdeelingen volvoeren hare taak naar de voorschriften van
het hoofdbestuur en doen aan hetzelve rapport van hare verrig-

tingen in de maandelijksche vereenigde vergaderingen, waarin
over de belangen der inrigting wordt geraadpleegd.

De Maatschappij bestaat uit leden van allen rang, kunne of
godsdienst.

De jaarlijksche bijdrage is f 17 , terwijl het aan donateurs is

overgelaten naar hunne verkiezing te contribueren.

Op het einde van het jaar 1850 bedroeg het getal der leden 105
(waaronder 18 dames) en 9 donateurs.

De verrigtingen der Maatschappij gedurende het jaar 1850
waren de volgende:

Een aantal van vijftig kinderen
,
waaronder 35 van het mannelijk

en 15 van het vrouwelijk geslacht, heeft het schoolonderwijs genoten.
De kweekelingen zijn daarenboven van kleedingstukken voorzien
en hebben geneeskundige hulp, voor zoover die vereischt werd,
erlangd.

Een aantal van 32 lijders genoot geneeskundige hulp.

Vier volstrekt behoeftige personen, wier ouderdom of gebreken
hen tot den arbeid onbekwaam maakten , werden door de Maat-
schappij onderhouden.

Aan de spaarkas werd gedurende het jaar 1850, door verscheidene
personen, te zamen eene som van f 1688.22 ter belegging toe-

vertrouwd. In dat tijdvak heeft zij van haar kapitaal aan renten
goedgemaakt eene som van f 1154.45. Door onderscheidene
deelhebbers werd geligt een bedrag van f 4880.03.

Haar fonds bleef op het einde van dat jaar f 15,098.19, waar-
onder f 3156.27 voor de waarborgkas, welke daargesteld is en
jaarlijks vermeerderd wordt, tot dekking der verliezen, waaraan
de spaarbank, ondanks alle zorg, mogt worden blootgesteld.

De volgende opgaven kunnen nopens den staat der Maatschappij
nog worden gedaan.

Ten behoeve van de algemeene kas der Maatschappij werd in

het jaar 1850 ontvangen een bedrag van f2409.38. Daarentegen
zijn door haar uitgegeven :

voor alimentatie f 135.00

» geneesmiddelen 39.15
n kleedingstukken der kweekelingen .... 645.15
» schoolonderwijs 1,250.00
n schrijf- en drukloon , ophalen der contri-

butien, verlichting bij de maandelijksche vergade-

ringen, te zamen 237.75

te zamen f 2,307.05

Het fonds der Maatschappij bestond op het einde van 1850 in

het navolgende:
saldokas bij den penningmeester • . f 102.33

uitgezet bij de spaarbank 1,688.891/2

nog te ontvangen contributicn . . . 2,867.50

» » )) legaten 35.00

te zamen . f4,693.721/2

G. Burgerlijke geneeskundige dienst.

De burgerlijke genceskundigo dienst in do kolonie werd voor de
behoefte voldoende geacht.

De daaromtrent bestaande bepalingen ondergingen in den loop

van het jaar 1850 geene verandering ; alleen werd bij publicatie

van den Isten Julij 1850 (Gouvernementsblad n°. 10), met wijziging

der lsto zinsnede van art. 4 der publicatie van 24 Januarij 1838
[Gouvernementsblad n°. 2) ,

betrekkelijk de uitoefening der genees-

kundige wetenschappen in de kolonie bepaald
,
dat de voorzitter der

commissio van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt zal zijn een
door den Gouverneur , onder nadere goodkeuring des Konings
te benoemen persoon, en dus niet meer uitsluitend een lid van den
kolonialen raad.
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Het aantal aanwezige genees- ,
heel- en verloskundigen ,

apothe-

kers enz. was als volgt:

te Paramaribo :

1 med. chirurg, et art. obst. doctor

,

3 med. et art. obst. doctoren,

1 med. doctor en chirurgijn,

1 chirurgijn en vroedmeester ,

1 chirurgijn,

9

vroedvrouwen

,

10

apothekers, en

in de divisien

:

2 med. doctoren, en

8 chirurgijns,

tezamen 26 genees-, heel- en verloskundigen.

De gezondheidstoestand over de geheele uitgestrektheid der

volkplanting was in 1850 buitengewoon gunstig, met uitzondering

alweder van hetgeen betreft de lepra of melaatschheid , welke

bedroevende kwaal , volgens het gevoelen van zaakkundigen
,
in

1850 nog is toegenomen. In dat jaar werden naar het daartoe

bestemde etablissement Batavia aan de rivier Coppename verwij-

derd 27 personen , te weten : 2 vrijen en 25 slaven.

Op het einde des jaars werd door het koloniaal bestuur een

geneesheer aldaar geplaatst, ten einde de ziekte meer bepaald

gade te slaan en wetenschappelijk te onderzoeken.

M. ®nderwfjs.

Het getal scholen werd in 1850 met twee vermeerderd, van

welke eene uitsluitend werd geopend voor meisjes uit den meer

gegoeden stand.

Het getal scholen bestond alzoo uit:

1 hoofdschool, \

2 stads- armenscholen
,

) te Paramaribo gevestigd.

11 particuliere scholen,
)

0P deze scholen werd onderwijs gegeven aan 1101 leerlingen,

waaronder 424 die dit op kosten van het Gouvernement genoten.

In het neder-district Nickerie was mede eene school gevestigd.

I. Jj&mdsgetoouwen en openbare wegen.

De landsgebouwen ,
welke tot het civiel bouwdepartement

belmoren ,
staan onder het bestuur van den administrateur van

finantien, zoomede de bruggen, waterleidingen, beschoeijingen enz.,

gelegen in en binnen den omtrek van Paramaribo.

Daar de gebouwen meerendeels van hout zijn vervaardigd

,

vorderen dezelve voortdurend meerdere of mindere voorziening

tot behoorlijk onderhoud, doch waren op ultimo December in vrij

goeden staat.

De straten en publieke wegen binnen en in den omtrek van
Paramaribo staan onder het bestuur der administrative politie

en worden gedeeltelijk door de bewoners der huizen en gedeeltelijk

door het Gouvernement onderhouden. De buitenwegen, hoofd-

zakelijk dienende tot communicatie tusschen de verschillende

plantagien , worden door de bezitters dier gronden onderhouden

zonder kosten voor het Gouvernement.

Bij publicatie van den 1sten Julij 1850 [Gouvernementsblad n°. 12),

zijn bepalingen op het onderhoud van wegen en bruggen in het

opper-district Nickerie daargesteld.

Nog zijn bij publicatie van den 9den December 1850 [Gouver-

nementsblad n°. 17) nadere voorschriften gegeven omtrent het

onderhouden der bruggen en wegen in de divisien der kolonie

Suriname.

«04 Vervoerwezen.

Algemeen werkende instellingen tot het vervoeren van personen

en goederen bestonden in 1850 niet in de kolonie Suriname , met
uitzondering van twee gouvernements-schoeners , waarvan één twee
malen ’s maands met de postpakketten naar Demerary vertrekt.

Men bedient zich overigens tot het vervoeren van personen en
goederen van de vaartuigen , welke zoo op Europa als op Noord-
Amei’ika varen en van kleinere kustvaartuigen.

De plantagien houden communicatie met Paramaribo en onderling

door eigene tent- of corjaal-vaartuigen
; terwijl de producten met

particuliere ,
te Paramaribo te huis behoorende ponten worden

vervoerd. Het getal dezer vaartuigen
, welke elk van 20 tot 40

vaten suiker kunnen laden ,
bedroeg in 1850 19.

De beide genoemde gouvarnements-schoeners worden ook gebezigd

tot het vervoeren der militairen en levensmiddelen naar de posten

Coronie en Nickerie, hetgeen ieder quartaal plaats heeft, en
verder tot zoodanige reizen, welke, hetzij naar Cura9ao, hetzij

naar de naburige vreemde koloniën, soms in het belang van
’s Gouvernements dienst noodig zijn en waartoe die vaartuigen,

als snelzeilende en voor de vaart langs de kust niet te diep gaande

,

allezins geschikt zijn.

H. Geldelijk bekeer.

§ 1. Begrooting.

De begrotingscijfers over het jaar 1850 , alsmede de uitkomsten,
blijken uit de nevensgevoegde staten litt. A en B.

§ 2. Bronnen van inkomst.

Bij publicatie van den 14den October 1850 (Gouvernementsblad
n°. 15) zijn, te rekenen van 1 Januarij 1851, de hoofdgelden, voor
zooveel betreft de vrije bevolking, afgeschaft en is daarvoor eene
belasting op het personeel in de plaats gesteld.

Aan de belasting op het personeel zijn onderworpen alle meer-
derjarige vrije personen, die op den eersten dag des jaars in de
kolonie woonachtig zijn géweest gedurende een jaar en zes weken,
ongerekend kortstondige tusschenpoozing. De gewone vrijstellin-

gen aan militairen in werkelijke dienst
,
vrouwen

,
geen hoofden

van huisgezinnen zijnde
,
enz.

, zijn ook hier van toepassing.

De schatpligtige ingezetenen zijn in de belasting op het perso-

neel, naar mate hunner gegoedheid, in de navolgende klassen

aangeslagen , als

:

1ste klasse . . . f 120 ’sjaars

2de » . . 100 »

3de » • . . 80 »

4de . . 60 ï>

5de >1 • . . 40 »

6de » . . 30 V

7de » ' • . . 20 ))

8ste D » . . 15 »

9dé >J • . . 10
10de » • . . 5

Bij publicatie van den lsten Julij 1850 ( Gouvernementsblad

n°. 9) zijn eenige artikelen van het Staatsblad van het Koningrijk

der Nederlanden n°. 15 , behelzende : » Wet van den 12den April
» 1850 tot vaststelling van het briefport en tot regeling der aan-

» gelegenheden van de brievenposterij", voor de kolonie Suriname
van toepassing gemaakt.

Bij Koninklijk besluit van 25 Maart 1850, n°. 75, zijn eenige

bepalingen gemaakt van transitoiren aard
,
in verband tot het

Reglement op het verleenen van pensioenen aan burgerlijke amb-
tenaren in de Nederlandsche West-Indische koloniën [Gouverne-

mentsblad van 1848 ,
n°. 13).

Bij Koninklijk besluit van 20 Mei 1850 n°. 43 ,
zijn voorts

eenige wijzigingen gebragt in het evenvermeld reglement.

Beide die besluiten zijn opgenomen in het Surinaamsch Gouver-

nementsblad van het jaar 1850 ,
onder nos

. 7 en 14.

M. Slavenbevolking.

Het al of niet gunstig werken van de nieuwe reglementen op de

behandeling der slaven ,
welker bepalingen bij het verslag van

1849 zijn opgegeven , kan eerst later worden waargenomen. Intus-

schen wordt hier aangeteekend dat die bepalingen op de gouver-

nements-plantagien stipt worden nageleefd, terwijl, wat het onder-

houd betreft, de gouvernements-slaven in alles ruim worden be-

deeld.

Bij publicatie van 13 Mei 1850 [Gouvernementsblad n°. 6), zijn

de kosten op het vrijgeven van slaven vallende
,
verminderd ge-

worden , en is tevens vereenvoudiging in de bestaande formali-

teiten gebragt.

Over het algemeen heerschte onder de slavenbevolking eene

gewenschte rust. De van haar gevorderde werkzaamheden wer-
den geregeld volbragt.

W. Eiiropesche kolonisatie.

De Europesche kolonisatie te Groningen aan de Saramacca

,

bestond op het einde van 1850, behalve uit het zevental ambte-

naren en geëmployeerden, reeds in het verslag over 1849 vermeld,

uit 120 personen, als: 63 mannen en 57 vrouwen.
Gedurende het jaar 1850 hebben er 5 geboorten en 4 sterfgeval-

len plaats gehad en werd er één huwelijk gesloten.

Acht kolonisten hadden om verschillende redenen Groningen

verlaten ,
en er waren geen nieuwe bijgekomen.

In den toestand der kolonisten is gedurende dat jaar geene

gunstige verandering gekomen ;
voortdurend zijn zij ook geldelijk

door het Gouvernement ondersteund geworden , en
, behoudens

eenige uitzonderingen, zijn geene meerdere bedrijvigheid of af-

doende pogingen om tot eenen meer onafhankelijken toestand te

geraken , bij hen opgemerkt.

Ij. Fersomeïe verordeningen omtrent alle lands-
dienaren.
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DERDE HOOFDSTUK.

Nijverheid.

A. Landbonv.

Het aantal plantagien en bewerkte gronden bedroeg op ult°.

December 1850 273; zijnde 3 minder dan op uit0 . December van

liet vorige jaar. Deze vermindering is toe te schrijven aan de znmen-

trekking van eenige slavenmagten op suikerplantagien , uit hoofde

suikercultuur de meest geregelde inkomsten afwerpt en de productie

van kofïij jaarlijks zigtbaar, afneemt.

Zoodanige zamentrekking heeft ook plaats gehad op de gouver-

nements-plantagie Catharina Sophia ,
alwaar in het belang der

suiker-cultuur
, de slavenmagten van de gewezene koffij-plantagie

Mijn Vermaak cn van het etablissement van houtvelling aan

de Coppename, Andresa
,

zijn vereenigd geworden.

Deze vereenigde magt bestond op uit0 . December 1850 uit

5G8 hoofden, waarvan 369 tot den arbeid geschikt gerekend

werden.
De voorbereidende werkzaamheden tot uitbreiding der sui-

ker-cultuur , als : het aanbouwen van woningen ,
het bepolderen

van landerijen en aanplanten en daartoe verkappen van suikerriet,

zijn als zoovele oorzaken opgegeven voor de zeer geringe op-

brengst der bedoelde gouvernements - plantagie, gedurende het

jaar 1850.

De voormelde 273 plantagien en gronden waren verdeeld als

volgt

:
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Divisie Roven-Surinarne en

Thorarica ... ... 2 I 1 » „ „ M 5 » 9 36 43,853

Divisie I’ara IO 4 „ )) 1 » 9 » 18 42 101,074

» beneden- Commewijne .
7 i 5 » » >1 » » » 5 27 23,377

11 11 Cottica . IO 22 I I » 7 » » 1 4 1 34,019
n Matappica 4 9 11 ,1 » 6 » II I 2 I 21,894
11 Roven- Commewijne . 18 » » )) » » 2 I »> 2 I 53,756
n 11 Cottica en Perica. i 3 i 5 » » » 4 » >» I 33 4°?599
» Saramacca 3 6 >, 6 3 4 » 5 27 28,559

Neder-district Nickerie. 5 4 » « „ I M 1 ! 1 7> 5l 7

Opper-distrkt Nickerie . . . 1 ” » » i 3 )) ») » >4 11,810

9 2 76 I 7 4 3 1 2 0 I 4 ‘ 273
1

366,458

Do 272 plantagien en gronden, hiervan aan particulieren toe-

behoorcnde, hadden in concessie te zamen 364,458 akkers (een

akker land gelijkstaande aan nagenoeg 0.4 Nederl. bunder of

hectare), van welke 48,815 in cultuur zijnde akkers, volgens

de ingckomene plantagie-staten ,
hebben opgeleverd:

30,666,341 pond suiker,

98,325 gallons proefhoudende rhum,

224,062 » » dram

,

1,135,759 » melassie,

723,514 ponden kofïij

,

167,511 » cacao,

939,774 » katoen.

De ovorigo gronden leverden hout, rijst, maïs, arrowroot

enz., waarvan do hoeveelheden niet zijn opgegeven.

Geldswaardig bedrag

der opgenoemde producten.

Suiker . .

Rhum .

Dram

Melassie

Koffij.

Cacao .

Katoen

AANMERKINGEN.

Ten aanzien van de suiker wordt aangemerkt,

dat op sommige der ingekomene staten het getal

f 2,io8,3lo.94g'p0n(Jen en 0p andere weder liet getal vaten dat

verkregen is
,
opgegeven is geworden

, zoodat
,

om het juiste gewigt te verkrijgen
,
de vaten tot

86 3/ 3-i Pon<^en ’
^let vat Sere^end °P . 2oo pond netto,

’ *' J ^gereduceerd zijn geworden.

Onder deze opgaven zijn begrepen de produc-

ten van de gouvernements-plantagie Catharina

Sophia aan de Saramacea.

Onder dezen staat zijn niet begrepen de pro-

ducten van de na te melden plantagien
,
waarvan

de opgaven op statistieke tabellen niet zijn inge-

vuld, als :

van de koffijplant .... Morgenstond.

» cacaoplant . . • Tortonne.

>! koffij- en katoenplant Kortevreugd.

» koffijplant .... Nieuw Klarenbeek.

ii suikerplant . . • Lunenburg.

De berekening der waarde van de producten

is geschied naar den gemiddelden prijs door het

Gouvernement in het jaar 1 85o ter heffing van
de uitgaande regten bepaald

,
namelijk

:

196,054.25

241,348.781

180,878.50

3o, 151.98

265,486.

1

5 §

f 3,108,264.99]

Suiker

Rhum .

Dram
Melassie

Koffij .

Cacao .

Katoen .

H
871
871

4;
5

18

284

et. per pond
,

11 o gallon

,

pond

,

Uit hoofde op de ingekomene opgaven niet

gespecificeerd zijn de juiste hoeveelheden heele

en gebroken koffij
,

alsmede de gezuiverde en
ongezuiverde katoen

,
is liet verkregen gewigt

derzelve als heele koffij en gezuiverde katoen bere-

kend geworden.

De nijverheid in de kolonie Suriname laat in hare ontwikkeling

nog veel te wenschen over. Het verdient nogtans vermelding

,

dat aan de rivier Beneden-Commewijne eene centrale suiker-

fabriek is opgerigt, welke in het afwerken van het riet, dat op
verschillende in hare nabijheid liggende plantagien wordt gekweekt

,

en zulks tot de gewone soort van ruwe suiker, aan de verwachting
schijnt te voldoen en geregeld voortwerkt.
Ook werden in de fabrieken van twee plantagien , toestellen

aangebragt tot afscheiding der stroop van de suiker , door aan-
wending der middelpuntvliedende kracht

,
volgens het stelsel van

de heeren Seyrig Jeune §• Cie
.

IE. Veeteelt.
De veestapel is in het jaar 1850 niet vermeerderd. Er worden

evenwel pogingen aangewend om ook daarin betere resultaten te

erlangen , waartoe onder anderen de verzorging van het vee des

nachts in luchtige stallen, goede uitkomsten belooft.

Staat van den veestapel der kolonie Suriname ouder
31 December 1850.

%
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3
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11 Saramacca . . 0

575

I I 48 5 4 6 4*4 65 47
Néder-distriet Nickerie . . 60 635 36 u IO 285 4o4 58

Oppcr-district Nickerie . 885 1) 885 >4 » 16 336 639 3 a

5 a 43 3 ai 5564 168 59 I l8 4664 3
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C. Uitgift® van nieuwe gromden ter cultuur.

Gedurende het jaar 1850 zijn aan particuliere personen

nllodialen eigendom afgestaan twee perceelen land, te. zamen

akkers en 4 erven ,
ieder ter grootte van twee kettingen

(

ketting bevat 30.25 vierkante Rhijnlandsche roeden).

In pacht zijn aan 32 personen te zamen 87 akkers (p. m.

bunder) land afgestaan.

j®. Mandei en Scheepvaart.

De uitkomsten van handel en scheepvaart waren gedurende het

iaar 1850 vrij voldoende. . . <, .

Het |getal koopvaardijschepen ,
gedurende dat tijdvak in Suri-

name aangekomen, bedroeg:

uit Nederland
^

.» Noord-Amerika
» andere vreemde plaatsen

te zamen. . . 246 bodems,

metende 12594 lasten, met welke voor eene geldswaarde van

f 2,087,561.90 is ingevoerd , te weten :

*
648,966.121/2

202,096.67

van Nederland .°. .
f

Noord-Amerika
andere vreemde plaatsen

De

te zainen. . . f 2,087,561.90

dat tijdperk heeft plaats gehad met
uïtvoer gedurende

95 Nederlandsche,

26 Noord-Amerikaansche en

124 andere vreemde schepen ,
uitmakende

245 schepen, metende te zamen 12,5421/2 lasten.

Het uitgevoerde bedroeg naar Nederland eene
^ ^^^ ^

’. *. *.
! 294,241.721/2

.... 319,297.53

waarde van
naar Noord-Amerika . . .

naar andere vreemde plaatsen

te zamen. . f 2,877,101.59l/
2

Van den uitvoer hebben de producten van Suriname bedragen

f 2 835 259.641/2 en de uitgevoerde artikelen niet tot de producten

der kolonie behoorende f 41,841.95.
.

De met Nederlandsche schepen ingevoerde artikelen bestonden in

het navolgende en bedroegen: .... ,

Manufacturen ,
huisraad ,

kleederen ,
kramerijen ,

lederwerk

,

parlumerien ,
schrijfbehoeften en di

Diverse provisien . . .

Kaarsen en lampolie . .

Boter .

Kaas
Tabak
Zeep

Bier. .
*

Jenever en sterke dranken

Wijn

verse goederen

f 121,862.75

37,591.20

57,356.25

21,937.90

11,384.00

1,108.50

f 626,775.381/2

9,689.65

42,521.54

30,757.00

251,240.60

82,968.19

Bouwmaterialen ( metselsteenen ,
kalk en

cement, pannen, tigchels ,
timmerhout, verw-

, OItOQI .

P.T>>..
135,885.43

. . . . f 94,890.19

.... 14,871.75

.... 9,956.16

Gereedschappen
Hoepels . . •

Touwwerk . .

Geneesmiddelen

.

Paarden . . •

119,718.19

18,711.40

1,200.00

Bouwmaterialen (metselsteenen, kalk en cement,

pannen, tigchels, timmerhout, verwwaren enz.) .

Gereedschappen f 12,328.43

Touwwerk 2,709.15

f 1,236,499.101/2

Bier .

Dranken
Wijn .

Per transport

f 44.25

330.00

632.82

Geneesmiddelen
Muilezels. . .

f 568,064.291/2

1,007.07

58,079.581/2

15,037.58

1,727.601/2

5,050.00

f 648,966.121/2

Uit andere vreemde plaatsen werd ingevoerd

:

Manufacturen ,
huisraad

,
kleederen ,

kramerijen ,
lederwerk ,

parfumerien, schrijfbehoeften en diverse goederen f 40,400.90 /2

De invoer met Noord-Amerikaansche schepen bedroeg als volgt

:

Manufacturen, huisraad, kleederen, kramerijen, lederwerk,

parfumerien, schrijfbehoeften en diverse goederen, f 19,531.48

Diverse provisien

Kaarsen en lampolie

Boter

.

Visch

.

Meel .

Spek .

Vleesch
Zeep .

56,951.70

35,731.20
121.87

204,477.64

117,663.80

72,018.68

50,115.22

11,452.691/2

Diverse provisien.

Kaarsen en lampolie.

Boter
Kaas
Yisch
Meel ......
Spek
Zout
Zeep

69,958.041/a
3,340.92

861.891/2

53.00

11,994.75

861.891/2

10,408.30

5,268.00

4,286.15

6,437.08

1,883.26

4,923.64

Bier
Dranken
Wijn

Bouwmaterialeh (metselsteenen, kalk en cement,

pannen, tigchels, timmerhout, verwwaren enz.) .

Machinerien ,
gereedschappen ,

duigen ,
hoepels

en touwwerk
Geneesmiddelen

Ezels en schapen

107,032.951/2

13,243.98

21,871.67

7,570.80

1,999.86

9,976.50

f 202,096.67

RECAPITULATIE VAX DEN INVOER.

Manufacturen ,
huisraad ,

Tcleeding ,
kramerijen

parfumerien ,
schrijfbehoeften en diverse goedei en,

Uit Nederland ..... f

» Noord-Amerika. . . .

» andere vreemde landen . 40,400.90 o

lederwerk ,

f 686,707.77

Provisien ,
kaarsen en olie ,

tabak ,
zeep enz

.

f 251,240.60

548,532.805

107,032.955

Uit Nederland. . . . •

» Noord-Amerika. . •

» andere vreemde landen

906,806.36

Dranken ,
bier ,

wijn
,
gedistilleerd.

Uit Nederland f 82,968.19

» Noord-Amerika. . . . 1,007.07

m andere vreemde landen . 13,243.98

97,219.24

548,532.801/2

Bouwmaterialen (
metsclstecnen ,

kalk en cement ,

pannen ,
tigchels ,

timmerhout ,
verwwaren enz.)

Uit Nederland ..... f 135,885.43

» Noord-Amerika .... 58,079.585

» andere vreemde landen .
21,871.67

215,836.685

Machinerien ,
gereedschappen j

duigen

.

touwwerk.

Uit Nederland
)i Noord-Amerika ....
» andere vreemde landen. .

hoepels ,

119,718.10

15,037.58

7,570.80

142,326.48

Transporteren f 568,064.29 1/2

BIJBLAD VAX DE NEDERLANDSCHE STAATS-CODBANT. 1852—1853. II.

[Transporteren f 2,048,896.535
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Per transport f 2,048,896.535

Geneesmiddelen.

Uit Nederland f 18,711.40^

„ Noord-Amerika. . . . 1,727.605

» andere vreemde landen . 7,999.86

22,438.865

Vee van allerlei soort.

Uit Nederland. ..... f 1,200.00

n Noord-Amerika.... 5,050.00

i» andere vreemde landen . 9,976.50
16,226.50

te zamen. . f 2,087,561.90

De uitvoer bedroeg

:

Naar Nederland.

27,007,254 pd. suiker f 1,866,259.90

1,979 gallons melassie 395.80

48,171 » rhum en dram 27.511.30

737,860 pd. koffij 159,160.40

673,720 » katoen 184,409.74

Kwassiehout 20,060.60

Huiden 2,412.15

Arrowroot. , 858.40

Vischlijm 15.75

Houtwaren 567.40

Verschillende artikelen van koper, lood, tin, enz. 1,910.90

f 2,263,562.34

Naar Noord-Amerika.

1,761,718 pd. suiker f 120,298.43l/
2

668,844 gallons melassie 138,630.35

10,842 pd. koffij 2,625.12

163,386 » cacao. 27,775.62

Kwassiehout 263.40

Arrowroot ....• 139.10
Verschillende producten 608.00
Verschillende artikelen van koper, lood, tin

,
enz. 3,323.70

Jenever en sterke dranken 578.00

f 294,241.721/2

Melassie.

Naar Nederland ..... 1,979 gallons f 395.80

)) Noord-Amerika . . . 668,844 » 138,630.35

i) andere vreemde landen. 102,825 »* 20,916.20

773,648 gallons f 159,942.35

Rhum en dram.

Naar Nederland 48,171 gallons f 27,511.30

» Noord-Amerika . • . . » »

» andere vreemde landen. 31,086 » 16,036.00

79,257 gallons f . 43,547.30

Koffij.

Naar Nederland 737,860 pond f 159,160.40
» Noord-Amerika . . . 10,842 » 2,625.12

H andere vreemde landen . 5,261 » 1,159.50

753,963 pond f 162,945.02

Katoen.

Naar Nederland 673,720 pond f 184,409.74

» Noord-Amerika ...» »

» andere vreemde landen . 233,020 » 64,564.00

906,740 pond f 248,973.74

Cacao.

Naar Nederland » »

» Noord-Amerika. . . . 163,386 pond f 27,775.62

» andere vreemde landen . 1,635 » 277.95

165,021 pond f 28,053.57

Verschillende andere producten.

Naar Nederland f 23,346.90

» Noord-Amerika . . • 1,010.50

» andere vreemde landen 9,740.40

f 34,097.80

Naar andere vreemde landen.

2,361,475 pd. suiker

102,825 gallons melassie

31,086 » rhum en dram
5,261 pd. koffij

233,020 » katoen

1,635 » cacao

Maïs .

Rijst

Arrowroot
Banannen
Diverse producten en vruchten
Houtwaren
Spek .

Visch
Vleesch . .

Meel
Kaarsen en lampolie

Tabak en cigaren

Manufacturen
Materialen

Diverse provisien

Verschillende artikelen van kooper
, lood,

f 156,531.811/2

20,916.20

16.036.00

1.159.50

64.564.00

277.95

2,553.56

1,561.10

410.10

4.850.00
365.64

12,769.111/2

1,386.25

6.975.00

2.972.00

480.00

1.792.00

1.857.00

839.80
319.00

13.457.50

tin , enz 4,482.00
Jenever en sterke dranken 2,592.00

Wijnen 150.00

f 319,297.53

RECAPITULATIE VAN DEN UITVOER.

Suiker.

Naar Nederland 27,007,254 pond
» Noord-Amerika . . . 1,761,718 »

» andere vreemde landen. 2,361,475 »

31,130,447 pond

f 1,866,259.90

120,298.431/.,

1 56,531.81 i/o

f 2,143,090.15

Houtwaren.

Naar Nederland
» Noord-Amerika
» andere vreemde landen. .....

. f 567.40

• »

12,769.1U/2

f 13,336.5H/2

Verschillende artikelen van koper ,
lood, tin enz.

Naar Nederland
» Noord-Amerika
» andere vreemde landen

. f 1,910.90

. 3,823.70

34,560.55

f 89,795.15

Verschillende dranken.

Naar Nederland

» Noord-Amerika
» .andere vreemde landen . . . . . .

• »

. f 576.00

2,742.00

f 3,320.00

De waarde der uitgevoerde koloniale producten is derhalve

als volgt:

Suikef
Melassie

Rhum en dram. . . .

Koffij

Katoen
Cacao
Verschillende producten

Houtwaren
De overige artikelen . .

f2,143,090.15
159,942.35

43,547.30

162,945.02

248,973.74
28,053.57

34,097.80

13,336.5 H/.,

43,115.15
"

. f2,877,101.59l/2te zamen
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De mutatien door het entrepot zijn gedurende het jaar 1850 geweest als volgt:

Van waar gekomen, waarheen gevoerd.

Manufacturen

enz., enz.

Provisien. Dranken.
Diverse

producten.

Te zamen.

Aanwezig op 1°. Januarij

Van Nederland

In consumtie gebragt •

Naar Nederland

f 728*20

679.10

f 2,380.00

6,918.67

f 26,396.10

29,024.65

5,143.75

f 826.80
JJ

1)

f 30,331.10

29,024.65

12,741.52

f 1,407.30 f 9,298.67
t*

7 f 60,564.50 f 826.80 f 72,097.27

f 1,974.10
»

1,365.00

f 6,166.67

»

1,486.80

f 19,670.57

5,100.00

6,118.10

»

V

f 27,811.34

5,100.00

8,969.90

f 3,339.10 f 7,653.47 f 30,888.67 ï) f 41,881.24

Bij resolutie van den Gouverneur van Suriname
,
dd. 8 Februarij

1850, n°. 174 (Gouvernementsblad n°. 3), is eene nadere bepaling

daargesteld omtrent het verwerken der goederen in en uit het

entrepot en de daarvoor vastgestelde kosten.

Ook is ,
bij resolutie van den Gouverneur

,
dd. 31 December

1850, n°. 1616, in het Gouvernementsblad van dat jaar, onder

n°. 20, opgenomen het Koninklijk besluit dd. 31 October 1850,

n°. 52 (Staatsblad n°. 68), betrekkelijk de gelijkstelling van Oosten-

rijksche en Hamburger schepen in de koloniën van het Rijk met

de Nederlandsche schepen, en een extract der wet van 8 Augustus

1850 (Staatsblad n°. 47), eene nadere regeling der scheepvaartreg-

ten inhoudende.
De Minister van Koloniën.,

Chs. F. Pahüd.

[XLIY. 9.]

BIJLAGE A.

VERANTWOORDINS-STAAT der Inkomsten en Uitgaven

van de kolonie Suriname , over het dienstjaar 1850 ,
tevens

bevattende de vergelijking tusschen die
,

welke volgens de

voor dat jaar ontworpen begrooting geraamd en werkelijk

ontvangen en uitgegeven zijn.

INKOMSTEN.
GEKAAMD

BEDKAG.

WERKELIJK

BE DBA G»

Hoofdgelden. . j. ... . f 205,000.00 f 197,790.875

Quota van suikerplantagien en

15,339.02houtgronden 17,000.00

Landtaksen of akkergelden . 10,000.00 7,957.99

Erfpachten 500.00 675.13

Huurwaarde van huizen . . 18,000.00 16,596.44

Bruggen- en wegengelden. . 300.00 364.00

Paarden- en rijtuiggelden. . 400.00 177.00

Patentregt 36,000.00 23,653.765

Zegelregt 65,000.00 46,670.525

Inkomende en uitgaande regten 240,000.00 255,252.945

Lastgeld der schepen . . . 36,000.00 35,703.00

Baak-, los- en steigergeld. .

Venduregten
3,200.00 2,405.00

22,000.00 14,453.535

Transportregten ...... 14,000.00 6,890.30

Collaterale successie- en over-

gangsregten 15,000.00 5,671.415

Waag- en rooigelden . . . 7,000.00 9,636.065

Diverse inkomsten .... 40,000.00 157,075.43

Inkomsten van de houtvelling. 30,000.00 4,098.03

Begraafplaats- of kerkhofs-

regten 3,000.00 2,523.00

Transporteren . f 762,400.00 f 802,933.465

GERAAMD WERKELIJK
INKOMSTEN.

BEDRAG. BE DRA O*

/

Per transport . f 762,400.00 f 802,933.465

Subsidie uit Nederland. . .

Kortingen op de inkomsten van
150,000.00 150,000.00

ambtenaren
Renten van het voormalig Pen-

25,000.00 39,667.54

sioenfonds derWest-Indische
ambtenaren 27,000.00 6,172.20

Opbrengsten van de West-
Indische Bank

Idem van de Gouvernements-
'60,000.00 60,000.00

plantagien 59,700.00 31,406.82

De Inkomsten hebben dus meer- f 1,084,100.00 f 1,090,180.025

der gerendeerd dan waarop
zij geraamd zijn . . . . 6,080.025

f 1,090,180.025 f 1,090,180.025

GERAAMD WERKELIJK
UITGAVEN.

BEDRAG. BEDRAG.

Kosten van het algemeen be-

stuur f 72,906.00 f 62,041.91

Kosten der politie en justitie. 85,452.50 79,563.80

Administratie van finantien .

Departement der onbeheerde
165,792.30 223,116.325

boedels en weezen . . .

Kosten van de eeredienst en

17,870.00 17,674.665

het lager onderwijs . . .

Plaatselijke en huishoudelijke

39,000.00 36,441.10

kosten........ 48,297.00 39,729.69

Kosten der bevredigde Bosch-
negers en vrije Indianen

Landsgebouwen en publieke

12,592.00 10,465.485

32,652.335werken
Kosten van de geneeskundige

44,000.00

dienst 70,584.07 61,643.60

Militaire kosten 326,528.64 286,913.175

Transporteren . f 883,022.51 f 850,242.085
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UITGAVEST.
GEKAAMD

BEDKAG.

W E KK E L IJK

BEDRAG.

Per transport . f 883,022.51 f 850,242.085
Kosten der genie, fortificatiën

en verdere middelen van
defensie 50,258.91 48,054.965

Koloniale vaartuigen en het

loodswezen ...... 25,362.00 22,153.195
Buitengewone uitgaven en on-

voorziene tegenspoeden . . 60,000.00 57,703.605
Kosten voor de West-Indische
Bank 11,552.00 9,644.43

Idem voor de Gouvernements-
plantagien 53,904.58 54,600.865

De Uitgaven hebben dus minder f 1,084,100.00 f 1,042,399.145

bedragen dan voor dezelve

41,700.855

f 1,084,100.0 f 1,084,100.00

Resultaat van de dienst over hetjaar i85o.

De inkomsten meer gerendeerd hebbende dan voor

dezelve is geraamd f 6,080.025

en de uitgaven minder bedragende dan voor
dezelve is aangewezen 41,700.855

Geeft een voordeelig verschil van f 47,780.88

doch hiervan aftrekkende de betalingen in Nederland
voor het 4de quartaal 1850 ,

welke bij de op-

making van dezen staat nog niet bekend waren

,

en volgens hierbij gevoegde nota gecalculeerd

werden op 20,068.05

dan levert zulks een voordeelig verschil op van . f 27,712.83

[XLIV. 10.j

BIJLAGE IB.

SPECIFICATIE der som van ƒ 20,068.05 vermeld aan den

voet der Bijlage A.

Verlof-tractementen . . . . ...... f 3,750.00

Pensioenen, gratificatiën en gagementen . i . 11,429.75

Diverse betalingen voor militairen, als: soldijen,

transportkosten, vrachtgelden enz 6,000.00

Waarvan af te trekken de kortingen op de in-

komsten van ambtenaron, wegens pensioenen,

ten voordeclo van Suriname komende . .

21,179.75

1,111.70

[XLIV. 11.]

VERSLAG van het beheer van Curacao en Onder-
hoorigheden en van den staat waarin de Kolonie

zich bevindt over het jaar i85o.

EERSTE HOOFDSTUK.

Bevolking.

ï. Curacao.

Op ultimo December 1850 bedroeg de bevolking van Curacao
als volgt

:

vrijen 11,225
slaven (met inbegrip van 120 gouvernements-slaven) . 5,573

te zamen 16,798
Verdeeld in

:

Roomsck-katholieken . • . . 13,971
Protestanten 1,998
Israëliten 829

Gedurende 1850 zijn geboren:
Vrjen

:

249 kinderen van het mannelijk geslacht,
228 n ij i) vrouwelijk id.

477

Slaven :

138 van het mannelijk geslacht,

145 u » vrouwelijk id.

283

Gestorven

:

Vrijen :

137 van het mannelijk geslacht,

141 » » vrouwelyk id.

278

Slaven

:

68 van het mannelijk geslacht,

71 Ti n vrouwelyk id.

139

II. Bonaire.

De bevolking van dat eiland bestond uit:

vrijen 1,478
slaven 742

16,798

te zamen 2,220

(Onderdo 742 slaven behooren 599 aan het Gouvernement.)
Die bevolking was verdeeld in :

Roomsck-katholieken . . , 2.108
Protestanten. ..... 111
Israëliten 1

Er zijn in 1850 geboren:

Vrijen:

38 van het mannelijk geslacht,

43 n n vrouwelyk id.

81

Slaven

:

13 van het mannelijk geslacht,

22 » n vrouwelyk id.

35

Gestorven

:

Vrijen:

13 van het mnunclyk geslacht,

15 » » vrouwelyk id.

2,220

20,068.05

28
Slaven:

5 van het mannelijk geslacht,

14 » ii vrouwclijk id.

19
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III. Aruba.

De bevolking van dat eiland bedroeg als volgt

:

vrijen 2,443

slaven 602

te zamen . . 3,045

(Onder de slaven zijn 6 gouvernements-slaven medegerekend.

Hiervan waren

:

Roomsch-katholieken . . , 2,629

Protestanten 414
Israëliten 2

Geboren in 1850

Vrijen

:

51 van bet mannelijk geslacht,

58 » » vrouwelijk id.

3,045

109
Slaven

:

9 van het mannelijk geslacht,

13 » » vrouwelijk id.

22
Gestorven:

Vrijen

:

17 van het mannelijk geslacht,

19 » » vrouwelijk id.

36
Slaven

:

5 van het vrouwelijk geslacht.

IV. §4. Kustatlus.

Op St. Eustatius bedroeg de bevolking:

vrijen 782
slaven 1,150

te zamen . . 1,932

Protestanten 1,343

Methodistén 352'

Roomsch-katholieken . . . 235
Israëliten 2

1,932

Er zijn in 1850 geboren:

Vrijen:

11 van het mannelijk geslacht,

9 » H vrouwelijk id.

20
Slaven

:

11 van het mannelijk geslacht,

12 » » vrouwelyk id.

23

Gestorven :

Vrijen

:

7 van het mannelijk geslacht,

11 )! » vrouwelijk id.

18

Slaven

:

12 van het mannelijk geslacht,

9 » n vrouwelijk id.

21

V. Saba.

Op Saba was de bevolking

:

vrijen

slaven

1,014

649

Verdeeld in:

Protestanten . . .

Roomsch-katholieken

te zamen . . 1,663

. ; . . 1,650

, . . . 13

Geboren in 1850 :

,

Vrijen :

5 van het mannelijk geslacht,

7 » » vrouwelijk id.

12

1,663

Slaven :

2 van het mannelijk geslacht,

8 » i) vrouwelijk id.

10

Gestorven

:

Vrijen:

14 van het mannelijk geslacht

,

4 i) » vrouwelijk id.

18

Slaven

:

5 van het mannelijk geslacht,

1 » » vrouwelijk id.

6

VI. m. Martin.

Op St. Martin (Nederlandsch gedeelte) bestond de bevolking uit:

vrijen 1,227
slaven 1,612

te zamen. . 2,839
Hiervan waren

:

Protestanten- ....:. 1,097
Roomsch-katholieken ... 116
Israëliten 3
onbekend........ 11

1,227 Vrijen.

De slaven zijn meest allen Methodisten.
Er zijn in 1850 geboren:

Vrijen.

9 van het mannelijk geslacht,
8 » » vrouwehjk id.

17

Slaven.

34 van het mannelijk geslacht,

36 » » vrouwelijk id.

70
Gestorven

:

Vrijen.

7 van het mannelijk geslacht,

12 )) » vrouwelijk id.

19

Slaven.

16 van het mannelijk geslacht,

9 » » vrouwelijk id.

25

TWEEDE HOOFDSTUK.

Middelen van beheer en staat waarin hetzelve zich bevindt.

A. Algemeen en gewestelijk beheer.

Ten aanzien van het algemeen, zoowel als van het geweste-
lijk beheer, hebben in het jaar 1850 geene veranderingen plaats

gehad. Alleen verdient hier vermelding , dat een nieuwe ge-
zaghebber over het eiland St. Martin is benoemd geworden.

15. Militaire zaken.

I. LAXDMAGT.

De sterkte van het garnizoen was op ultimo December 1850 :

bataillon jagers 10 officieren en 270 manschappen

,

compagnie artillerie 4 » » 134 »

i

Totaal 14 officieren en 404 manschappen

,

terwijl de geneeskundige dienst bestond uit 1 officier van) ge-

zondheid der 2de klasse en 2 van de 3de klasse.

Kleeding en wapening der troepen waren
,
volgens de over 1850

van het koloniaal bestuur ontvangen rapporten, in goeden staat.

Naar de eilanden St. Eustatius en St. Martin waren detachementen

gezonden
,
sterk

,
voor elk dier eilanden

,
1 officier en 24 onder-

officieren en manschappen.
De schutterij , te Curacao in de stad bestaande , zamengesteld

uit vrije personen van 18 tot 50 jaren, wordt geregeld in den

|

wapenhandel geoefend. Deze, zoowel als de landstorm in de bui-

i tendistricten , voldoen voortdurend aan derzelver roeping.
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Zoo hebben ook de schutterij en de vrijwilligers te paard op de
eilanden St. Martin en St. Eustatius aan derzelver bestemming
beantwoord, door gezamenlijk met de kleine bezetting aldaar de
orde te helpen handhaven.
De sterkte van het bataillon schutterij te Curacao was op

ultimo December 1850: 20 officieren en 641 onderofficieren en
manschappen. De landstorm was sterk 12 officieren en 972 onder-
officieren en manschappen, waarvan 191 met verlof op zee of

buiten de kolonie waren.
Te St. Martin was de schutterij

,
bestaande uit 3 compagnien

te voet en 1 te paard, sterk 11 officieren, benevens 159 onder-
officieren en manschappen, waarvan 24 ruiters, welke zich zelven

van montering en paarden voorzien.

De manspersonen zijn, na een verblijf van 6 maanden, aldaar

dienstpligtig van 16 tot 60 jaar, terwijl de contributien aldaar
verdeeld zijn in 3 klassen, van 2, 7 en 20 gulden.

Te St. Eustatius was de schutterij op ultimo December 1850
sterk 4 officieren en 29 onderofficieren en manschappen. Aldaar
worden ingedeeld alle manspersonen tussclien de 16 en 60 jaren.

Vóór den opstand der slaven in het jaar 1848 was de sterkte

der schutterij te St. Eustatius aanmerkelijk grooter, daar dezelve

toen grootendeels uit vrije zwarten en kleurlingen bestond; doch
bij gelegenheid dier gebeurtenissen hebben een groot gedeelte hun-
ner liever verkozen de wapens neder te leggen dan tegen de

oproerige slaven op te trekken. Het Bestuur heeft daarop beslo-

ten de zoodanige niet weder in dienst te nemen cn voor het ver-

volg geene andere gekleurde personen in de schutterij in te

lijven, dan dezulke waarop men zich gerust kan verlaten.

De geringheid der sterkte van de schutterij op dit eiland is

dan ook grootendecls aan deze omstandigheid toe te schrijven.

n. INRIGTIXGEN TOT HET GARNIZOEN' EETREKKELIJK.

Magazijnen.

Er bestaan op Curacao: een magazijn voor vivres , een voor

kleedingstukken
,
een voor artilleriebehoeften

,
een kleedermakers-

en een schoenmakers-atelier
,
benevens eene smederij voor den

geweermaker.
Reservefonds.

Dit fonds , opgerigt bij gouvcrnements-beschikking de dato

20 September 1827, heeft ten doel: 1°. om don soldaat, die zijne

kleedingstukken verwaarloost of buitengewoon verslijt
,
van andere

te kunnen voorzien, en 2°. om bij pasportcring denzelven eenige

gelden in handen te geven. liet wordt in stand gehouden door
geringe inhoudingen op de soldijen en door vrijwillige stortingen.

Hospitalen en apotheken.

Tot hospitaal is te Curacao een particulier huis gehuurd

,

waarin zestig lijders kunnen worden verpleegd, sedert dat in

1818 den hospitaalmeester eene afzonderlijke woning is gegeven
en de door hem vroeger bewoonde vertrekken voor de zieken
kunnen worden gebruikt.

Aan het hoofd van de militaire geneeskundige dienst staat

een officier van gezondheid der 1ste klasse, welke onder zich heeft

een offeier van gezondheid der 2de klasse en twee der 3de klasse.

De geneesmiddelen worden, op aanvragen, uit het Moederland
verstrekt en dan slechts te Curacao aangekocht

, wanneer zij in

de hospitaal-apotheek niet voorhanden zijn. De betrekking van
officier van gezondheid der lste klasse was door overlijden onvervuld.

Gedurende 1850 zijn in het militair hospitaal behandeld :

Corpsen.

Compagnie jagers 158
Hersteld.

144
Overleden.

4
Artillerie 78 72 2
Marine 280 272 2
Landsslavcn 8 7 »

Marëchaussée 2 2
Batterijwachters 2 2

Ned. koopv.-schopcn 2 2 »

Onvcrm. particulieren 12 9 1

Totaal 542 510 9

Er waren alzoo op ultimo December nog onder behandeling :

10 jagers, 4 kanonniers, 6 schepelingen van Zijner Majestcits
marine ,

1 slaaf cn 2 armen , te zamen 23.

Tc St. Eustatius en te St. Martin zijn geene hospitalen. Op
het eerstgemeldo eiland wordt in de behoefte voorzien door het
gebruik van de vroegere infirmerie cn op het laatsto door een ver-
trek in het raadhuis.

Te Curacao dient eene kamer van het hospitaal tot apotheek.
Op do eilanden St. Eustatius en St. Martin zijn geene apotheken.

De burgerlijke genceshccren die aldaar mot de militaire pnictijk zijn

belast, verstrekken de geneesmiddelen.

Garnizocns-cantine op Curacao.

Deze is daargesteld in 1830, ten einde de overtredingen te voor-

komen ,
waartoe aanleiding gaf het binnen de forten smokkelen van

sterken drank.

Aan de cantine is toegevoegd een locaal
, in hetwelk de man-

schappen
,
uitgezonderd die tot de 2de klasse van discipline belmo-

ren. zich tot het nemen van uitspanning kunnen vereenigen. Dit
strekt om de goede kameraadschap te bevorderen

, vooral bij de
weinige gelegenheid, welke te Curacao voor den militair bestaat

om op eene aangename wijze zijn ledigen tijd te besteden.

Het fonds wordt beheerd door een daartoe speciaal gedesï-

gneerden officier, onder het toezigt van commissarissen en controle

van den raad van administrateuren. Maandelijks wordt de Gou-
verneur bekend gesteld met den stand van het fonds.

C. KLegiSTrezen en Politie.

I. BURGERREGT.

In 1850 zijn te Curacao brieven van burgerregt verleend aan twee
personen

,
geboren

, de een in Engeland en de ander in Hannover.
Ook hebben in datzelfde jaar vier personen het burgerregt beko-

men te St. Martin. Een daarvan was geboren binnen het Neder-
landsch gedeelte van dat eiland , doch sedert verscheidene jaren
gedomicilieerd geweest in Noord-Amerika. De drie overigen

waren afkomstig van het Fransche gedeelte des eilands.

II. EEGTERLIJKE 3IAGT.

Bij de regtbank te Curacao zijn in 1850 de navolgende zaken
behandeld: 20 civile zaken en 37 strafzaken , waarvan 26 wegens
feitelijke gewelddadigheid

,
1 wegens feitelijke gewelddadigheid uit

onvoorzigtigheid, 3 wegens diefstal, 5 wegens beleediging en buren-
gerucht

,
1 wegens openbare beleediging van de eerbaarheid en 1

wegenè politie-overtreding.

Bij commissarissen voor kleine zaken zijn 25 zaken behandeld.

Hij de regtbank te St. Martin zijn gedurende het jaar 1850
in civile gedingen 4 vonnissen gewezen en in strafzaken 5 , waarvan
1 wegens verberging van zwangerheid en 4 wegens diefstal.

Bij het collegie van kleine zaken op dat eiland zijn in civile

gedingen slechts 1 en in strafzaken 13 vonnissen gewezen.
Bij de regtbank te St. Eustatius zijn in strafzaken 7 vonnissen

gewezen
,
waarvan 2 wegens diefstal

,
1 wegens ontrouw in het

beheer van ’s Lands middelen en 4 wegens komplot tot ontvlugtïng

van slaven.

Door de regtbank tot de kleine zaken zijn 4 zaken behandeld.

Door de gedelegeerde regtbank te Saba zijn 5 vonnissen gewezen.

Het getal advocaten voor de regtbank te Curacao bedroeg op
ultimo December twee , dat der procureurs een.

De advocaten moeten aan eene der Nederlandsche hoogescholcn

in de beide regten gepromoveerd zijn, en zich na visering hunner
bulle, laten inschrijven.

De procureurs worden door de regtbank toegelaten, na aflegging

van een voldoend examen voor eene door haar benoemde commissie.

IH. TOLITIE.

§ 1. liegt van verblijf.

De ligging van het eiland Curacjao , ten gevolge waarvan aldaar

een gi-oot aantal vreemdelingen
,
gedurende min of meer geruimen

tijd, verblijf houden, maakt het bezwaarlijk om naar de letter

toe te passen de bepaling, volgens welke ieder, die geene admissie

tot inwoning bezit, als vreemdeling wordt beschouwd en behan-
deld, en dienvolgens niet langer dan zes maanden in de kolonie

mag blijven. Het is niet mogelijk eene zoodanige controle uit

te oefenen , dat men eiken dag kunne weten van wien de bepaalde

termijn van zes maanden verstreken is, en al ware het, dat men
met geldelijke opoffering speciale ambtenaren daartoe wilde be-
noemen, dan behoeft het geen betoog, dat strenge maatregelen

ten dezen opzigte nadeelig zouden werken op het handelsverkeer. Er
worden dan ook geene vergunningen van tijdelijk verblijf meer
verzocht

,
dan door vreemdelingen die later het burgerregt willen

vcrki'ijgen of wel eenig patentpligtig beroep wenschen uit te oefenen

,

cn door inboorlingen en ingezetenen welke , om eigenaar of schipper

van een vaartuig onder vreemde vlag te kunnen zijn, zich onder

vi’oegei’e omstandigheden, toen vreemde vlaggen op Engelscho

koloniën boven de onze vooi-regtcn genoten, elders hebben laten

naturaliseren cn nu weder tot hunne vorige nationaliteit willende

terugkeeren ,
het regt van verblijf moeten aanvragen.

Gedurende 1850 zijn admissien tot inwoning verleend aan vijf

personen ,
waarvan

:

2 inboorlingen van Curacao, doch do een in Nieuw Grenada
cn de ander in Venezuela genaturaliseerd;

1 geboren te St. Kitts

,

1 » in Venezuela,
1 » in Hannover,

5

Gelijke admissien tot inwoning zijn in dat jaar nog verleend te

St. Martin aan 2 personen, beiden afkomstig van het Fransche
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gedeelte des eilands
,
en te St. Eustatius aan een zendeling van

> het Methodisten-genootschap.

§ 2. Passen voor vaartuigen

.

Gedurende 1850 zijn 14 passen voor kustvaarders en visschers-

vaartuigen afgegeven.

§ 3. Begrafenissen en begraafplaatsen.

Geene begrafenissen mogen plaats vinden
,
dan nadat alvorens

door den burgerlijken stand zij afgegeven een bewijs der gedane
aangifte van overlijden.

Op Curaoao zijn twee kerkhoven van de Protestantscke
,
twee

van de Roomsch-katholieke en een van de Israëlitische gemeente.

Ook op Aruba, St. Martin, St. Eustatius en Saba zijn mede de

vereischte begraafplaatsen.

IY. EENIGE ONDERWERPEN" MET HET REGTSAVEZEN
IN VERBAND STAANDE.

§ 1. Translateurs .

Om translateur te worden moet men zich aan den Gouverneur
adresseren

,
tot bekoming van toelating

,
Welke verleend wordt na

een examen voor eene door den Gouverneur benoemde commissie.

Op het einde van 1850 waren op Cura^ao drie beëedigde

translateurs voor de Nederlandsche ,
Fransche

,
Engelsche en

Spaanschc talen aanwezig.

Op elk der eilanden St. Eustatius en ISt. Martin bevond zich

mede een translateur.

§ 2. Wees-, desolate- en onbeheerde-bóedel-Tcamers.

Uit de verantwoordingsstaten door de administratie der wees-,

desolate- en onbeheerde-boedel-kamer te Curaeao over het jaar 1850

aan het bestuur der kolonie ingeleverd, blijkt, dat op ultimo

December van dat jaar het weeskamerfonds groot was f 104,137.96.

De kapitalen ter administratie van de kamer staande , bedroegen

de som van f 282,823.531/2 ,
zijnde in den loop van dat jaar ter

administratie gebragt de som van f 68,804.47V2 , en daarentegen

uitgekeerd f 13,096.101/2) terwijl verder de interesten, aan de

crediteuren der kamer verschuldigd
,
de som van f 3955.171/2 be-

liepen ,
en eindelijk op ultimo December 1850 de hypotheken

ten faveure der kamer de som van f 330,292.42 en de interesten

aan de kamer verschuldigd, de som van f 13,169.81 bedroegen.

De Nederlandsch-Portugeesch-Israëlitische gemeente te Curaeao
heeft mede eene weeskamer ,

welke bijna op gelijke wijze als de

bovengemelde wordt geadministreerd, hoewel hare fondsen meer
in betrekking tot de synagoge staan. De twee weesmeesters ne-

men hunne betrekking zonder 'eenige belooning waar en de over-

winsten komen ten voordeele der synagoge. In 1850 bedroegen

de uitstaande kapitalen aan hypotheken f 40,505.86 en de inte-

resten f 710.88.

Jaarlijks wordt uit de rente een bedrag voor de armen der

gemeente afgezonderd. In 1850 bedroeg hetzelve f 1100.

Op St. Martin bestaat mede een wees- en desolate- boedel-kamer.

Het beheer derzelve is ,
buiten bezwaar van den lande , opgedra-

gen aan eenen president en twee commissarissen, geadsisteerd door

een bezoldigden klerk.

Ingevolge de ordonnantie en instructie voor die kamer
,
gearre-

steerd in de vergadering van Kommandeur en Raden des cilands

de dato 28 November 1793, en geapprobeerd door den Raad der

Koloniën te ’s Hage ,
bij besluit van den 15den Augustus 1794,

worden onder hare administratie gebragt alle onbeheerde nala-

tenschappen en verlaten boedels. Voorts is zij belast met het

beheer over de goederen van en de voogdij over onmondige wee-
zen, met de toeziende voogdij in alle voogdijen en met de curatele

over faillite boedels.

Krachtens boven aangehaalde ordonnantie wordt door com-
missarissen ter zake hunner bemoeijenissen berekend een com-
missieloon van 5% over het geheele montant des boedels.

;

Gedurende 1850 is aan de kamer gedevolveerd en door haar
vereffend één boedel met een batig saldo van f 453.92.

De beschikbare saldo’s van nalatenschappen waarvan de regt-

hebbenden bij de kamer onbekend zijn , worden gedeponeerd in

de reservekas der kolonie.

Blijkens de balansrekening der administratie over 1850, hebben
de baten bedragen f 928.25, en de lasten f 920.55.

De instelling der wees- , desolate- en onbeheerde- boedel-kamer
te St. Eustatius heeft plaats gehad in het jaar 1816, ingevolge

art. 39 van het toenmalig regerings-reglement van St. Eustatius,

St. Martin en Saba ,
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 14 Sep-

tember 1815 ,
n°. 58. Bij gemeld artikel is tevens bepaald dat

dezelve zou zijn zamengesteld uit een ambtenaar van het bestuur,

en twee der daartoe meest geschikte personen
, bijgestaan door den

secretaris van den raad van politie.

Voor deze werkzaamheden geniet de kamer, volgens deswege
bestaande bepaling , 5% op het globaal bedrag des boedels.

De saldo’s van afgesloten boedels
,
zoomede de ongereclameerde

gelden, welke in de reservekas der kolonie gedeponeerd zijn;
bedroegen op ultimo December 1850 gezamenlijk eene som van
f 1553.41.

De boedels ‘onder het beheer der kamer tot en met ultimo
December 1850, behalve de bovenstaande, bepalen zich tot een
drietal , aanwijzende een totaal cijfer van f 1476.75.
Gedurende het jaar 1850 is slechts één boedel onder het beheer

der kamer [gevallen.

§ 3. Gevangenissen.

Er. bestaat op Curaoao slechts één gevangenhuis. Het beheer
van en toezigt over hetzelve is opgedragen aan den procureur
des Konings.
De gevangenen

,
welke tot dwangarbeid veroordeeld zijn worden

gebezigd tot werkzaamheden van verschillenden aard, op de
openbare straten

, wegen enz.

Het aantal gevangenen is gedurende 1850 geweest 38. Daar-
onder zijn geweest: drie veroordeelden terzake van diefstal, een
uit hoofde van doodslag en de overigen naar aanleiding van door
hen gepleegde gewelddadigheden van meer of minder gewigtigen
aard en geringen overtredingen.
Op het einde van het jaar 1850 bevonden zich nog in de

gevangenis: zes personen , welke in dat jaar waren veroordeeld,
twee beschuldigd van diefstal en preventief in hechtenis

, twee
veroordeelden ter zake van gepleegden moord

,
en drie militairen

,

Avelke, door de krijgsraden ter dood gevonnisd
, van den Koning

commutatie van die straf in die van dAvangarbeid hadden erlangd.
Te St. Martin zijn in het gebouw dat tot raadhuis dient,

drie vertrekken ingerigt tot gevangenis van personen tot den vrijen

stand behoorende, terwijl een afzonderlijk gebouAv, in twee ver-
trekken verdeeld

,
dient tot opsluiting van personen behoorende tot

den slavenstand. Met het toezigt daarover is belast de ambte-
naar van het openbaar ministerie, als hoofd der politie.

Het aantal gevangenen heeft aldaar
,
gedurende 1850 , bedragen :

vrijen 47, niet-vrijen 175. Onder ultimo December bepaalde zich
dit getal tot één.

De gevangenis op St. Eustatius bestaat uit 4 vertrekken
,
waar-

van een gebezigd Avordt tot civile gijzelkamer en de andere voor
misdadigers. Gedurende 1850 is in die gevangenis slechts een
gevangene aanwezig geweest. Op ultimo December 1850 bevond
er zich geen.

Ook te Saba is eene gevangenis, in welke gedurende 1850 geene

gevangenen aanwezig geweest zijn.

15. EerecïiCösi.
\

§ 1 . Protestantsche.

Voor de dienst bij de vereenigde Protestantsche gemeente

Avaren te Curaeao in 1850 drie bezoldigde predikanten, Avaarvan

een buitengewoon.
Te St. Martin bevond zich een Wesleyaansch Methodisten-

predikant met eene gouvernements-toelage.

Te St. Eustatius Avas een Methodisten-zendeling gevestigd,

Avelke echter toelage uit ’s Lands fondsen genoot.

Te Saba werd de dienst verrigt door een Episcopaalschen

predikant. Deze leeraar, welke reeds 25 jaren aldaar Avoonachtig

was, wordt door bijdragen van de ingezetenen onderhouden.

§ 2. Roomsch-lcatholieke.

Behalve de St. Annakerk in de stad ,
zijn te Cura^ao nog de

volgende Roomsch-katholieke kerken
,

als

:

eene in het 1ste district 6

eene » » 2de dito > der West-divisie

,

benevens een kapel l

eene kerk in de midden-divisie

,

eene dito in de oost-divisie

,

bij welke onbezoldigde priesters en kapellanen de dienst waarnemen

.

Volgens eene opgave van den apostolischen vicaris waren in

1850 op Cura^ao en onderhoorigheden
,

behalve het bezoldigd

personeel in het verslag over 1849 opgenoemd, nog aanwezig

16 onbezoldigde priesters en 21 zusters van liefdadigheid.

Aan den apostolischen vicaris is in 1850, ter gemoetkoming van

het Christelijk onderAvijs onder de slaven, ter hand gesteld cene

som van f 950.

§ 3. Israëlitische.

De Israëlitische gemeente heeft alleen te Curacao eene synagoge.

E. Instelliagen van liefdadigheid.

Te CuraQao bestaat een lazarus- en krankzinnigen- gesticht

,

reeds in het verslag over 1849, onder het hoofd » Burgerlijke
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geneeskundige dienst,” vermeld. Op ultimo December 1850

waren in dat gesticht aanwezig :

leprozen 12

krankzinnigen 4

andere besmettelijke zieken 14

30

Voor voeding en kleeding is voor iederen lijder per dag iets

meer dan 20 cents betaald.

Armen- ofweezen- gestichten bestaan op Cura9ao en onderhoorige

eilanden niet. Ook is er geen algemeen armbestuur of armenwet.

De kerken en armenkassen tot de verschillende gemeenten be-

hoorende
,
komen hare armen te gemoet.

Uit de vereenigde Hervormde en Luthersche kerk- en armen-

kas is in 1850 eene som van f 2650.911/2 tot armenbedeeling

aangewend geworden.
Door die som is te gemoet gekotnen in den nood van 52 personen.

Ook bestaat er bij deze gemeente een klein fonds
,

dat door

collecten is bijeengebragt, ten behoeve van derzelver weezen,

hetwelk op ultimo December 1850 bedroeg f 3756.411/2. Gedu-
rende dat jaar zijn uit de door het Gouvernement hiervoor ver-

leend wordende f 1500 en de renten van het kapitaal, onderstand,

kleeding en geneeskundige behandeling verstrekt aan 45 weezen.

Beide administratien worden door den kerkeraad der gemeente

gevoerd, en na verificatie daarvan, jaarlijks rekening en verant-

woording ingezonden aan den Gouverneur, die dezelve aan de

bemerkingen van den Kolonialen Raad onderwerpt.

Bij de Roomsch-katholieke gemeente bestaat eene commissie

van weldadigheid, die zich met de taak van armbestuur belast

heeft
,
volgens een reglement de dato 1 December 1830. De direc-

tie wordt gevoerd door den' tijdelijken pastoor, als president,

en vier leden. Het kapitaal was op ultimo December 1850

groot f 1647.28. De uitdeelingen over 69 armen hebben geduren-

de dat jaar bedragen f 995.50.

Door het kerkbestuur der Nederlandsch-Portugeesch-Israëli-

tïsche gemeente is gedurende 1850 eene som van f 2462.57 1/2

ten behoeve der armen aangewend. De door den grooten ker-

keraad goedgekeurde rekening en verantwoording wordt eveneens

als de voorgaande en ten zelfden einde aan het Gouvernement
ingezonden.

In 1850 is te Curafjao, door de zamenwerking der ingezetenen,

tot stand gekomen eene spaarbank en daarmede verbonden bank

van leening, welke met den lsten April van dat jaar in werking

zijn getreden
,
achtervolgens de daarvoor in November 1849 goed-

gekeurde statuten en in Maart 1850 bekrachtigde bijzondere

reglementen voor beide inrigtingen.

De spaarbank heeft ten doel om onder de arbeidende klasse der

gemeente zucht tot spaarzaamheid en vermeerdering van het over-

schot der winsten van den arbeid aan te moedigen, en voorts,

ouders en voogden in staat te stellen om trapsgewijze zekere

bezuinigingen te maken, ten einde in de toekomstige behoeften

der aan hunne zorgen toevertrouwde minderjarigen te voorzien.

De bank van leening heeft uitsluitend ondersteuning van

hulpbehoevenden ten doel, en voorziet in eene reeds lang gevoelde

behoefte om den woeker te fnuiken
,
en de gelegenheid te openen

voor degenen ,
die zich in tijdelijke verlegenheid bevinden ,

tegen

eenen matigen interest en onder overgifte van eenig pand in zilver

,

goud of edelgesteente ,
de benoodigde gelden te kunnen bekomen.

Door de vereeniging dezer twee inrigtingen dient de spaar-

penning van den nijveren werkman, die hem eene rente verze-

kert , tot hulp en tegemoetkoming
,

tegen betaling van eenen

lagen interest, van hem die zich in oogenblikkelijke geldverlegen-

heid bevindt.

De werking dezer instelling is zeer weldadig en overtreft de

beste verwachting.

Uit de rekening en verantwoording door de commissie van

administratie overgelegd, blijkt dat, gedurende het eerste huishou-

delijke dienstjaar, door 272 personen in 1045 stortingen bij de

spaarbank is belegd een bedrag van f 28,504.75 ; dat de daarop

te goedgemaakte interesten f 5^0.64 beloopen ;
dat door de inleg-

gers uit despaarbank is teruggenomen eene som van f 5251.601/2'

en dat het tegoed der gezamenlijke inleggers bij het einde van

dat dienstjaar aan kapitaal en interest bedroeg de som van

f 23,793.78l/
2 .

Dezelfde verantwoording toont aan , dat door de bank van lee-

ning gedurende dat eerste huishoudelijke jaar , op 1247 panden

een bedrag is beleend van 1 26,121, dat de interesten daarop

beloopen hebben f 969.54, en dat zijn afgelost 531 panden met

een bedrag van f 10,601.491/2; aanwezig bleven 716 panden,

waarop aan kapitaal en interest verschuldigd was eene som van

f 16,489.041/g.

Wanneer men van liet bedrag der stortingen in de spaarbank

aftrekt het bedrag dat door de bank van leening is uitgezet, vindt

men een verschil van f 2383,75, terwijl het uit do spaarbank

teruggenomene bedrag, afgetrokken van dat, waarmede panden
zijn afgelost, een verschil van f 5349.89 oplevert. Deze beide
verschillen te zamen genomen geven eene som van f 7733.64, waar-
van op hypotheken f 4000 en op schuldbekentenissen f 2300 uit-

gezet zijn.

De verdeeling der stortingen was de volgende

:

van de 1045 stortingen zijn er 281 waarbij de inleg is geweest
van 50 cents tot en met f 2.50; 244 van meer dan f 2.50 tot en
met f 5 ; 135 van meer dan f 5 tot en met f 10; 168 van meer
dan f 10 tot en met f 25 ;

85 van meer dan f 25 tot en met
f 50; 66 van meer dan f 50 tot en met f 100; en 67 van meer dan
f 100 tot het bepaalde maximum van f250. Hieruit blijkt dat de
stortingen van 50 cents tot en met f 5, 525 zijn geweest, bij

gevolg meer dan de helft van het geheele getal stortingen. Met
betrekking tot de stortingen van meer dan f 10 tot en met f 25
moet herinnerd worden

,
dat onder deze het bedrag van f 12

valt
,
waarop de eerste interest betaald wordt.

F. Burgerlijke geneeskundige dienst.

Behalve eenige geringe wijzigingen in' artt. 16 en 24 van de
publicatie de dato 1 Februarij 1844, n°. 2, bevattende bepalin-

gen op het houden van quarantaine, welke wijzigingen voor-
komen in het Publicatieblad van 1850, onder n°. 14, hebben de
bepalingen nopens de burgerlijke geneeskundige dienst in den loop

van dat jaar geene verandering ondergaan.

Bij het uitbreken der cholera in sommige havens van Nieuw
Grenada, en op het eiland Jamaica, zijn door het bestuur te

Curacao eenige wenschelijk geachte voorzorgmaatregelen tot be-
vordering der reinheid en gezondheid bevolen en de vaartuigen

komende van de besmette plaatsen, aan eene observatie-quaran-

taine onderworpen geworden.
In 1850 waren te Curacjao aanwezig: 2 med. chir. et art. obst.

doctoren
,
in Nederland gepromoveerd , 3 genees- en heelkundigen

en 2 apotheken, een in de stad en een aan de overzijde der

haven.
Te St. Eustatius is slechts een geneesheer. De geneesmiddelen

worden door hem zelven bereid en geleverd.

Te St. Martin bevinden zich twee geneesheeren
,
die mede de

geneesmiddelen zelven bereiden en leveren.

Te Saba ,
Bonaire en Aruba zijn geene particuliere genees- en

heelkundigen. Op Bonaire komt de iandschirurgijn, aldaar voor-

namelijk voor de landsslaven geplaatst , de overige bevolking te hulp?

Inrigtingen voor burgerlijke geneeskundige dienst worden in de

kolonie niet gevonden.

Vreemden en schepelingen worden zooveel mogelijk in het

militair hospitaal behandeld.

In geval van quarantaine, wordt door het bestuur tijdelijk een

afgelegen gebouw gehuurd en aldaar een der officieren van ge-

zondheid geplaatst.

Cl. öntlci'wijs.

In het jaar 1850 is te Curacao in Averking getreden ‘eene door

de ingezetenen buiten eenige bijdrage van het Gouvernement daar-

gestelde Maatschappij van Onderwijs, die den lsten November
van dat jaar hare hoofdschool heeft geopend met 53 leerlingen.

In die school wordt door een hoofd-onderwijzer en drie hulp-

onderwijzers onderwijs gegeven in de Nederduitsche
,
Fransche

en Engelsche talen, theoretisch en practisch rekenen, algemeene

en vaderlandsche geschiedenis, aardrijkskunde, en in de beginse-

len der wis- en stelkunde.

Het doel der maatschappij is om aan de kinderen uit den

gegoeden burgerstand min kostbaar, duurzaam en goed onderwijs

te verzekeren. Het aantal harer leden bedroeg 126.

In 1850 is onderwijs gegeven:

op Curaqao. op Bonaire. op Aruba.

in 17 inrigtingen: in eene school op twee scholen:

aan 543 jongens, aan 32 jongens, aan 23 jongens,

» 917 meisjes, » 21 meisjes, » 7 meisjes,

aan 1460 kinderen, aan 53 kinderen, aan 30 kinderen.

Te zamen op de drie eilandeu.

598 jongens

,

945 meisjes,

1543 leerlingen.

Do examina, op de verschillende scholen te Curacao afgeno-

men, hebben verschillende uitkomsten opgeleverd.

Op drie particuliere hoofdscholen zijn dezelve zeer bevredigend

geweest. Ten opzigto van meisjesscholen is de wensch ontstaan

tot een meer grondig onderwijs.

Do school in do Oost-divisie van dat eiland
,
onder de leiding

van den eerwaarden heer Putman
,
pastoor van St. Rosa , en van

zijne zuster, welke laatste mot het onderwijs der aankomende

meisjes is belast on aldaar ook aan het hoofd staat eener bewaar-
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school, blijft zich voortdurend onderscheiden als eene inrigting

welke alle aanbeveling en eene bijzondere melding verdient.

Op de plantagie Barber te Curaeao, zijnde het eigendom van

den bissehop van Cytrum wordt voortdurend onderwijs gegeven

door geestelijke zusters.

Voorts is aan dien bissehop de toestemming verleend tot daar-

stelling eener school in de midden-divisie van Curaeao en van

eene bewaarschool ,
de laatste meer bepaald voor Roomsch-

katholieke kinderen beneden de 7jarenin de voorstad Pietermaai,

beide mede onder leiding der genoemde geestelijke zusters.

Het lands-schoolgebouw ,
hetwelk te Bonaire, grootendeels

door vrijwillige bijdragen, werd opgerigt, is in 1850 voltooid,

waardoor tevens is voorzien in de woning van den lands-onder-

wij zer.

Door het bestuur is daartoe bijgedragen f 500, en is door het-

zelve ook eenig werkvolk verstrekt.

Op St. Martin (Nederlandsch gedeelte), alwaar meest de Engel-

sclie taal gebezigd wordt ,
is in 1850 een in Nederland geëxami-

neerd lands-onderwijzer geplaatst en is alzoo op dat gedeelte van

het eiland in eene lang gevoelde behoefte voorzien geworden door

de geschonkene gelegenheid, zoowel voor kinderen van onver-

mogende als voor die van meer gegoede ouders, om de aldaar

schier onbekende moedertaal te kunnen aanleeren en meer andere

nuttige kundigheden te verkrijgen.

Bij het plaats gehad hebbende examen telde die school 47 kin-

deren van behoeftige ouders, die gratis onderwijs genoten, en 21

die schoolgeld betaalden.

Op St. Eustatius en Saba heeft men geene scholen
; het onder-

wijs is in handen van den Methodisten-predikant en van eenige

vrouwen dier gemeente.

M. JLaradsgeferamwera era openbare wegen.

De landsgebouwen staan onder het toezigt van den officier

belast met het genie-departement.

De publieke hqofdwegen zijn mede onder het beheer en toezigt

van den officier van het genie-departement.

De binnenwegen worden door de eigenaars der plantagien

onderhouden.
Het bergachtige van het land maakt het onderhoud der wegen

moeijelijk. In de verschillende districten bestaan commissien

,

met de periodieke inspectie daarover belast.

De landsgebouwen te St. Martin en te St. Eustatius staan onder

onmiddellijk opzigt van het bestuur des eilands.

Met het toezigt over de wegen aldaar
,
gemeenschap hebbende

met de verschillende plantagien, zijn belast de rooimeesters.

Op Saba zijn slechts twee hoofdwegen, die van het strand naar

de stad leiden
,
en door de ingezetenen onderhouden worden.

I. YervocAvesen.

Openbare of algemeene inrigtingen tot vervoer van personen

en goederen zijn op Curaeao evenmin als op andere eilanden

aanwezig.

In het jaar 1850 is door den handel te Curaeao eene naam-
looze maatschappij opgerigt onder de benaming van ^Curacaosche

Pakketvaart-maatschappij ,
welke

,
na bekrachtiging van het be-

stuur, in April voor den tij cl van 3 jaren is in werking getreden,

met een kapitaal van f 45,000.

Zij bepaalt zich tot de vaart tusschen Cura9ao en St. Thomas
en bezigt daartoe twee snelzeilende vaartuigen

,
ïngerigt voor

passagiers en geschikt tot overvoer van goederen
,
welke regelmatig

2 malen in de maand varen en in verband met de Engelsche

stoompakketbooten de correspondentien naar en van het Moederland
overbrengen.

Eene overeenkomst tusschen het Gouvernement van Curacjao

en de maatschappij verzekert de correspondentie met die vaar-

tuigen
, tegen eene uitkeering van f 600 ’sjaars.

Van die Pakketvaart-maatschappij wordt ook gebruik gemaakt
voor de correspondentie met de eilanden St. Eustatius en St. Martin.

Van Bonaire worden de producten van het Gouvernement naar

Curaeao en de goederen van dat eiland derwaarts overgevoerd

met een paar kleine vaartuigen
, te Bonaire te huis behoorende.

Tusschen Cuim^ao en Aruba bestaat , door verloop van handel

,

bijna geene directe gemeenschap. De correspondentie wordt meestal

gevoerd door middel der vaartuigen, die in de vaart zijn tusschen

Maracaïbo en Cura9ao.

Met Saba wordt geene correspondentie gevoerd, dan door den
gezaghebber van St. Eustatius. De ingezetenen zijn eenvoudige

lieden
,
die zich met de vischvangst generen. De administratie is

daar van zeer weinig beteekenis en er worden dan ook geene

periodieke stukken van daar ingezonden.

J. GeMelljlt beheer.

§ 1. Muntstelsel en geldsomloop.

Ofschoon het Nederlandsche muntstelsel reeds sedert 1°. Januarij

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-CODRANT. 1852— 1853.

1827 op Cura9ao van kracht is, worden echter Nederlandsche
muntspeciën weinig aangetroffen.

Behalve de pasmunt van een vijfde deel van den Spaanschcn
mat, die voor 50 centen, en de plak of stuiver, in 1822 geslagen,
die voor 21/2 cent in omloop is, bestaat de geldsomloop voorna-
melijk uit de Spaansche gouden en zilveren munten , die der

Zuid-Amerikaansche gemeenebesten en van Noord-America en
in de laatste jaren ook de Fransche öfrancsstukken. Deze worden
in ’sLands kas aangenomen tegen f 2.371/2 .

In 1850 zijn weder, voor zooveel noodig rvas om in de behoefte

der administratie, doch hoofdzakelijk om in die van het garnizoen
te voorzien, wissels op het Departement van Koloniën afgegeven
en bij inschrijving voor den hoogsten bieder verkrijgbaar gesteld,

waardoor, alsmede door de biljetten der Bank, de geldsomloop
in de kolonie grootelijks bevorderd is,

De teruggang der productie door aanhoudende droogte heeft

het gebrek aan specie op het eiland St. Eustatius bestaande

,

doen voortduren. Hierin is echter eenigzïns te gemoet gekomen
door de subsidien aan de koloniale kas welke door het Gouverne-
ment van Cura9ao in specie worden verstrekt tot bestrijding der

militaire en andere uitgaven van de administratie.

De omzet der Cura9aoscke Bank is in 1850 zeer voldoende

geweest.

In het bedrag der bankbiljetten is geene verandering gekomen.
De reserve-kas bedroeg op ultimo December 1850 f 160,565.74.

De beleeningen op dat tijdstip bedroegen:

op gedisconteerde wissels f 96,800

« hypotheken 2,000

» gouden en zilveren specien .... 10,800

f 109,600

§ 2. Begrooting.

De begrootingscijfers van 1850, alsmede de werkelijk ontvangen

en uitgegeven sommen, blijken uit de bijgevoegde staten litt. A,
B en C.

§ 3. Bronnen van inkomsten.

Deze zijn dezelfde als in het verslag van 1849 is vermeld ge-

worden , behoudens eenige geringe wijzigingen
,
doordien daaronder

zijn opgenomen:
a. de opbrengst van verleende concessien voor den aanleg van

zoutpannen in de onderscheidene binnenwateren van Cuj'aeao
,
tegen

uitkeering van twee centen voor elk vat zout
,
dat daaruit inge-

zameld en verkocht Avoldt;

b. een post Avegens den afzet van horenvee te Bonaire

;

c. de vijf centen per vat zout, vroeger als emolument door

den Avaagmeester te St. Martin genoten
,
doch krachtens publicatie

de dato 1 Junij 1849, n°. 8, als inkomst der koloniale kas aan-

geAvezen.

Voorts dient nog vermelding dat, ter tegemoetkoming der zeer

verarmde imAmners van Aruba, bij Avijze van proef, in 1850 voor

een jaar zijn opgeheven de regten op den uitvoer van het vee naar

vreemde plaatsen, welke regten in de laatste jaren slechts ettelijke

guldens hadden bedragen.

Ii. Wijverlieid.

§ 1. Landbouw.

Cura9ao ,
Bonaire en Aruba.

In 1850 is de vreêrsgesteldheid voor den landbouw op die eilan-

den niet gunstig geAveest.

Droogte, gepaard met felle winden, heeft den oogst van de

zoogenaamde kleine maïs alsmede die van pinda’s (grondnoten) en

boonen slechts gedeeltelijk doen slagen , zopdat met uitzondering

van een tweetal der groote plantagien , de overige gemiddeld niet

meer maïs hebben ingegaard
,

dan voor de consumtie van zes

maanden noodig is.

Ofschoon de droogte aan de zoutzetting bevorderlijk is geAveest,

heeft nogtans
,
gelijk meermalen plaats vindt, het vallen van enkele

regenbuijen op de zoutpannen, de zoutzetting vertraagd of achter-

uitgezet.

De nopal-cultuur en cochenille-teelt werden in 1850 voor rekening

van het Gouvernement voortgezet:

te Cura9ao, op de etablissementen de Hoop en Fortuin;

te Bonaire, op de etablissementen Mexico, Guatemala en Fon-

tein ;

te Aruba
,
op het etablissement Canachito ;

terwijl voor de aloë werden gebezigd :

op Cura9ao, het vroegere nopal-etablissement Plantersrust

;

op Bonaire
,
de grond Amboina

;

op Aruba ,
» » Socotora.

De staten gemerkt D
,
E en F Avijzen aan de uitgestrektheid

,

Avellce op elk etablissement in bewerking is gebragt, de hoeveel-

heid van elk der gecultiveerde artikelen verkregen en het geldelijk

II.
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bedrag waarvoor dezelve bij inschrijving aan den meestbiedende

zijn verkocht.

De nopal-cultuur en cochenille-teelt voor rekening van het

Gouvernement is niet voordeelig geweest ,
zoowel uit hoofde der

ondervondene droogte en van mieren * die het insect benadeelden

,

als van den verouderden toestand van een gedeelte der planten

welke vervanging vereischten.

De hierbij gevoegde staat G bevat de uitgaven en opbrengsten

der onderscheidene etablissementen op de drie eilanden over 1850

en wijst aan, dat er verkregen is eene hoeveelheid van 10,0321/4

pond cochenille, welke heeft opgebragt f 24,337.411/2.

De cochenille-oogst was voor 1850 geraamd op eene hoeveel-

heid van 19,000 pond;

heeft opgebragt 10,0321/4 »

alzoo minder dan de raming 8,9673/4 pond.

waarvan de oorzaken hierboven zijn vermeld.

De prijs der cochenille was geraamd op f 2.25 het Amster-
damsche pond en heeft gemiddeld f 2.421/2 per Amsterd. pond
bedragen.

Van de aloëplanten zijn in 1850 geene vruchten ingezameld,
omdat door den weinigen afzet van aloë de oogsten der beide

vorige jaren nog voorhanden waren , de vermoedelijk te bedingen
prijs dé kosten van bewerking niet zoude dekken en de handen
aan meer winstgevende cultures konden worden besteed.

De nopal- en cochenille-teelt wordt door eenige planters te

Curacao aangehouden; evenwel heeft deze cultuur voor particuliere

rekening nog de gewenschte uitbreiding niet erlangd.

De felle droogte, welke zich in 1850 heeft ingesteld, heeft

door de mislukking van den oogst van maïs ongunstig gewerkt
op de algemeene gesteldheid der bevolking.

Te St. Eustatius zijn de opbrengsten van den landbouw in 1850,

ten gevolge van aanhoudende droogte, voorbeeldeloos gering geweest:
de gefabriceerde suiker wordt ge-

schat pp 41,200 Amsterd. ponden

;

de rhum op 6 okshoofden;

de ingezamelde yams 369,000 Amsterd. ponden

;

de aardappelen 1,188 vaten
;

de grondnoten 44 »

waarvan het geldswaardig bedrag
kan gerekend worden te zijn . . f 18,611.50.

Op het eiland - St. Martin is de landbouw in diep vervallen

staat, daar alle pogingen der meesters om hunne slaven, hetzij

tegen een billijk loon
,
of wel voor de helft van het product

,
tot

gezetten veldarbeid te bewegen, vruchteloos zijn gebleven.

In 1850 hebben de verschillende plantagien geproduceerd:

Suiker 50,554 oude Amst. pond;
llhum 2,713 gallons;

Melassie .... 1,739 »

geschat op eene waarde van f 8638.

§ 2. Veestapel.

De veeteelt mag op Cura^ao en bijgelegene eilanden aange-
merkt worden als een der voornaamste takken van het bestaan
der planters.

Ofschoon het jaar 1850 niet voordeelig is geweest, was echter,

over het algemeen genomen
,

de toestand van het vee op de

eilanden Curacao, Bonaire en Aruba voldoende.

Het wolvee
,
gedeeltelijk van veredeld ras, door kruising met

het merino-schaap, hetwelk in het jaar 1838 door de zorg van
het Gouvernement werd aangebragt, zou een niet onaanzienlijk

voordeel opleveren, indien men op Curacao en Aruba zich meer
gezet op veredeling toelegde en de scheringen bewerkstelligde.

By eenige nijvere Jplanters ziet men daarvan de beste uitkomsten.

Van de kudde schapen welke het Gouvernement op Bonaire
onderhoudt

,
is in 1850 eene hoeveelheid van 884 oude Amster-

damsche ponden wol verkregen.

Op St. Eustatius is de veestapel gering en strekt dezelve alleen

voor plaatsclijk gebruik.

Op St. Martin heeft de aanhoudende droogte in do 5 eerste

maanden van het jaar schaarschheid van drinkwater en sterfte

onder het vee doen ontstaan.

Op ultimo December 1850 bedroeg de veestapel:

Te Paar-
den.

Ezels.
Muil-
ezels.

llorcn-

beesten.

Scha-
pen.

Geiten.
Var-
kons.

Curacao . . 398 2,610 23 2,981 26,156 19,306 51
Bonaire . . 96 167 — 76 1,680 7,400 77
Aruba. . . 70 683 8 403 5,567 9,685 152

De gouvernements-veestapel op Bonaire bedroeg op hetzelfde

tydstip:

Schapen. Geiten. Horenvee. Paarden.

626 26 76 86

§ 3. Verkoop of uitgifte van gouvernements-gronden.

In 1849 waren verleend

:

op Curacao 10 concessien, metende 34.985 bunders,
» Aruba 396 n » 706.81 »

406 » » 741.795

In 1850’
t
werden'*nog verleend :

op Aruba 5 concessien, metende 17.17 bunders

411 n n 758.963 ))

Daarentegen werden te

Aruba teruggegeven

:

8 concessien, metende 29.20 »

zoodat op ultimo December 1850

bleven uitgegeven:

403 concessien, metende 729.765 bunders.

Voor de goudgraving zijn in 1850 vijf permitten of bewijzen

van bevoegdheid om eene 1 concessie van eenige ellen gronds te

doorzoeken
,
afgegeven tegen den gestelden tax van f 1 per permit.

Ter bevordering der cochenille-teelt op Aruba, heeft voorts het

Bestuur in het jaar 1850 besloten, om, vooreerst kosteloos,

gronden af te staan ,
onder de bepaling dat dezelve uitsluitend

moeten gebezigd worden voor de aanplanting van nopal
,
met

toezegging van het cochenille-insect, wanneer die plantsoenen

voor bevolking zullen geschikt zijn, en van den inkoop van de

cochenille tegen eenen matigen prijs.

Deze maatregel heeft aanvankelijk gunstig gewerkt, hetgeen

blijkt uit de, aanvragen van nopal-bladeren ,
welke door het

gouvernements-etablissement Canachito kosteloos werden geleverd.

§ 4. Handel en scheepvaart.

In het verslag over 1849 is reeds aangemerkt, dat het te Curacao
bestaande vrijhandelsstelsel het niet wel mogclijk maakt, door

cijfers den juisten omzet van den handel aan te wijzen.

Het patentregt was voor 1850 geraamd op. . f 10,000.00

doch heeft opgebragt 11,430.831/3

de raming is dus overschreden mot ..... f l,430.831/2

Die opbrengst zoudo vertegenwoordigen eene ingevoerde waarde
van f 1,143,083. Wanneer men echter let op do uit den aard

van de zaak voortvloeijende onvolledigheid der aangiften
, dan

schijnt de ingevoerde waarde wel op 2 t\ 2l/
2 millioon gulden

geschat te mogen worden.
De staat gemerkt H, bij dit verslag gevoegd, wijst de voor-

naamste artikelen aan, welke zijn ingevoerd. Bij het vrijhandels-

stelscl te Curacao bepalen zich do inklaringen meerendeels tot

eene globale opgave van het getal kisten, pakken of vaten. Slechts

enkele artikelen worden bij name opgegeven , en het is uit dien

hoofdo dat geene meer juiste statistieke opgaven kunnen worden
geleverd.

De op evengemeldcn staat voorkomende artikelen koffy, suiker,

ossenhuiden, geitenvcllcn, het ruahonihout enz., alsmede de raami-

factuurgoederen
,
begrepen onder den algemeenen naam van koop-

manschappen ,
waren

, ofschoon niet voor doorvoer ingeklaard

,

voor andere markten bestemd. De bepaaldelijk voor doorvoer

aangegeven artikelen zijn vermeld op de bijlage I.

Tot den in- en doorvoer zijn gebezigd 605 vaartuigen, metende

31,151 tonnen, hetgeen, vergeleken met het jaar 1849, eene ver-

mindering aamvyst van 16 vaartuigen en 44 15 tonnen.
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De voornaamste invoeren hebben plaats gehad

:

uit Europesche havens met 11 vaartuigen ,
metende 1,777 tonnen;

— •’ - 37 »
LUIÜUIU^^-
» N.-Amerikaansche

uit de navolgende Zuid-

Amerik. havens ,
als:

a. Yenezuelaansche

i. Nieuw-Grenadasche

c. Haïtiaansche

d. Dominicaansche

uit West-Indische ko-

loniale havens, als:

a. Nederlandsche

1. Spaansche

c. Engelsche

d. Fransche

e. Deensche en Zweeds.

In avarij

Voor doorvoer ingeklaard

211
35
16

38

146
15

24
6

43
4
19

5,538

8,762

1,586

660
1,359

2,133

1,608

2,627
989

2,593
111

1,408

605 vaart,, metende 31,151 tonnen.

De bijlage J wijst meer bijzonderheden aan, waarnaar mitsdien

wordt verwezen.
, „ .i

De meeste levensbehoeften worden aangevoerd van Noord-

Amerika, waarmede Curacao den grootsten handel drijft. Hierop

volgt in belangrijkheid de handel met het gemeenebest Venezuela

en vooral met de provincie Coro. Wanneer men
.

den gemelden

staat sub lit. J raadpleegt, dan wijst eene vergelijking der ton-

nematen vrij naauwkeurig de betrekkelijke hoeveelheid van den

Curacaoschen handel met andere plaatsen aan, en ziet men dat

de tonnemaat geweest is :

onder Nederlandsche vlag . . . # 8,801

„ Noord-Amcrikaansche . . . 8,347

„ Venezuelaansche 7,585

Spaansche 1,598

)>

en »

Engelsche 1,251

Nieuw-Grenadasche .... 1,047

Voor zoover met cenige zekerheid is kunnen woiden berekend ,

hebben de uitvoeren naar Noord-Amerika ruim f 900,000 bedra-

gen, hetgeen, tegen 1849 vergeleken, eene vermeerdering aan-

duidt van f 200,000.

De inwendige gesteldheid van Venezuela fyeeft, ten gevolge

van staatkundige gebeurtenissen
,
geene toeneming van het han-

delsverkeer gedoogd.

De memorie van den Secretaris van Staat voor het departement

van finantien aan het Congres van Venezuela ingeoiend over het

huishoudelijk jaar van 1849—1850, toont aan dat de invoer van

Cimujao en Aruba in de verschillende havens der republiek heeft

bedragen

:

van Curaqao.

Goederen vrij van regten voor

eene waarde van .... Macoquina-daald. 84,384.30

idem, ad valorem belast . . ” „
10,283.70

idem, specifiek vermeld . . » 89,242.34

183,910.34

van Aruba.

Goederen vrij van regten

voor .... Macoquina-daalders 142.00

idem, ad valorem belast » 209.2o

idem, specifiek vermeld » 253.86 60o.ll

184,515.45

ad f 2 per daald. f 369,030.90

Van Amsterdam was inge-

voerd voor eene waarde van. Macoquina-daalders 27,322.34

Aan gewone en additionele

regten was daarvan betaald. . » 115,243.91

of ad f 2 per Macoquina-daald. f 230,487.82

Op Bonaire zijn in 1850 ingeklaard 295 vaartuigen , metende

86391/2 tonnen, waaronder 160 vaartuigen in ballast. De belang-

rijkste invoeren waren van Cura9ao en Venezuela.

Het voornaamste artikel hetwelk dit eiland voor den uitvoer

oplevert is het zout
,
dat wegens deszelfs goede qualiteit op de

markt van Noord-Amerika (als het grootste de'bouché) altijd

hooger genoteerd staat dan dat, hetwelk van andere plaatsen

aldaar wordt aangevoerd. De oogst van dit artikel was voor 1850

geraamd op 60,000 vaten, tégen eenen prijs van f 0.90 per vat.

De ingezamelde hoeveelheid heeft bedragen 68,449 vaten.

De grootste hoeveelheid wordt verzonden naar Noord-Amerika.

De pogingen, welke zijn aangewend om het zout, zoo van Bonaire
als van St. Martin, op de markt van Nederland te brengen, zijn

niet geslaagd. Konden de bezwaren , welke voornamelijk gezocht

moeten worden in de scheepsgelegenheden tot vervoer en de hooge
vrachten, eenmaal worden opgeheven , dan zoude de productie

nog aanmerkelijk kunnen worden vermeerderd en een grooter en

vaste uitweg voor dit artikel gunstig kunnen werken op het han-

delsverkeer met Nederland en op de inkomsten der kolonie.

Op het eiland Aruba is de uitwerking der droogte in de

sterkste mate gevoeld.

De handel en scheepvaart
, welke vroeger het hoofdmiddel van

bestaan uitmaakten ,
zijn daar bijna geheel verdwenen.

In 1850 zijn te Aruba slechts ingeklaard 46 vaartuigen, waar-

onder 3 vaartuigen in ballast.

De invoeren op dat eiland geschiedden voor het grootste gedeelte

uit Cura9ao en bestonden meest uit artikelen voor plaatselijke

consumtie. Van de westelijke havens van Venezuela werd nog

voor doorvoer aangebragt brazilie- en geelhout
,
huiden enz. ,

alles naar Cura9ao bestemd.

In 1850 zijn te St. Eustatius aangekomen en vertrokken 326

vaartuigen, metende 583H/2 tonnen, waarmede zijn ingevoerd

goederen
,
levensmiddelen enz. voor plaatselijk gebruik tot eene

geschatte waarde van f 60,000.

De uitvoer van inlandscke voortbrengselen heeft bestaan in

:

15,600 Amsterdamsche ponden suiker;

360 gallons melassie;

1,320 id. rhum

;

189,200 Amsterdamsche ponden yams

;

19 vaten aardappelen ;

30 dito grondnoten

;

waarvan de gemiddelde waarde wordt gesteld op f 8801.50.

Op St. Martin heeft zich de handel hoofdzakelijk tot. den

invoer van artikelen voor plaatselijke behoeften van dat eiland

en den uitvoer van zout bepaald.

De zout-oogst was in de laatste 4 jaren buitengewoon over-

vloedig ,
en heeft de scheepvaart aanzienlijk doen toenemen.

In 1850 heeft de gewonnen hoeveelheid bedragen

:

uit de groote pan (die ten dienste van

het algemeen is) 337,294 vaten;

hetgeen, tegen 1849 vergeleken, toen

dezelve geweest is 213,000 »

eene meerderheid in 1850 geeft van . 124,294 »

uit de geconcessioneerde pannen

:

in ^1850 10,020 »

en in 1849 34,251 » -

minder in 1850 ....... 24,231 »

Dit laatste nadeelig verschil in de opbrengst der geconcessio-

neerde pannen is ontstaan door de* schade, welke de orkaan

van 11 Julij 1850 veroorzaakt heeft, en waardoor een tweede

oogst is verloren gegaan.

Bij de ongunstige gesteldheid van den landbouw op. dat eiland

zijn de zoutgaring uit de groote pan en het daarmede in verband

staande handelsverkeer de eenige bronnen van bestaan der inge-

zetenen en de aanmerkelijkste van de inkomsten der koloniale'kas.

Door den orkaan van 11 Julij 1850 is een gedeelte van het

gegaarde zout verloren gegaan ,
eene doorbraak van den dijk ver-

oorzaakt en de pan vol water geloopen ,
waardoor het uitzigt op

eene volgende zoutwinning lang verschoven zoude worden, indien

de ontlasting van het overtollige water alleen aan de natuurlijke

verdamping door de zonnehitte werd overgelaten. De doorbraak

is echter aanvankelijk hersteld en een onderzoek ingesteld naar de

geschiktste middelen om de pan ten spoedigste van het overtollige

water te ontlasten en weder productief te maken, en wijders om

het oogsten van zout ,
waarbij de ingezetenen zulk een groot

belanv hebben, op eene duurzame wijze te verzekeren.

De uitvoer van zout te St. Martin in 1850 heeft bedragen

211,265 vaten.

Voor de in- en uitvoeren zijn in 1850 gebezigd 334 vaartuigen

,

metende 23,9501/2 ton.

De productie van den landbouw heeft geen uitvoer toegelaten ,

daar dezelve niet genoegzaam gestrekt heeft voor het verbruik

der plaats en derhalve nog zijn ingevoerd

:

21,771 pond ruwe suiker,

12,257 gallons rhum,
6,268 H melassie.

In 1847 bestond de uitvoer nog in:

515,453 Amsterdamsche ponden suiker,

7,808 gallons rhum,
4,161 » melassie.

_

Door de bijdragen en medewerking der ingezetenen van Caiacao

is de oprigting van eenen vuurtoren op Klein Curacao tot -tand
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gekomen , die in 1850 geheel gereed was. De lichttoestel was uit

Nederland ontboden.

§ 5. Kustvaart.

Er bestaat geene eigenlijk gezegde kustvaart te Cura^ao ; slechts

een paar kleine vaartuigen worden gebruikt om producten
,
name-

lijk : kalk, zout, brazilie- en brandhout, van de plantagien stad-

waarts te brengen. Ten einde de aldaar te huis behoorende vaar-

tuigen in de gelegenheid te stellen om zonder uitklaringen en met
mindere formaliteiten (bijv. bij het binnenkomen ’s nachts), goederen

van de buitenbaaijen af te halen, wordt aan dezelve de gelegen-

heid verschaft om zich van een pas (landlooperspas genaamd) te

voorzien. Zoodanige pas is voorden tijd van drie maanden geldig

en wordt tegen betaling van f 1 door het Bestuur uitgereikt.

Andere schepen, zoowel Nederlandsche als vreemde, naar de

buitenbaaijen bestemd om daar te laden of te lossen
,
hetzij om

onmiddellijk naar elders te vertrekken of naar de haven terug te

keeren, worden van een permissiebiljet voorzien, dat voor elke

reis kost f 2.50.
‘

Aan het Nederlandsche gedeelte van St. Martin belmoren geene

schepen, tot de kustvaart gebezigd wordende, en er bestaan daar-

omtrent ook geene plaatselijke bepalingen.

St. Eustatius en Saba hebben mede geene schepen tot dat einde.

§ 6. Vischvangst.

Deze geschiedt alleen voor de plaatselijke consumtie. Van tijd

tot tijd begeven zich visschers van Cura9ao of Bonaire ter schiid-

padvangst
,
doch dat bedrijf is in den laatsten tijd merkelijk

verminderd. De visscherij geschiedt in kano’s ,
waaromtrent eene

publicatie bestaat ,
die hoofdzakelijk ten doel heeft het ontvlugten

van slaven te voorkomen. De kano’s worden voorzien van vis-

scherspassen ,
welke driemaandelijks, tegen betaling van 33 cents

per pas ,
verleend en bij het uitgaan om te visschen aan de

hoofdwacht vertoond worden.

De vischvangst op de overige eilanden is zeer beperkt; wor-
dende slechts weinige vaartuigen daartoe gebezigd.

§ 7. Scheepsbouw.

De scheepsbouw op Cura^ao bepaalt zich tot schoeners en

kleinere vaartuigen , en neemt , ofschoon langzaam
,

toe. De
krommers en inhouten worden van Maracaïbo ingevoerd

,
terwijl

masten
,
balken ,

ribben en planken van Noord-Amerika worden
aangebragt. Het touwwerk wordt deels uit de Vereenigde Staten

en deels ,
benevens het zeildoek, uit Nederland ingevoerd

,
terwijl

het ijzerwerk veel uit Engeland wordt getrokken. Zoowel in

constructie
,
hechtheid en snelzeilendheid is de vooruitgang zeer

merkbaar.
In 1850 zijn van stapel geloopen vijf vaartuigen, gezamenlijk

metende 163 ton.

Te Saba worden ook vaartuigen gebouwd eene tonnemaat van
50 nimmer te boven gaande ,

daar de localiteit der plaats het

bouwen van grootere vaartuigen niet toelaat. Ook worden er opene

booten gebouwd, zoo tot eigen gebruik als voor den uitvoer be-

stemd. In 1850 zijn evenwel geene vaartuigen te Saba gebouwd.

Op St. Eustatius en St. Martin bestaat geen scheepsbouw.

L. Slavenbevolking.

De verordening van 2 Januarij 1850 ( Publicatieblad n°. 1),

waarbij de manumissie van slaven van alle kosten ontheven is

geworden
,
heeft daarop zeer gunstig gewerkt, zoodatin de registers

als gemanumitteerd in 1850 is ingeschreven het volgende belang-

rijke getal personen:

te CuraQao 270
» Bonaire . 9

» Aruba 15
H St. Martin 50
i) St. Eustatius 12

te zamen aldus 356

terwijl in 1848 op de drie eerste eilanden waren vrijgegeven 61 en

in 1849 slechts 89 slaven.

De toestand der slaven was voldoende.

In het verslag over 1849 is eene opgave gedaan der geboorte
en sterfte onder de slavenbevolking in de kolonie Curaeao over
de jaren 1840—1849, in verband met derzelver verhouding tot

die bevolking.

Ter voortzetting daarvan
,
en om tevens een overzigt te dier zake

betrekkelijk de onder hoorige eilanden over hetzelfde tijdvak te

geven
,
wordt het hieronder volgende nog medegedeeld

:

Jaartal.

Aan

wezig

getal

op

1

Januarij

van

elk

jaar.

Geboorte

per

jaar.

Verhouding
der

geboorte

tot het

aanwezig getal.

Sterfte

per jaar.

Verhouding
der

sterfte

tot het

aanwezig getal

1850 5638 283

Curaqao.

100 : 5 139 100 : 2,47

1840 606 28

Bonaire.

100 : 4,62 1 100 : 0,16
1841 625 20 100 : 3,2 12 100 : 1,92
1842 633 17 100 : 2,68 11 100 : 1,74
1843 634 18 100 : 2,84 3 100 : 0,47
1844 656 15 100 : 2,29 6 100 .- 0,91
1845. 647 33 100 : 5,1 10 100 : 1,54
1846 665 17 100 : 2,55 6 100 : 0,9
1847 678 32 100 : 4,72 8 100 : 1,18
1848 696 27 100 : 3,88 3 100 : 0,43
1849 721 40 100 : 5,55 12 100 : 1,66
1850 731 25 100 : 4,79 9 100 : 1,23

1840 486 29

Aruba.

1Ö0 : 5,97 9 100 : 1.85
1841 485 24 100 : 4,95 9 100 : 1,85
1842 480 22 100 : 4,58 7 100 : 1,46
1843 498 96 100 : 5,22 5 100 : 1.

1844 514 27 100 : 5,25 2 100 : 0,39
1845 530 19 100 : 3,58 6 100 : 1,13
1846 545 21 100 : 3,85 5 100 : 0,92
1847 556 20 100 : 3,6 9 100 : 1,62
1848 529 19 100 : 3,59 7 100 : 1,32
1849 591 24 100 : 4,06 1 100 : 0,17
1850 596 22 100 : 3,7 5 100 : 0,84

1840 1129 34

St. Eustatius

100 : 3,01 20 100 : 1,77
1841 1128 39 100 : 3,54 27 100 : 2,48
1842 1128 33 100 : 2,92 28 100 : 2,48
1843 1108 37 100 : 3,34 15 100 : 1,35

1814 1131 41 100 : 3,62 23 100 : 2,03

1845 1110 38 100 : 3,42
'

37 100 : 3,33
1846 1109 43 100 : 3,88 12 100 : 1,17

1847 1122 34 100 : 3,03 38 100 : 3,38
1848 1104 50 100 : 4,53 22 100 : 2,

1849 1124 47 100 : 4,18 33 100 : 2,94

1850 1133 38 100 : 3,35 36 100 : 3,17

1840 1794 41

St. Martin.

100 : 2,28 43 100 : 2,40

1841 1766 37 100 : 2,09 31 100 : 1,75

1842 1730 41 100 : 2,37 46 100 : 2,66

1843 1746 42 100 : 2,4 19 100 : 1,09

1844 1734 35 100 : 2,02 21 100 : 1,21

1845 1605 42 100 : 2,62 16 100 : 1,

1846 1646 30 100 : 1,82 24 100 : 1,46

1847 1654 50 100 : 3,02 44 100 : 2,66

1848 1657 56 100 : 3,38 42 100 : 2,53

1849 1649 51 100 : 3,09 39 100 : 2,36
1850 1668 70 100 : 4,19 25 100 : 1,5

Het komt niet ondienstig voor mm bovenstaande opgave te doen
vergezeld gaan van eenen

TABELLARISCHEN STAAT der sterfte onder de slaven-

bevolking op verschillenden ouderdom
,
berekend over een

tijdvak van 10 jaren, te weten van en met 1841 tot

en met 1850.

OUDERDOM. Mannelijk. Vrouwelijk. TOTAAL.

Van 0 tot 3 jaren.

Cïiragao.

190 191 381
» 3 » 9 » 36 53 89
» 9 » 1 5 !> 18 23 41
» 15 » 23 )> 30 30 60
n 23 » 30 H 27 35 62
)> 30 » 35 i) 24 23 47
» 35 )) 45 !> 36 40 76
» 45 » 60 en 288 271 559

daarboven.
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OUDERDOM.

Van 0 tot 3 j aren.

3
9

15

9
15

23
23 » 30 »

» 30 »

35
45

boven »

35
45
60
60

Yan 0 tot 3 jaren.

n 3 n 9 »

v 9 » 15 »

n 15 M 23 w

» 23 » 30 »

n 30 » 35 n

» 35 h 45 «

n 45 » 60 en

daarboven.

Mannelijk.

Bonaire.

19
2

1

2

2

2

2

1

3

Aruba.

12
5

2

1

2

2
1

St. Eustatius.

Vrouwelijk. totaal.

13
3

4

6

1

3

16

11

2

1

1

3

Van 0 tot 3 jaren. 31

A 3 » 9 w 8

n 9 15 » 1

n 15 » 23 » 11

w 23 )) 30 » 11

u 30 )) 35 w 5

M 35 )) 45 » 11

» 45 )) 60 en 62

daarboven.

St. Martin.

Van 0 tot 3 jaren. 30

» 3 » 9 B 10

M 9 » 15 V 9

» 15 ï) 23 » 7

1) 23 » 30 )ï 10

» 30 n 35 » 6

» 35 » 45 )) 21

» 45 V 60 en 56

daarboven.

33
9

11

4

6

2

17
49

27

13
7

13
19

6

10

63

32
5
1

6

8
3
5

1

19

23
7
3
2

3
2

2

14

64
17

12
15

17
7

28
111

57

23
16
20
29
12

31
119

De wettelijke bepalingen ,
welke de slavernij op de eilanden

regelen
,

zijn vervat

:

te Cura9ao ,
in de publicatie de dato 29

/3o September 1824

;

te St. Eustatius en Saba
,

in die de dato
1̂

P” 1

- 1826 ,
als-

mede in die van bet bestuur van Cura9ao en onderboorigbeden

de dato 24 December 1849 ,
n°. 17 ,

houdende authentieke inter-

pretatie op de Yde afdeeling der zoo even vermelde.

Van die stukken worden afschriften bij dit verslag gevoegd
,
sub

litt. K. , L. en M.
De Minister van Koloniën ,

Chs. F. Paiiud.

[XLIV. 12.]

BIJLAGE A.

STAAT der Ontvangsten en Uitgaven van de eilanden Cura9ao,

Bonaire en Aruba, over 1850, vergeleken met de raming

van dat gaar.

Ontvangsten.

OMSCHRIJVING.

Belasting op grondeigendommen
hypotheken en slaven ....

Idem op het personeel en mobilair

Zegelregt

Transporteren

Geraamd Werkelijk

Bedrag.

f 39,500.00

6.500.00

7.500.00

f 53,500.00

f 39,411.22 5

6,333.75

6,892.575

f 52,637.55

OMSCHRIJVING.

Geraamd Werkelijk

Bedrag.

Per transport f 53,500.00 f 53,637.55

Accijns op ingevoerde goederen . . 10,000.00 11,640.29

Patenten 4,586.00 4,489.75

Venduregten 3,900.00 3,757.65

Belasting op de erfopvolging of col-

laterale successie . . . 300.00 2,609.85

)i op den verkoop en de alie-

natie van slaven. . . 600.00 1,644.80

» op den uitvoer van slaven 40.00 13.335

» » huisbedienden. . . . 500.00 303.00

Huur van ’s lands slaven .... 120.00 72.00

Belasting op het slagten van vreemd
horenvee 300.00 603.00

Inkomsten van de vleeschhal . . . 2,800.00 3,582.56

Haven- en veiligheidsregt .... 5,000.00 4,212.74

Leges ,
meetloon van vaartuigen

,

boeten ,
briefporten en verkoop van

700.00 1,070.115havenreglementen

De 50ste penning 2,300.00 5,934.94

De 40ste penning 1,900.00 3,605.00

Contributie tot instandhouding der

schutterij 5,500.00 5,300.00

Agio’s van verkochte wissels . . . 2,400.00 4,070.60

Belasting op loterijen 200.00 500.00

Opbrengst van vergunde zoutpannen . 100.00 )f

Kortingen op de inkomsten van amb-
tenaren Avegens pensioenen . . . 6,500.00 9,781.15

Renten van het kapitaal ,
vroeger op

het grootboek der nationale schuld

ingeschreven ten name van het voor-

malig West-Indisch Pensioenfonds.

Restitutie van verplegingskosten ten

laste van ’s Rijks marine ,
alsmede

voor aan ’s Rijks schepen te leveren

medicamenten

» 5,472.23

2,000.00 4,846.185

Diverse inkomsten 90.00 91.70

Netto opbrengst der producten . . 16,090.00 5,447.59

Inkomsten van het eiland Bonaire . 82,510.00 56,36/.90

Idem » » » Aruba • 10,755.00 10,890.445

f 212,691.00 f 198,944.38

Uitgaven.

Geraamd Werkelijk

OMSCHRIJVING.

\ BecIrag.

Kosten van algemeen bestuur . . .

Departement van politie en justitie.

Departement van finantien. . . .

Kosten van de eeredienst en het lager

onderwijs

Plaatselijke en huishoudelijke kosten

Kosten van ’s Lands gebouwen en

eigendommen
Kosten van de geneeskundige dienst

Militaire kosten ......
Kosten der genie ,

fortificatiën en

middelen van defensie. . . .

Kosten ter bevordering van nieuw

ingevoerde cultures

Uitgaven van het eiland Bonaire

,, » » » Aruba .

Buitengewone uitgaven en onvoor-

ziene tegenspoeden

f 18,340.00

21.053.00

32.517.00

24,077.76

20.750.00

14.545.00

12.596.00

155,429.62

9,050.00

13,649.50

49,526.88

16,936.25

10
,
000.00

f 398,471.01

f 25,207.96

21,558.77 5

34,648.01

5

23,724.51

17,928.13

6,160.94

17,474.43

150,671.495

16,395.83

10,408.07

51,113.68 5

15,267.29

8,076.265

f 398,635.39 5

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAAT3-GODKANT. 1852—1853. II.
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]XLIV. 1 3.]

BULAGE B.

STAAT der Ontvangsten en Uitgaven van het eiland

St. Martin, over 1850, vergeleken met de raming van

dat gaar.

Ontvangsten.

OMSCHRIJVING.

Geraamd Werkelijk

Bedrag.

Inkomende regten f 5,450.00 f 7,697.465

Uitgaande regten en vlaggegelden . 9,050.00 12,998.74

Uitvoer van zout 10,000.00 10,563.25

Zegelregt 620.00 520.00

Belasting op den verkoop van slaven. » 23.00

De 50ste penning 170.00 128.75

Leges op vrijbrieven 110.00 »

Leges van diverse kantoren . . . 85.00 »

Admissie-ceelen tot den verkoop van
sterke dranken 125.00 225.26

Venduregten 185.00 235.17

1 per cent op hypotheken ten voor-

deele van vreemden en non-resi-

denten 15.C0 194.64

Suceessie-regten 100.00 100.34

Lastgelden op vaartuigen .... )) 16.79

Kortingen op de inkomsten van amb-
tenaren wegens pensioenen . . . 2,170.00 2,317.405

Diverse ontvangsten » 222.71

f 28,080.00 f 35,243.52

Uitgaven.

OMSCHRIJVING.

Geraamd Werkelijk

Bedrag.

1

Kosten van het algemeen bestuur .

Kosten van politie en justitie . . .

Departement van finantïen ....
Militaire kosten

Lahdsgebouwen en eigendommen . .

Kosten van de eeredienst en het

schoolwezen
Buitengewone uitgaven en onvoor-

ziene tegenspoeden

f 5,860.00

5.400.00

10,360.00

13,376.145

1.255.00

1.240.00

1.500.00

f 5,809.33

8.325.10

9.380.11

10,394.185

60i>.26

1,990.00

3,786.25 5

t

t' 38,991.14 5 f 40,293.24

[XLIY. 14.]

BULAGE C.

STAAT der Ontvangsten en Uitgaven van het eiland

St. Eustatius , over 1850 , vergeleken met de raming

van dat gaar.

Ontvangsten.

OMSCHRIJVING.

Geraamd Werkelijk

Bedrag.

Belasting op producten van suiker-

plantagien f 900.00

ft

f 296.43

» » het vee 100.00 187.12 5

)> » de huishuren .... 340.00 458.36

)> » hypotheken en notariële

obligatien 1,000.00 1,631.64

)) » den verkoop van slaven. 30.00 »

Contributie voor de schutterij . . . 480.00 405.75

Grondregten 630.00 961.71

Patentregten 880.00 510.53

Zegelregt 490.00 386.78 5

Venduregten 260.00 20.41

De 50ste penning 30.00 ))

De 40ste penning 10.00 40.00

Regt op collaterale successien . .

Zeebrieven

100.00 »

3.00 4.35

Leges 180.00 119.00

Kortingen op de inkomsten van amb-
1,075.00tenaren 1,299.14

f 6,508.00 f 6,321.23

Uitgaven.

OMSCHRIJVING.

Geraamd Werkelijk

Bedrag.

Kosten van het algemeen bestuur f 6,744.00 f 6,587.17

Kosten van politie
,

civile en crimi-

nele justitie . * 3,712.00 3,356.72

Departement van finantien ....
’s Lands gebouwen en eigendommen .

10,397.73 8,916.55
500.00 38.75

Kosten der schutterij 700.00 390.00

Militaire koston 12,078.14 5 7,711.76

Buitengewone uitgaven 800.00 1,146.72

f 34,931.875 f 28,147.67
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[XLIY. 15.]

bijlage EB.

OPGAVE der Gouvernements-cultures op het eiland Cura9ao
, over het jaar 1852.

NAMEN
DER

ETABLISSEMENTEN.

Getal

bunders.

Soort

van

product.

Hoeveelheid

producten geleverd

gedurende 1850.

Geldswaardig

bedrag

der producten.

Aanmerkingen.

Plantersrust . » » » » Aloë.
De Hoop ............... 16 Cochenille

,

1519 1/4 Ned. pond. f 3,683.635

Fortuin 12 idem

,

733 » » 1,763.955

\

Totaal. . . f 5,447.59

[XLIV. 16.]

BULAGE E.

OPGAVE dor Gouvernements-cultures op het eiland Bonaire over het jaar 1850.

»

NAMEN
der

ETABLISSEMENTEN.

Getal

bunders.

Soort

van

product.

Hoeveelheid

producten

geleverd

gedurende 1850.

Geldswaardig

bedrag

der

producten.

Aanmerkingen.

Guatemala 20 Cochenille

,

2,5793/4 pond. f 6,220.885

Mexico 22 id. 6193/4 id. 1,509.76 5

Fontein . 18 id. l,305i/
2 id. 3,179.09

Amboina )) id. 109 id. 262.69

TOTAAL f 11,172.43

[XLIV. 17.]

BIJLAGE F.

OPGAVE der Gouvernements-cultures op het eiland Aruba over het jaar 1850.

NAMEN
der

ETABLISSEMENTEN.

Getal
Soort

van

Hoeveelheid

producten

geleverd

gedurende 1850.

Geldswaardig

bedrag

der

producten.

Aanmerkingen.

bunders.
product.

Canachito 26 Cochenille

,

3,166 pond. f 7,717.395

Socotora IIV2 » n )) Aloë.

' TOTAAL f 7,717.39 5
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[XLIV. 18.]

bulage Cr. GENERALE STAAT van Uitgaven en Opbrengsten der onderscheidene etablissementen van cultuur op de eilanden

Curaijao, Bonaire en Aruba, over het dienstjaar 1850.

Uitgaven.

EILAND.

NAMEN
DER

ETABLISSEMENTEN.

Inspectie- en
directie-kosten

,

zoomede
tractementen der

opzigters.

Arbeidsloon

en

verdere uitgaven.

TOTAAL.

Generaal totaal

van

elk eiland.

Curaijao. De Hoop.
Fortuin.

f 1,900.00

1,900.00

f 4,105.80

2,383.42

f 6,005.80

4,283.42

f 3,800.00 f 6,489.22 f 10,289.22 f 10,289.22

Bonaire. Guatemala.
Mexico. i

Fontein. i

Amboina.

’ f 5,800.00 f 1,289.615 f 7,089.615 7,089.61»

Aruba. Canachito. f 2,200.00 f 5,649.99 f 7,849.99 7,849.99

Gezamenlijk bedrag der Uitgaven voor de drie eilanden. . . . f 25,228.825

NB. Onder bet arbeidsloon enz. voor de etablissementen te Bonaire is niet begrepen het bedrag der voeding en kleeding

van de landsslaven, welke tot het werk aan de cultuur zijn gebezigd geworden.

Opbrengsten.

HOEVEELHEID PRODUCTEN.

De Hoop 15191/4 pond
Fortuin 733 .»

22521/4 pond

Guatemala 25793/4 pond
Mexico 6 193/4 »

Fontein 13051/2 ))

Amboina 109 »

4614 pond

id.

id.

id.

id.

GELDSWAARDIG

BEDRAG.

3,683.635

1,763.955

6,220.885

1,509.765

3,179.09

262.69

Canachito 3166 pond cochenille

Gezamenlijk bedrag der Opbrengsten van de drie eilanden, voor 10,0321/4 pond cochenille.

TOTAAL

van

elk eiland.

5,447.59

11,172.48

7,717.395

24,337.415

Recapitulatie.

DITGAVEN. OPBRENGSTEN.

MEERDERE

DITGAVEN. OPBRENGSTEN.

Curacjao

Bonaire
Aruba

f 10,289.22

7,089.615

7,849.99

f 5,447.59

11,172.43

7,717.395

f 4,841.62

»

132.595
f 4,082.815

»

f 25,228.825 f 24,337.415 f 4,974.225 f 4,082.815
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[XLIV. 22.]

BIJLAGE Et.

PUBLICATIE van den Schout-bij-nacht , Gouverneur van
Cura^ao, enz. van den 29sten September 1824.

De Schout-bij-nacht, Gouverneur en Raden van Politie van
Cura9ao en onderhoorige eilanden,

Allen dengenen, die deze zullen zien, of hooren lezen, salut!

doen te weten

:

dat bij herziening der publicatien van den 3den Junij 1761, den
2den November 1789 en 23 Februarij 1791, omtrent het wegloo-

pea van slaven als anderzins , en van den 8sten December 1812,
wegens de behandeling

,
voeding en kleeding van dezelven, noodig

en raadzaam geoordeeld is
,
niet alleen veranderingen daarin te

maken, maar ook alle daarin gewijzigde en blijvende bepalingen

met de nieuwe daar te stellen verordeningen te vereenigen

,

en alzoo, met intrekking en te-niet-doening van de hiervoren ge-

melde en alle andere publicatien
,

die met deze strijdig zijn
,
en

welke dienvolgens hierbij worden ingetrokken en te niet gedaan,

bij deze op nieuw vast te stellen

:

1°. dat een ieder verpligt zal zijn bij het wegloopen van eenige

zijner of harer slaaf ol slaven, niet alleen aan het qfficie-fiscaal

maar
,
planter zijnde

,
alsdan ook aan den districtsmeester van

zijn district, daarvan kennis te geven, en zulks door de bewoners
van het stadsdistrict binnen twee maal vier en twintig uren, door
die van de Oost- en Middel -divisie binnen drie maal vier en

twintig uren
,
en door die van de West-divisie binnen vier maal

vier en twintig uren na de ontdekking der ontvlugting
, met opgave

van den naam en het signalement en wat meerder nog tot herken-
ning zal kunnen dienen, en binnen gelijken tijd na de terug-

komst of opvatting mede het officie-fiscaal en den districtsmeester

daarvan te verwittigen
,

alles en in beide gevallen op verbeurte

eener boete van een honderd pezos van achten voor iederen slaaf

;

2°. dat elk districtsmeester , na verkregene kennis van het

wegloopen van eenige slaaf of slaven
,
door middel van postiljons

bekendmaking daarvan in zijn onderhoorig district zal hebben
te doen

;

3°. dat alle planters op dit eiland gehouden zullen zijn om ,

ten minste eens in de maand, op ongezette tijden, hunne plan-

tagien en negerhuizen op dezelve te onderzoeken ter ontdekking
van weggeloopen slaven , snaphanen of andere schietgeweren

,

kruid of lood , welke aldaar of daarin zouden kunnen verborgen
wezen; zullende de ontdekte wegloopers moeten gearresteerd en

in verzekerde bewaring gehouden worden, om hunne meesters of

meesteressen, zoo spoedig mogelijk, immers binnen vier dagen
bijaldien de afstand wijd en ver mogt wezen, daarvan te verwit-

tigen, ten einde door hunne of hare meesters te worden afgehaald

tegen betaling der bepaalde som van tien pezos van achten voor
vanggeld;

4°. dat de meesters of meesteressen van ontvlugte en terug-

gekomen of opgevatte slaven gehouden zullen zijn om
, wanneer

het officie-fiscaal zulks noodig mogt oordeelen en begeeren
,
dus-

danige slaven aan hetzelve, binnen den tijd in de eerste afdee-

ling dezer tot de daarbij vermelde aangiften bepaald , te doen
brengen om ,

ter discretie van den Raad-fiscaal
, met touw-

slagen of anderzins te worden gestraft
,
weshalve dan de mees-

ters of meesteressen van weggeloopen en terugverkregen slaven,

waarvan kennisgeving aan het officie-fiscaal volgens de voor-

zeide eerste afdeeling zal zijn gedaan
, niet zullen vermogen

die slaven op eenigerlei manier te straffen voor dat het olficie-

fiscaal zulks aan hen zelven zal hebben overgelaten, en veel

minder nadat dezelve ter fiscalaat zullen zijn afgestraft, op
verbeurte eener boete van vijftig pezos van achten voor iederen

slaaf; zullende het opsluiten en afstraffen van de bedoelde slaven

ter fiscalaat geschieden, buiten eenige kosten van de eigenaars,

aan welke die slaven daarna zullen worden teruggeleverd , indien

derzelver ontvlugting niet met verzwarende omstandigheden mogt
zijn gepaard geweest, maar zulks wel plaats hebbende zal de
schuldige, als gewoonlijk, voor de justitie worden te regt gesteld;

5°. dat degenen , die weggeloopen slaven zullen hebben opge-
vat, de verpligting bobben om, ingeval de meesters onbekend zijn,

of dezelve bekend zijnde en kennis daarvan bekomen hebbende
rnogten geweigerd hebben derzelver slaven over te nemen

, alsdan
dusdanige slaven ter fiscalaat op te zenden

, om aldaar gestraft

en opgesloten te worden ,
op kosten van de eigenaars

, welke
kosten des noods zullen verhaald worden uit de provenuen dier

slaven , dewelke na verloop van zes weken sedert derzelvcr
opzending ter fiscalaat, bij publieke opveiling zullen worden ver-
kocht, en zullen de saldo’s in de reservekas der kolonie worden
gedeponeerd ;

(5°. dat, bijaldien de eigenaars der ter fiscalaat opgebragte

weggeloopene slaven onbekend mogten wezen, dezelve bij omroe-
ping en door middel van de Curacaoscke Courant zullen worden
gewaarschuwd om hunne slaven binnen den tijd van zes weken
te komen afhalen , tegen betaling der kosten van opvatting en
voeding derzelven

,
na welken tijd de Raad-fiscaal die slaven bij

publieke opveiling zal doen verkoopen en het zuiver bedrag van
dezelven in de .reserve-kas als depositum zal worden ge"bragt ;

7°. dat niemand zal vermogen eenige opzoeking van wegge-
loopen slaven op zijne of hare plantagie in de negerhuizen op
dezelve te weigeren of verhinderen, of wel weigerachtig te zijn

om adsistentie te geven tot het opsporen van dezelven op zijne

of hare plantagie, wanneer zulks, hetzij door de eigenaars met
behulp van den districtsmeester des districts of van de beambten
van de politie, of door dezen zelven, op verbeurte eener boete
van een honderd pezos van achten ;

8°. dat niemand zal vermogen eens anders slaaf te straffen;

maar dat elk ingezeten of vrij persoon die door een slaaf beleedigd

wordt , slechts eenen handrotting- , touw- of bulle- peesslag aan
denzelve zal vermogen toe te brengen , om zich voor de beleedi-

ging te dekken, bijaldien hij zich niet door aanhoudende bruta-
liteit van den slaaf in de verpligting mogt bevinden tot eigene

veiligheid dien slag te herhalen ; op verbeurte eener boete van
vijf en twintig pezos van achten;

9°. dat bij het ontdekken van eenig lijk hetwelk blijken draagt

van onnatuurlijken dood
,

degene die hetzelve ontdekt heeft

,

terstond daarvan aan het officie-fiscaal, ten fine van schouwing,

op kosten van den lande , zal moeten kennis geven
, op verbeurte

eener boete van vijf en twintig pezos van achten ; zullende het

echter in geval van verdrinking, verhanging of verwurging, aan
den vinder

,
wiens menschelijk gevoel hiertoe wordt ingeroepen ,

geoorloofd zijn
,
den drenkeling uit het water te halen of doen

halen, of anderen den strop los te snijden of maken, en voorts

alle mogelijke hulp toe te brengen, om, wanneer er nog leven

in mogt wezen ,
hetzelve op te wekken

, zonder daartoe naar
iets hoegenaamd te wachten ; mitsgaders nog om , in eenige der

buitendistricten ,
wanneer er verrotting of bederf reeds zigtbaar

ware, en er geene blijken of vermoeden bestonden dat de gevon-

dene persoon door een ander verwond of om het leven gebragt

is
,
het lijk alsdan te begraven

,
met voorkennis en toestemming

van den districtsmeester in wiens district het zal gevonden zijn

,

dewelke terstond aan het officie-fiscaal daarvan zal moeten ken-

nis geven ;

10°. dat niemand zal vermogen om zijne slaven
,
met uit-

zondering nogtans van veehoeders , tuinwachters en huisbedien-

den ,
welker diensten niet kunnen ontbeerd worden

,
op zon- en

andere algemeen erkende Christelijke feestdagen eenig werk te

doen verrigten of zulks van hen te vorderen

;

11°. dat de werkuren voor de tuinslaven, geene veehoeders

of Avachters zijnde, en voor ambachtslieden
,
zullen zijn als volgt:

van zons-opgang tot tAvaalf ure ’s middags ,
en van twee ure na

den middag tot zons-ondergang ; zullende het aan niemand
geoorloofd zijn om vóór of na die tijden, of op den rusttijd van
tAvaalf tot tAvee ure , eenig werk aan zijne tuin- of ambachtsslaven

op te leggen
,

of hetzelve van hen te vorderen
,
ten Avare hetzij

tot het brengen van de voortbrengselen der plantagien stad-

Avaarts en het transporteren van goederen , waartoe men niet in

staat is zich tot de voormelde Averkuren te bepalen, of Avel tot

het doen van boodschappen of verrigten van dringende bezigheden

of Averkzaamheden die geen uitstel kunnen lijden, in Avelke

gevallen men van de dienst zijner hiervoren bedoelde slaven

zelfs in den nacht zal vermogen gebruik te maken . mits aan de-

zelven daarentegen over dag vergunnende eenen rusttijd, geëArenre-

digd aan dien, av eiken zij in den nacht aan de dienst hunner mees-
ters hebben doorgebragt

;

12°. dat het wekelijksch rantsoen van maïs voor slaven niet

minder zal mogen zijn dan zes kannen voor iederen man en vijf

kannen voor elke vrouw, te beginnen den lsten Üetober en

eindigende met ultimo Maart, en van primo April tot ultimo

September vijf kannen voor eiken man en vier kannen voor iedere

vrouw; zullende het rantsoen voor kinderen, zoo jongens als

meisjes, naar gelang van hunnen ouderdom, geëvenredigd zijn aan

dat voor mannen en vrouwen bepaald;

13°. dat het rantsoen aan slaven Avekelijks , op den dag door

den meester of de meesteres daartoe gekozen , zal moeten Avorden

uitgedeeld; behoudens nogtans de bevoegdheid aan de meesters,

om in meer dan óón keer het rantsoen uit te deden, mits in acht

nemende dat telkens een aan dien tusschentijd geëvenredigd

gedeelte des rantsoens zal moeten Avorden gegeven, opdat de
slaven dan niet eens te meer en dan Avedcrom te Aveinig voedsel

tot gebruik hebben ;

14°. dat eigenaren van slaven niet zullen vermogen aan hunne
slaven dagen te geven of hen uit te zenden om hun eigen kost

op te zoeken en op eenigerlei manier of om eenige hoegenaamde

reden hun rantsoen, hetzij geheel of ten deele, in te houden, of
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hetzelve te verminderen, maar zullen zij gehouden -wezen om ten

allen tijde het rantsoen in de twaalfde afdeeling bepaald ten volle

te verstrekken ;

15». dat eigenaren van slaven gehouden zijn, kleeding aan

hunne slaven te geven
,
tot behoorlijke dekking hunner naaktheid;

11)
0
. dat er op plantagien geene winkels of dergelijke zullen

mogen gehouden of toegelaten worden
, ter verkoop, verruiling

van. rhum of andere dranken , tabak , suiker en dergelijke of

andere behoeften met de slaven voor hun rantsoen , waardoor
dezelve daarvan , hetzij ten volle of ten deele

,
ontstoken blijven

en dus honger lijden of uit gebrek van voedsel tot dieverijen genoopt

worden, weshalve dan het verkoopen of verruilen van goederen

hoe ook genaamd met slaven voor hun rantsoen of eenig gedeelte

daarvan voor ongeoorloofd verklaard wordt; met verbod aan alle

meesters en meesteressen het rantsoen van hunne of hare slaven

,

geheel of ten deele
,
in te houden of te laten inhouden in vol-

doening of betaling van goederen hoe ook genaamd door dezelven

op crediet gekocht of genomen;
17°. dat het aan eigenaren van slaven niet zal geoorloofd

zijn ,
hunne slaven op eene onredelijke manier te straffen , aan-

gezien de straf in evenredigheid met het vergrijp moet worden
opgelegd, alwaarom van alle grove misdaden of vergrijpingen

met verzwarende omstandigheden gepaard
,

welke de schuldigen

aan meer dan huishoudelijke kastijdingen onderhevig maken, in

het stads-district regtstreeks aan het officie-fiscaal
, en in de

buitendistricten aan de respective districtsmeesters zal moeten

worden kennis gegeven , en zullen de districtsmeesters het officie-

fiscaal daarmede moeten bekend maken

;

18°. dat de schuldige slaaf of slaven alleen, doch niet anderen

troepsgewijze voor het vergrijp van een of meer zullen mogen
worden gestraft;

- 19°. dat schietgeweren en andere wapenen alsmede kruid en

lood , tot de dienst van de plantagien benoodigd
,
eeniglijk bij

de eigenaren ,
of wel bij de opziener of factoors

,
geene slaven

zijnde, mogen in bewaring gehouden worden;
20°. dat de overtreder der bepalingen van de 3de, 5de, 10de ,

11de , 12de , 13de, 14de, 1.5de, 16de, 17de, 18de en 19de afdee-

ling dezer telkens eene boete van vijftig pezos van achten zal

verbeuren;
21°. dat de hierin bepaalde boeten en alle wettige kosten

,

voor zoover dezelve betreffen de meesters van weggeloopene
slaven

,
bij executie op de ligchamen der zoodanige slaven

,
welke

in handen van het officie - fiscaal mogten wezen
,

zullen 'worden

verhaald ,
en in andere gevallen overeenkomstig de bestaande

manier van procederen worden ingevorderd;

22°. dat de hierin vermelde boeten gelijkelijk zullen verdeeld

worden tusschen de koloniale kas , het officie - fiscaal
, de respecti-

ve districtsmeesters , wanneer zij in betrekking staan tot de ge-

vallen waarin dezelve verbeurd zijn doch anders niet, en den
aanbrenger.

Aldus gearresteerd in des Raads vergadering gehouden op het

gouvernementshuis binnen het Fort Amsterdam op Curacao, den
29sten September 1824 , het elfde jaar van Zyner Majesteits

regering.

De Gouverneur en Baden voornoemd
,

(
w

. g.) Caxtzlaar.

Ter ordonnantie van dezelven.

(
w. g.) W. Prixce

, Secretaris.

Gepubliceerd binnen het Fort Amsterdam en inde Willemstad,
den 30sten der gemelde maand.

(w. g.) W. Prixce, Secretaris.

Voor kopij conform.
De Koloniale Secretaris

,

J. ScHOTBORGH Jz.

[XLIV. 23.]

BIJLAGE Li.

PUBLICATIE van den Gouverneur der eilanden St. Eusta- I

tius, St. Martin en Saba, enz. van den 21sten April 1826,
n9. 36.

Wij Wilhelm August van Spengler
,
Kolonel en Kapitein ter

zee in dienst van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden,
Gouverneur der eilanden St. Eustatius, St. Martin en Saba,
Opperbevelhebber van Zijner Majesteits Land- en Zeemagt aldaar ,

enz. enz. enz. , en Raden van Politie van het eerstgemelde eiland

,

Aan alle degenen
, die deze zullen zien

, of hooren lezen
,
salut

!

doen te weten

:

Alzoo wij in overweging hebben genomen dat de onderscheidene
plaatselijke wetten aangaande de slaven-bevolking in de eilanden

BIJBLAD VAtf DE NEDERLAXDSCHE "STAATS-COURANT. 1852—1853.

grootendeels gebrekkig zijn en in vele opzigten tot nog toe alleen
op oude gewoonten hebben berust

,

Zoo is het
, dat wij noodig hebben geoordeeld de hierbij gevoegde

keuren daar te stellen en te bevestigen, en te statueren, zoo als

gestatueerd wordt bij deze
,

dat deze bevestigde keuren op de
behandeling van het Slaven-volk voor de eilanden St. Eustatius,
St. Martin en Saba , van den dag der afkondiging dezer

, kracht
van wet zullen hebben ;

En voorts dat de poenaliteiten op de overtredingen van dien

,

in dit eiland en Saba
, zullen zijn als volgt

,
en worden geap-

pliceerd als naar stijle

:

1°. voor de overtreding van een der artikelen in de eerste

en tweede afdeeling van gezegde bevestigde keuren , eene geld-
boete van dertig pezos van achten;

2<>. voor de overtreding van een artikel in de derde afdeeling,

eene geldboete van vijf en veertig pezos van achten;
3°. voor de overtreding van de vierde afdeeling, eene geldboete

van zes pezos van achten voor iederen slaaf of slaven , welke niet

binnen den behoorlijken tijd met de daarbij voorgeschrevene
kleeding zal zijn voorzien ;

4°. voor de overtreding van eenig gedeelte der vijfde afdeeling,

eene geldboete van honderd en vijftig pezos van achten voor het

eerste vergrijp

;

van drie honderd stukken van achten voor een vergrijp voor de

tweede maal en ten derden male , zoowel als in alle gevallen

waarin eenige wreedheid zal kunnen worden bewezen, eene ver-

hoogde geldboete of arbitraire straffe , zoo als zulks door den
Raad van civile en criminele justitie op eene fiscaal3-actie zal

worden aangewezen

;

5°. voor de overtreding van het tweede artikel van de zesde

afdeeling, eene geldboete van vier honderd en vijftig pezos van
achten , voor ieder kind aldus van de moeder afgescheiden ,

buiten

en behalve de onmiddellijke vrij -verklaring van ieder zoodanig

kind door en van wege het Gouvernement.
Zullende de hiervorenstaande geldboeten (met uitname van

de overtreding tegen hét derde artikel der vijfde afdeeling of

gepleegde wreedheid , welke voor het volle Hof zullen moeten
worden gebragt) kunnen worden ingevorderd op de uitspraak

van twee commissarissen uit den Raad van civile en criminele

justitie, geadsisteerd door den secretaris van dien, welke de

plano en zonder onkosten zal moeten plaats hebben
,
doch ingeval

de belanghebbende partijen zich door zulke uitspraak gegriefd

zouden rekenen
,
zal ieder afzonderlijk het regt hebben zoodanige

uitspraak voor het volle Hof te brengen ,• voor hetwelk het geval

alsdan volgens de gewone manier van procederen zal moeten
worden behandeld.

En bijaldien iemand, zich aan eenige overtreding van meerge-
melde bevestigde keuren hebbende schuldig gemaakt, wordt be-

vonden onvermogend te zijn de opgelegde geldboeten te voldoen,

zal hij in plaats van dien, ter discretie van den Raad van
Justitie, met gevangenis worden gestraft, welke niet korter dan
drie dagen en niet langer dan drie maanden , naar gelang der om-
standigheden zijn zal.

En is al verder gestatueerd, zoo als gestatueerd wordt bij deze,

dat in al zulke gevallen waarin de onmogelijkheid zal worden
betoogd, om voedsel of kleeding (zoo als zulks bij de bevestigde

keuren uitdrukkelijk is voorgeschreven) te kunnen bekomen, eene

evenredigheid in anderer voege tusschen den fiscaal of wien daar-

van de bediening uitoefent en partij zal worden beraamd en vast-

gesteld (zonder echter dat ooit het zoogenaamde geven van een

dag of dagen in de week aan den slaaf of slaven om voor zich

zelven zooveel te verdienen , als eene evenredigheid zal mogen
worden beschouwd, zijnde het geven van zulke vrije dagen, met
zulk een inzigt, hierby expresselijk verboden), en in geval van
verschil tusschen het officie-fiscaal en partij, de beslissing aan

dezen Raad worden overgelaten.

En opdat niemand hiervan eenige ignorantie zou kunnen preten-

deren, zal deze worden gepubliceerd en geaffigeerd, ter plaatse

waar zulks gebruikelijk is.

Aldus gearresteerd in onze raadsvergadering
,
gehouden op St.

Eustatius
,
den 21sten April 1826 , en gepubliceerd den lsten Mei

daaraanvolgende.
(Onder stond:)

(
Get

.)
W. A. vax Spexgler.

Ter ordonnantie van denzelve.

[Get.) T. G. Groebe, Secretaris.

BEVESTIGDE KEUREN op de behandeling van

het Slavenvolk , voor de eilanden St. Eustatius

,

St. Martin ( Nederlandsch gedeelte) en Saba.

EERSTE AFDEELIXG.

Art. 1. Alle slaven, tot suiker- of andere plantagien behoo-

rende, zullen in het vervolg hun werk in het veld niet eerder

n.
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beginnen, dan met het dagschot, en voortarbeiden tot half tien,

wanneer hun een half uur zal worden toegestaan om te ontbijten.

Ten tien ure kunnen zij wederom aan het werk worden gesteld en

daaraan worden gehouden tot twaalf uur, wanneer hun twee uren

zullen worden vergund voor hunnen middag- of etenstijd. Ten
twee ure zullen zij weder in het veld zijn om te arbeiden tot

zons-ondergang, doch niet langer.

Deze bepaling zal geen inbreuk maken op het grashalen, het-

welk desniettegenstaande zal moeten plaats grijpen, en uiterlijk

oen uur na zons-ondergang zal moeten zijn volbragt.

Art. 2. Gedurende den oogst zal het vrijstaan
,
de slaven te

verpligten een uur na zons-ondergang door te werken en één uur
van hunnen middag- of etenstijd in te korten, of wanneer men
hun hunnen vollen middag- of etenstijd laat genieten, hen twee
uren na zons-ondergang aan het werk te houden ; doch zal ieder

slaaf, zoodanig gebezigd, voor zulken buitengewonen arbeid, be-

regtigd zijn tot een vierde deel verhooging van deszelfs gewoon
rantsoen

,
zoo als zulks van stuk tot stuk bij deze keuren is

bepaald.

Van vorenstaande regelen zijn uitgesloten de molengasten, sui-

kerkokers en vuurstoRers
, welke men mag bezig houden naar

gelang van de hoeveelheid suikerriet dat gekapt is, of andere

vereischten, onder voorwaarde echter dat deze buitengewone
arbeid niet langer voortdure dan tot tien uur in den avond ,

tenzij

zulks tot het potten der reeds gemaakte suikers vereischt worde;
doch des Zaturdag-avonds zal men hen mogen verpligten tot

middernacht aan het werk te blijven, mits aan alle slaven zoo-

danig gebezigd dubbel rantsoen worde verstrekt.

Art. 3. Het zal aan geenen eigenaar, directeur, factoor of

iemand anders op eenige plantagie veroorloofd zijn
,
eenigen slaaf

tot arbeid te dwingen na de bepaalde werkuren van Zaturdag-
avond tot Maandag-morgen

,
zonder aan zulken slaaf eene vpl-

doende belooning daarvoor uit te reiken, met uitname echter

van het grashalen, hetwelk voor acht uur des Zondag-morgens
moet geëindigd zijn

, en het oppassen van het vee in de weiden
door de veehoeders.

TWEEDE AFDEELING.

F.et wekelijksch rantsoen voor iederen slaaf of slaven tot eene
plantagie behoorende en boven de zes jaren oud, zal zijn als

volgt

:

twintig pond yams en drie haringen
, of eene evenredigheid van

eenigen anderen zoutevisch bij gebrek van haring; indien geen
soort van visch verkrijgbaar is

,
alsdan vijf en twintig pond yams ;

of wel één galon maïsmeel of maïs en drie haringen, en inge-

val men geen visch kan bekomen
, alsdan een en één vierde

maïsmeel of maïs , hetwelk wekelijks of twee malen ’s weeks ,

naar verkiezing van den eigenaar
,

directeur of factoor
,
zoo als

zich zulks bevinden moge, zal moeten worden uitgedeeld.

Kinderen, zes jaren oud of daaronder, zullen de helft van
,
vorenstaand rantsoen genieten.

En zal dit rantsoen niet worden beschouwd als eenige gemeen-
zaamheid te hebben met eenig gedeelte der voortbrengselen van
de landerijen, gewoonlijk aan slaven ter hunner eigene bebouwing
toegestaan en algemeen bekend onder den naam van negergronden.

en twintig slagen met de zweep , kat , bullepees
,
garden of roe-

den ,
hetzij nederliggende of overeind staande ;

2°. slavinnen boven de veertien jaren oud ,
niet meer dan

achtien slagen met eene kat , bullepees
,
garde of tamarinde-roede

,

doch alleen op den rug en nooit anders als overeind staande

,

3°. slaven van den ouderdom vaff tien tot veertien jaren;
mogen niet meer dan met twee derden van het getal der slagen

,

voor die van het geslacht waartoe zij behooren, boven de veertien

jaren oud bepaald, worden gekastijd, zijnde het gebruik der
zweep voor alle jonge slaven uitdrukkelijk verboden;

4°. aan kinderen van zes tot tien jaren zal men niet meer
dan de helft der slagen voor die van het geslacht waartoe zij

behooren
,

boven de veertien jaren oud bepaald
,
mogen geven

,

en slaven onder de zes jaren
,
zullen nimmer meer dan zes slagen

mogen ontvangen ;

5°. gevallen
, welke gestrengere straffen vereischen, zullen

aan de uitspraak van den fiscaal of wien daarvan de bediening

uitoefent, worden overgelaten, welke alsdan het noodige en
zonder onkosten voor den eigenaar zal verordenen ;

6°. geene straffen zullen in het veld mogen worden uitgeoefend ,

uitgenomen kleine vermaningen voor ongehoorzaamheid aan be-

velen of pligtverzuim , in welke gevallen aan iederen slaaf en
zelfs ook aan iedere slavin , tot zes slagen toe met de zweep , doch
staande

,
zal mogen worden gegeven

;

Eindelijk zal geen slaaf twee malen voor hetzelfde vergrijp,

zonder uitdrukkelijke goedkeuring van den fiscaal of zijnen ver-
tegenwoordiger, worien gestraft; en zoude het komen te gebeuren,
dat een slaaf, aldus voor een vergrijp afgestraft , zich binnen
eenige uren daarna aan een ander kwame schuldig te maken, dan
zullen er ten minste vier en twintig uren moeten verloopen, al-

vorens hij of zij op nieuw worden gekastijd.

ZESDE AFDEELING.

Art. 1. Huisslaven of dienstboden zullen beregtigd zijn tot

dezelfde kleeding, dezelfde voeding, en gelijke verzorging gedu-
rende ziekten

,
en zullen op dezelfde wijze worden gestraft als

de veldnegers.

Ten opzigte der rantsoenen voor deze klasse, zullen echter

diegenen, welke dagelijks van de tafelen hunner meesters worden
gespijzigd , worden uitgezonderd.

Art. 2. Geen slavenkind onder den vollen ouderdom van zes

jaren ,
zal van zijne of hare moeder door verkoop, overdragt of

andere beschikking mogen worden afgescheiden
, dan alleen wan-

neer het met vrijgeving gepaard gaat.

Aldus geëxtraheerd uit het Publicatieboek n°. 2.

De Comndes-grifjier
,

(get.) M. De Veer.

Voor kopij conform.

De Koloniale Secretaris
,

* J. ScHOTBORGH Jz.

[XLIV. 24.]

BUEAGE M.

DERDE AFDEELING.

Op iedere plantagie zal er een behoorlijk gebouw tot de ont-
vangst van zieke slaven worden klaar gehouden en eene geschikte
zieken-moeder worden aangesteld om dezelve op te passen en te

verzorgen ; het zal echter aan iederen eigenaar vrij staan
,
hen in

het dorp te doen brengen
,
doch ook aldaar verpligt zijn zorg te

dragon dat zij behoorlijk worden behandeld.

VIERDE AFDEELING.

Ieder slaaf zal jaarlijks van kleederon worden voorzien als volgt:

twee lange broeken en een hemd van Osnabrugsch of ander grof
linnen, voor het mannelijk geslacht;

twee rokken en een jak van Osnabrugsch of ander grof linnen ,

als reeds voormeld, voor het vrouwelijk geslacht

;

cn bovendien, in de maand November, een wollen of ander
warm buis voor iederen volwassen man of jongen, en een jak
van dezelfde stof voor iedere volwassen vrouw of meisje

,
bene-

vens eene wollen muts of eenen hoed voor iederen slaaf zonder
onderscheid.

VIJFDE AFDEELING.

Het zal voortaan aan geen eigenaar, directeur, factoor of
anderen, het toevoorzigt of het beheer over slaven hebbende,
veroorloofd zijn aan eenigen slaaf of slaven grootere lijfstraf uit te
oefenen dan hierna is vermeld, en zulks in wijze en voege als daar bij

omschreven:
1 °. slaven boven de veertien jaren oud

, niet meer dan vijf

PUBLICATIE , houdende authentieke interpretatie op de
ode afdeeling der Publicatie van den Gouverneur der eilan-

den St. Eustatius
,
St. Martin en Saba, dd. 21 April/1 Mei

1826.

IN NAAM DES KONINGS!
De Gouverneur van Curacao en onderhoorigheden,
Allen

,
die deze zullen zien, of hooren lezen, salut! doet te weten:

In aanmerking genomen hebbende, dat omtrent de uitlegging

van de bevestigde keuren op do behandeling van het slavenvolk

voor de eilanden St. Eustatius , St. Martin (Nederlandsch gedeelte)

cn Saba, met de daarmede in verband staande publicatie van den

Gouverneur der eilanden dd. —— - 1S2G, uiteenloopende gevoe-

lens bestaan ,
cn het noodig oordoelende, door eene authentieke

interpretatie, allen twijfel te dezen aanziön uit den weg te ruimen;
Overwegende dat bij art. 117 van het. Reglement op het beleid

der regering van de Nederlandsche Mest- Indische bezittingen,

gearresteerd bij besluit van Zijne Excellentie den Commissaris-
generaal van Zijne Majesteit, dd. 21 Julij 1828, n°. 222, de
verhouding van den moester tot den slaaf wordt bepaald te zijn

als die van den curator of voogd tot den onmondige, en aan den
eigenaar slechts het regt is toegekend om eene vaderlijke tucht over

den slaaf uit te oefenen;

dat bij de volgende reglementen op het beleid van de regeringen

van dit beginsol niet is afgegaan

;

dat de 5de afdeeling van de bevestigde keuren op do behande-
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ling van het slavenvolk voor de eilanden St. Eustatius ,
St. Martin

en Saba omschrijft welke lijfstraffen een eigenaar, directeur, fac-

toor of anderen, liet toevoorzigt of het beheer over slaven heb-

bende, op eigen gezag, aan eenigen slaaf zal mogen uitoefenen

en aldus de grenzen van de tucht bepaalt, geheel in overeenstem-

ming met den geest der regerings-reglementen

,

Den Kolonialen Raad gehoord:

Heeft goedgevonden en verstaan : met intrekking van de notifi-

catie van den gezaghebber Van St. Eustatius dd. 1 Augustus 1849

,

voorloopig daargesteld, bijwijze van interpretatie op de 5de afdee-

ling der publicatie van den Gouverneur der eilanden St. Eustatius

,

St. Martin en Saba dd. ^-—^1826, voorloopig en onder nadere

goedkeuring des Konings ,
te bepalen

:

Art. 1. De eigenaar, directeur, factoor ofanderen , het toevoor-

zigt of beheer over slaven hebbende
,
zal op eigen gezag aan den

slaaf geene zwaardere straf mogen opleggen ,
dan die der slagen

omschreven en bepaald in de vier eerste artikelen dier afdeeling.

Art. 2. Wanneer het vergrijp van den slaaf van dien aard is

,

dat bij den onmondige deszelfs bestraffing onder de vaderlijke

tucht valt, maar desniettemin tot deszelfs beteugeling gestrengere

strafgevorderd wordt, dan in de aangehaalde artikelen is bepaald,

zal de beoordeeling daarvan worden overgelaten aan den ambtenaar

van het publiek ministerie, die naar bevind van zaken meerdere

slagen kan bevelen, doch zal dit zonder onkosten voor den eige-

naar behooren te geschieden.

Art. 3. Alle andere vergrijpen door eenen slaaf gepleegd

,

behooren tot de kennisneming van den gewonen regter.

Art. 4. De eigenaar of zijn lasthebber is bevoegd tegenover den

slaaf maatregelen van verzekering te nemen ; deze zullen echter

nimmer in straf of wreedheid mogen ontaarden.

Aldus gearresteerd op Curaijao den 24sten December 1849.

(Get.) I. J. Rammelman Elsevier Jr.

De Koloniale Secretaris a. i.,

(Get.) J. Schotboegb Jz.

[XLIV. 25.)

VERSLAG van het beheer van de Kust van Guihea

en Onderhoorigheden en van den staat waarin

de Kolonie zich bevindt, over het jaar i85o.

NEDERLANDSCHE ETABLISSEMENTEN TER KUSTE
VAN GUINEA.

Ten aanzien der mededeelenswaardige bijzonderheden omtrent
de Nederlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea heeft men
gemeend, de verdeeling in hoofdstukken en verdere onderdeelen

te moeten weglaten , uit hoofde van de weinige uitgebreidheid
,

welke daaraan uit den aard der zaak kan worden gegeven, na het

algemeen overzigt ,
daaromtrent in het verslag over 1849 opge-

nomen. Hetgeen over 1850 valt mede te deelpn
, bepaalt zich tot

het volgende.

Vrede en eensgezindheid heerschten over het algemeen onder
de inboorlingen in gemelde bezittingen. Alleen in het Hantasche
landschap ontstond een geschil tusschen de bevolking van de land-
schappen Akatinkjo en Ghimmekroen. Vijftien personen verloren

in een daarop gevolgd gevecht het leven en negen werden gewond.
Het bestuur trad tusschenbeide en na onderzoek der zaak werd
aan die landschappen eene boete opgelegd van vijftig oneen stof-

goud
,
benevens de verpligting tot daarstelling van eenen berijd-

baren weg ter lengte van ruim vier duizend en ter breedte van
tien Nederlandsche ellen, van af Elmina tot aan de Zoete-rivier,

zijnde de grensscheiding tusschen Cape Coast en het Nederlandsch
gebied.

Ook te Elmina hadden eenige geschillen plaats
,

welke echter
van geene groote beteekenis waren en meestal met eene vermaning
of boete door het Bestuur werden beëindigd.

De militaire magt ter Kuste bestond in 1850 uit eenen officier van
gezondheid der 1ste klasse, eenen tweeden luitenant

, waarnemend
militair kommandant

, en 105 onder-officieren en manschappen.
Sterfgevallen hadden onder de Europeanen niet plaats. Onder

de inboorlingen was de gezondheidstoestand insgelijks zeer vol-

doende.

Een staat Van de ontvangsten en uitgaven voor de Kust van
Guinea over 1850 gaat hiernevens.

De tabaks-cultuur te Simbo werd met ijver door den adsistent

C. Meeuvosen voortgezet. In September 1850 stonden 5000 planten
in het veld en zoude weldra eene behoorlijke hoeveelheid wel
uitgegroeide tabak tot monster naar Nederland worden gezonden.
De kleurling Hansjorie houdt zich in den omtrek van Elmina

nog steeds onledig met de koffij teelt. De Gouverneur heeft berigt,

dat de laatste proeven , welke hij van die kleine onderneming ont-
ving

, hem voorkwamen , in hoedanigheid veel verbeterd te zijn.

Gedurende het jaar 1850 zijn ter reede van Elmina geankerd
geweest 81 schepen

, als

:

3 Nederlandsche,
22 Engelsche

,

20 Amerikaansche,
13 Fransche,
17 Sardinische,

1 Portugeesch,
4 Hamburgsche,
1 Zweedsch,

81

Hieronder zyn evenwel begrepen 5 oorlogsschepen
, terwijl verder

als zonder invloed op de inkomsten moeten worden afgetrokken
twee Nederlandsche koopvaardijschepen en twintig vreemde

, welke
bf reeds in 1849 ankergeld hadden betaald, öf uit gebrek aan
handel de reederbinnen de vier en twintig uren weder verlieten.

De Minister van Koloniën
,

Chs. F. Pabod.

[XLIV. 26.]

BULAGE.

STAAT van de Ontvangsten en Uitgaven voor de Neder-
landsche bezittingen ter Kuste van Guinea, over 1850,
vergeleken met de raming van dat jaar.

Ontvangsten.

OMSCHRIJVING.
v

Geraamd Werkelyk

Bedrag.

Ankergelden f 1,200.00 f 1,620.00
Boeten 1,000.00 1,421.67
Boeigelden 100.00 232.50
Diverse ontvangsten 200.00 139.80

f 2,500.00 f 8,413.97

Uitgaven.

OMSCHRIJVING.

Geraamd Werkelijk

Bedrag.

UITGAVEN TER KUSTE.

Personeel der civile ambtenaren.

Tractement van den Gouverneur. . f 5,000.00 f 5,000.00

» » )) boekhouder en
%

officier van justitie, tevens belast

met de functien van secretaris en

griffier 2,400.00 2,400.00

Tractement van drie residenten , ieder

k f 1200 ’s jaars 3,600.00 2,964.39

Tractement van zes adsistenten, ieder

k f 900 ’s jaars 5,400.00 4,950.00

Tractement van den fabriek en maga-
zijnmeester, tevens belast met de

934.52functien van opzigter over den trein. 1,200.00

Tractement van een schoolonderwijzer 900.00 900.00

Tractement van een tolk voor de Fan-
tijusche taal 500.00 500.00

Transporteren f 19,000.00 f 17,648.91
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OMSCHRIJVING.

Geraamd Werkelijk

Bedrag.

Per transport f 19,000.00 f 17,648.91

Tafelgeld van den Gouverneur. . . 640.00 640.00
Reis- en verblijfkosten der ambtenaren 800.00 3,301.87

Militaire tractementen en soldijen.

Een officier van gezondheid der 1ste

klasse, tevens belast met de admi-
nistratie der apotheek 2,100.00 2,100.00

Een officier van gezondheid der 2de
klasse 1,000.00 1,000.00

n lste luitenant
, kommandant der

bezetting 1,600.00 n
'

» 2de luitenant bij dezelve. . . 1,000.00 1,000.00

Toelage aan idem n 300.00
Een adjudant-onderofficier . » 700.00
Zes sergeants è. f 13 ’s maands 936.00 \

Twaalfkorporaals » 11 » 1,584.00 ,

1

Vyf horenblazers » 8 » 480.00
( 10,625.185Twee tamboers » 8 » 192.00

24 Tapoeijer-soldaten 8 » 2,304.00
\

78 Negei'-soldaten 7 » 6,522.00

Pensioenen
,
gagementen en onder-

standgelden.

Pensioen aan den gewezen adsistent
/

Chr. Rühle 500.00 500.00

Pensioen aan den gewezen adsistent

Cl. Rühle 420.00 420.00

Pensioen aan den gewezen fabiïjk en

magazijnmeester H. Va riet . . . » 353.23
Gagementen aan gewezen militairen

der bezetting en pensioen aan lands-

werklieden 410.00 364.56 5

Gagement van op Java gediend heb-
bende Afrikanen 3,600.00 4,264.00

Gratificatiën aan gepasporteerden . 400.00 64.00

» bij de uitreiking van
medailles 36.00 48.00

Onderstand aan het Negerhoofd van
Elmina en de Negerhoofden der

acht kwartieren 925.00 915.12

Onderstand aan denVorst van Ashanty 775.00 838.75

Uitgaven van verschillenden aard.

Arbeidsloon aan gouvernements-
werklieden 3,400.00

3,915.98Idem voor de houtzagerij . . . . 1,455.00

Kanoloonen 700.00 670.62
Onderhoud der gevangenen. . . . 200.00 191.50
Negerfeesten , Zondags- en yamscos-

turnen 300.00 265.75

Onderhoud der forten en gebouwen. 1,500.00 1,910.25

Aankoop van kano’s 80.00 62.50

» » meubelen en tafelge-

reedschap . . . . 400.00 257.50
» » palm-olie ter verlich-

ting der forten . . . 400.00 358.325

Toelagen aan schrijvers . .
"

. . . 400.00 380.00
een opzigter bij den trein. 240.00 251.25
H ziekenvader . . . . 96.00 95.98
» hulponderwijzer. . . 100.00 100.00
i! bode bij de regtbank . 180.00 170.00

Vertalingskosten 75.00 »

Schrijf- en kantoorbehoeften
,
boeken

,

vracht- en draagloonen
, ordonnan-

cen en aanbrenggelden van recru-

ten ,
enz 720.00 527.475

Diverse huishoudelijke uitgaven . . 455.00 459.93
Onvoorziene uitgaven 1,250.00 437.22

Uitgaven voor de goudmijnen.

Tractomont van een hoofd-ingenieur. 5,000.00 ))

Transporteren f 62,205.00 f 55,137.91

OMSCHRIJVING.

Geraamd Werkelijk

Bedrag.

Per transport f 62,205.00 f 55,137.91

Tractement van drie ingenieurs a
f 2800 8,400.00 0

Tractement van een werkmeester . . 1,800.00 0

» » negen Europesche
mijnwerkers en ambachtslieden

h f 880 7,920.00 366.68

Tractement van een translateur voor
de Fantijnsche taal 240.00 101.25

Tractement van twee opzigters of

comba’s è, f 10 ’s maands . . . 240.00 n

Tractement van een zagersbaas. . . 95.58 •

Werklieden , aan
6 timmerlieden a f 90.00 ’sjaars 540.00 •

3 metselaars » 90.00 » 270.00 w

3 smids » 90.00 » 270.00 0

3 houtzagers » 84.38 * 253.14 n

1 schilder » 84.38 » 84.38 n

260 werklieden » 4.22 ’s maands. 12,168.00 671.24 5

20 rumadoors op de Boutry-rivier

tot het zuiveren derzelve van boom-
stammen 625.00 216.50

Toelagen aan militairen ,
dienendeals

opzigters bij de onderscheidene

werkploegen 505.00 82.745

Kostgeld aan zeven Ahantasche land-

voogden 374.40 93.60

Verstrekking van rhum aan werk-
lieden en dragers 6,240.00 349.695

Aankoop van materialen . . . . 1,200.00 n

» » kano’s 120.00 »

Kano-
,
draag- en boodschappersloon. 1,200.00 53.425

Reiskosten der beambten 1,800.00 343.02

Diverse kleine uitgaven 1,200.00 44.19

Onvoorziene uitgaven 400.00 ft

Uitgaven in Nederland.

Pensioen aan den gewezen gouverneur
1,200.00H. Bosch 1,200.00

Pensioen aan den resident N. B. Groen. 651.00 651.00

» » de weduwe Pignari ,

geb. Grossi 400.00 400.00

Pensioen aan de dochter van wijlen

den generaal-majoor Verveer . . 1,800.00 1,800.00

Pensioen aan den gewezen kapitein

800.00D. Stander 800.00

Verloftractement aan den gewezen
boekhouder en officier van justitie

W.G.T.Derx * 600.00

Verloftractement aan den resident

H. S. Pel e 50.00

Wachtgeld aan den gewezen secretaris

der missie naar Coomassie ,
onder

wijlen den generaal-majoor Verveer 1,095.00 1,095.00

Opvoedingskosten van den Ashantijn-

schen jongeling Akwassie Boachie. 3,000.00 419.00

Uitzending van personeel . . . . 8,275.00 800.00

Benoodigdheden voor de dienst ter

Kuste 18,128.50 10,668.245

Diverse uitgaven ^ • . * < • • T) 1,247.00

Totaal f 143,500.00 f 77,190.505

[XLViir. ï.j

KONINKLIJKE BOODSCHAP, dd. 12 October 1852»

ten geleide van het

[XVLIII. 2—7.]

VERSLAG door de Algemeene Rekenkamer ingevolge art. 14

der wet van 5 October 1841 (Staatsblad n°. 40) den

Koning aangeboden van het resultaat harer werkzaamheden

over het jaar 1851 ,
— met Bijlagen A—E.
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Verslag omtrent den staat van het Armwezen over i85o.

(Missive
;

Verslag.)

, :

[XLIX. 1.]

MISSIVE, ingekomen in de zitting van den 14den October

1852.

’s Gravenhage ,
den 11den October 1852.

Ik heb de eer UHEG., bij deze, ingevolge het bepaalde bij

art. 195 der Grondwet, aan te bieden het Verslag aan de Staten-

Generaal omtrent den staat van het Armwezen over het jaar 1850.

De Minister van Binnenlandsclie Zaken
,

!

Thorbecke.

Aan den Heet' Voorzitter van de Tiveede Kamer
der Staten-Generaal.

[XLIX. 2.]

VERSLAG omtrent den staat van het Armwezen over het

jaar 1850.

De laatste inlichtingen voor het opmaken van dit verslag

over 1850 vereischt, zijn eerst in den loop der maand Mei 1852
bij het Departement van Binnenlandsclie Zaken ontvangen. Onder-
scheidene beletselen gedurende den zomer hebben verhinderd ,

het

vroeger aan de Staten-Generaal aan te bieden.

Met belangstelling nam het Gouvernement kennis van het

rapport der Commissie uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

,

in wier handen het verslag omtrent den staat van het armwezen
over 1849 was gesteld.

Daarin komen opmerkingen voor , die aanduiden , dat de Com-
missie het wenschelijk acht, dat ook ten aanzien van door bijzon-

dere personen opgerigte instellingen van weldadigheid niet slechts

meer volledige inlichtingen worden verkregen, maar ook, waar
dit noodig mogt. zijn, voorzieningen beraamd ter verzekering dat
de inkomsten dier instellingen overeenkomstig hare bestemming
worden gebruikt.

De Commissie schijnt bij hetgeen zij in dit opzigt opmerkte,
zich niet met juistheid voor den geest te hebben gesteld

,
dat het

,

in den tegenwoordigen staat van zaken
, der Regering aan de mid-

delen ontbreekt om voor de niet gesubsidieerde instellingen
,
wier

bestuurders zich tot het geven daarvan ongenegen verklaren
,
de

verlangde opgaven te bekomen. .

Aan die strekking van het verslag der Commissie zal dus het
wenschelijk gevolg eerst geheel kunnen worden gegeven, wanneer
eene wet op het armbestuur de daartoe onmisbare middelen zal
aanwijzen.

Dien onverminderd heeft de Regering beproefd
,
ten aanzien van

onderscheidene door de Commissie ter sprake gebragte punten,
nadei-e opgaven te erlangen. De met dat doel gevraagde berigten
zijn nog niet volledig ingekomen.

Bij het verslag over 1851 zal men gebruik gemaakt vinden van
hetgeen dien ten gevolge zal worden ontvangen. Dat stuk zal
tevens terugkomen op de punten door de Commissie behandeld

,

waai'omtrent in den loop van dit verslag geene of geene genoeg-
zame ophelderingen worden verstrekt.

Hier ter plaats moge het volgende voldoen.
De Commissie betreui-t

, dat in het verslag over 1849 het
stilzwijgen werd bewaard omtrent den inwendigen toestand der
ini’igtingen.

.

Het doel dier opmei’king kan wel niet zijn, dat de
Regering, bij het aanwezen van eenige duizende instellingen, over
den toestand van elke van deze afzondei’lijk handele. Zij is bij

het verslag van 1848 in onderscheiden bijzonderheden getreden
over den toestand

,
de eigenschap en de werking van elke soort

van instellingen in het algemeen. Daarnaar is bij het verslag
over 1849

, én zal ook verder bij dit en de volgende verslagen
worden verwezen, ten einde eene jaarlijksche herhaling van het
eenmaal medegedeelde te vermijden. Voor zooverre echter in een
of ander jaar afwijkingen daarvan plaats hebben

,
worden die in

het verslag over dat jaar aangewezen. De Regei'ing moet zich
daarbij in den ï’egel bepalen tot het vermelden der feiten, die
haar door de Gedeputeerde Staten worden medegedeeld. Een
algemeen en doordi’ingend oordeel kan op de bijzonderheden van
één jaar niet worden gebouwd. Eene behandeling, als de Com-
missie schijnt te bedoelen

, zou slechts het gevolg kunnen zijn van
algemeene plaatselijke inspectiën onmiddellijk van Regerings-
wege

, en van eene inzage in de huishouding der instellingen

,

waartoe de thans bestaande verordeningen niet leiden. Na het tot
stand brengen eener wet op het armbestnur

,
zal worden overwo-

gen
,
welken invloed hare bepalingen zullen behooren uit te oefe-

nen op de inrigting van het Verslag.
Overeenkomstig het vooi’nemen

, bij het verslag ovei’ 1849 geuit

,

wordt nu, in de eerste plaats
,

ovei’gelegd eene nieuwe algemeene
tabel, bevattende aanwijzing van het getal besturen en^ instel-
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lingen van weldadigheid den 31sten December 1850 in elke
provincie en bij gevolg in het geheele Rijk aanwezig. Die tabel
is, even als die, gevoegd bij het verslag over 1848, voor elke
soort van instellingen gesplitst in vele onderdeelen , met aanduiding :

a. hoeveel van elke soort zich op ultimo December 1850 bevon-
den in de toen nog ondei’scheidene steden

,
en hoeveel in gemeenten

ten platten lande;

b. hoeveel daai’van
, met gelijke onderscheiding, gesubsidieerd of

niet gesubsidieerd waren ; en
c. hoeveel

, almede met dezelfde onderscheiding
,
dergene wier

werkkring zich niet uitstrekt tot al de godsdienstige gezindten,
beleden ter plaatse waar zij zijn gevestigd, in elke provincie bestemd
zijn voor elke afzondeidijke gezindte.

Het verschil der getallen op die algemeene tabel en op die over
1848 vooi’komende

,
is voor verre het grootste gedeelte het gevolg

van meer naauwkeurige opgaven en van eene meer juiste opvat-
ting van de hoofden der kolommen. Daaruit is voortgevloeid,

dat onderscheiden instellingen thans in andere kolommen zijn

begrepen , dan waarin zij op de tabel over 1848 voorkwamen.
Er is nu volkomen overeenstemming tusschen de getallen van

elke soort van instellingen vermeld op de algemeene tabel over

1850 en op de verdere tabellen, meer bijzonder elke dier soorten

op zich zelve betreffende, welke almede bij dit verslag zijn gevoegd.
Nu dat doel is bei-eikt

, zal het voldoende zijn, bij de verslagen

over volgende jaren
,
in plaats van telkens eene nieuwe algemeene

tabel, waai’van de zamenstelling veel tijd en moeite vordert,

eenvoudig de veranderingen mede te deelen, die het getal instel-

lingen in het laatst afgeloopen jaar zal hebben ondergaan.
De overgelegde tabellen zijn, even als die, gevoegd bij de

verslagen over vorige jaren, bij het Departement van Binnenland-
sche Zaken opgemaakt

, voor zooveel betreft de instellingen die

in meer dan ééne provincie bestaan
,
uit de provinciale tabellen

,

bij de gewestelijke besturen vervaardigd met de opgaven uit de
gemeenten ontvangen. Die provinciale tabellen zijn bij het Depar-
tement voqraf naauwkeurig vergeleken met die betreffende 1849,
en voorts met zoo veel zorg ondei'zocht

,
als geschieden kon bij

de onmogelijkheid om de daarin vervatte cijfers op zich zelve na
te gaan.

Dat onderzoek
,
hetwelk jaarlijks plaats heeft

,
gaf ook nu weder

aanleiding tot nadere briefwisseling ter verbetering van hier en
daar opgemerkte gebreken.

Over 1850 zijn inlichtingen verkregen van instellingen, voor
welke die over 1849 geweigerd of niet tijdig ontvangen zijn. Het
omgekeerde had echter ook plaats. Voorts zijn in 1850 meer alge-

meen dan vroeger het geval was, de onderscheiden instellingen,

die onder één bestuur staan , elk op zich zelve begrepen onder
het getal der soort waartoe zij behooren

,
en niet te zamen als ééne

instelling onder het cijfer dergene
,
waai’onder het voornaamste

deel der veiTigtingen van zoodanig bestuur is te rangschikken.
Uit een en ander vloeit voort, dat het getal der instellingen,

sti’ekkende ten behoeve of tot het verzorgen der armen
,
in de tabel-

len bij dit verslag gevoegd
,
aangeduid als voor welke inlichtingen

zijn ontvangen
,
209 meer bedraagt dan in de tabellen bij het

verslag over 1849 vermeld.
Het is echter mogelijk dat het verschil, ten gevolge van de

wijze, op welke de in 1849 ontvangen inlichtingen ten aanzien
van onderscheiden instellingen door één bestuur beheerd, waren
ingerigt, werkelijk iets minder bedraagt. Dit neemt echter niet

weg, dat in het verslag over 1850 voor een vrij aanmei’kelijk

getal instellingen meer opgaven zijn vervat dan over 1849 het

geval was.
Dit zou, in dien de staat van het ai’mwezen in 1850 met de daad

dezelfde ware geweest als in 1849, hebben vei'oorzaakt
, dat de

cijfers in dit verslag vermeld, inzonderheid het bedrag van het-

geen onmiddellijk tot ond.erstand aan behoeftigen is uitgegeven,

veel hooger zouden zijn gestegen dan in het verslag over 1849.

Dit is echter niet het geval , zoo als hieronder nader zal worden
aangetoond. Die cijfers zijn, schoon zij over vele instellingen meer
loopen, in het algemeen nog beneden die over 1849.

Dezelfde uitkomst leverde 1849 op, vei'geleken met 1818,

Er is alzoo stof tot het hei’halen der opmerking, in het verslag

over 1849 gemaakt, dat, voor zooverre die cijfers dergelijke ge-

volgtrekking toelaten, daanxit kan worden opgemaakt, dat de
staat van het armwezen, hoe bezwarend die ook nog moge zijn,

nu gedurende drie achtereenvolgende jaren gunstiger is geworden.

De Commissie uit de Tweede Kamer heeft bij de behandeling

van het verslag over 1849 het gevoelen geuit, dat het verslag der

Regering uitdrukkelijk zou moeten beperkt worden tot de instel-

lingen, die tot leniging of vermindei'ing der armoede strekken,

en dat, even als in de laatste jaren daarin niet meer zijn opge-

nomen de weduwen- en xveezenfondsen , zoo ook de overige

instellingen tot vooi’koming van armoede daaruit zouden behooren

te woi'den weggelaten.

De Regering wil niet ontkennen, dat de gronden, daarvoor door

H.
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de Commissie aangevoerd, zich bij eene streng logische redenering

wel laten verdedigen. Zij heeft echter, na overweging, besloten,

die instellingen tot voorkoming van armoede in het rapport te

moeten blijven opnemen, instellingen wier doel, in den regel,

en met weinige uitzonderingen ,
medebrengt

,
dat daaraan slechts

wordt deelgenomen door personen
,

wier toestand grenst aan dien

der armen. Zij acht dit wenschelijk, omdat hare werking niet

eenen verwijderden ,
maar onmiddellijken invloed op den staat van

het armwezen uitoefent. Dit is niet het geval met de weduwen-
en weezenfondsen : daarin wordt gemeenlijk slechts deel genomen
door vermogende of gevestigde burgers. Uit dezen hoofde zijn zij

geoordeeld in het geheel niet in een verslag over het armwezen
te behooren.

Dien ten gevolge zijn de instellingen van weldadigheid in dit

verslag, even als in dat over 1849, in twee hoofdsoorten onder-
scheiden , als :

1°. instellingen, strekkende ten behoeve of tot het verzorgen

der armen , ook door werk en onderwijs , en

2°. instellingen
,
welke het voorkomen van armoede ten doel

hebben.

De instellingen, die strekken ten behoeve of tot het verzorgen

der armen ,
zijn

,
volgens de hierbij gevoegde tabellen (2 — 15)

de administratien voor huiszittende armen ; de genootschappen tot

ondersteuning van schamele armen
; de commissien of vereenigin-

gen tot het uitdeelen van levensmiddelen en brandstoffen gedurende
den winter ; de genootschappen tot ondersteuning van behoeftige

kraamvrouwen ; de godshuizen ; de gast- of ziekenhuizen
;
de scho-

len tot onderwijs ; de werkschoten ; de gestichten voor doofstommen
;

de gestichten voor blinden ; de werkplaatsen van liefdadigheid
, en de

koloniën der Maatschappij van Weldadigheid. De instellingen

,

welke het voorkomen van armoede ten doel hebben, zijn, vol-

gens de mede hierbij gevoegde tabellen (16— 20): de banken van
leening

, de zieken- en begrafenis-bussen
,

de spaarbanken en de
spaarkassen.

De bevolking is aangenomen, zoo als zij op den 31 sten Decem-
ber 1850 bestond in :

Noordbrabant . . 397,133 zielen

Gelderland . . 373,252

Zuidholland . . 563,909

Noordholland . . 479,564 »

Zeeland . . . 161,495 w

Utrecht 150,441 »

Friesland . . . 249,769 ï>

Overijssel . . . 218,551 »

Groningen . . . 189,178

Drenthe .... 83,675 »

Limburg. . . . 206,444 »

Totaal 3,073,411 zielen, of 16,820

meer dan den Sisten December 1849.

ï.

In 1850 waren 'er, volgens de tabellen (2 — 15) 7167 instel-

lingen
, strekkende ten behoeve of tot het verzorgen van armen.

Uit het tienjarig overzigt
,
onder die tabellen geplaatst, blijkt,

dat het getal der daai'op vermelde instellingen van jaar tot jaar
is toegenomen. Dit is echter grootendeels slechts het gevolg van
verbeterde en meer volledige opgaven , niet van het oprigten van
zoo vele nieuwe instellingen.

Voor zooverre de uitgaven en ontvangsten van besturen, die

meer dan ééne instelling beheeren, voor splitsing vatbaar waren,
en de onderscheiden instellingen tot meer dan ééne der bij dit

verslag ovcrgelegde tabellen (2—13) behoorden, is die splitsing

daarbij in acht genomen. Waar dit echter niet kon gebeuren

,

is dit in de kolom van Aanmerkingen der tabellen vermeld.

Van de in 1850 bestaande instellingen der eerste hoofdsoort

hebben 753 zich onttrokken aan liet geven van inlichtingen
,
die

tot bouwstoffen voor dit verslag konden dienen.

Hier komt herhaling te pas van hetgeen in vroegere verslagen

is opgemerkt, dat het te bejammeren is, dat de Regering door
dien bekrompen geest van geheimzinnigheid nog steeds wordt ver-

hinderd een volledig verslag, naar eisch der Grondwet , te leveren.

De natie blijft daardoor nog steeds verstoken van het nut der

meer wisse beschouwingen en besluiten, die uit zoodanig verslag

zouden kunnen worden afgeleid. De besturen, bij welke die wei-
gering wordt ondervonden , beoordeelcn de vragen der Regering

,

die uitsluitend ten doel hebben om haren grondwettigen pligt te

volbrengen, met wantrouwen als eene aanranding hunner onaf-

hankelijkheid, waaraan daarbij zelfs niet wordt gedacht.

Begrepen die besturen hunne stelling als uitdcclers der giften

hunner medeburgers wel
,
dan zouden zy er integendeel grooten

prijs aan hechten
,
dat de uitkomsten van hun beheer de mcesto

openbaarheid erlangden.

Het getal personen , die levensmiddelen en brandstoffen hebben

genoten van de commissien tot uitdeeling daarvan in den winter
bestemd, is niet bekend, daar ieder inschrijver naar goedvinden
beschikt over het getal kaartjes,' waarvoor hij inschrijft.

Het cijfer van hen, die in de weldaden van de overige instel-

lingen der eerste hoofdsoort, over welke de vereischte inlichtingen

zijn verkregen, in 1850 hebben gedeeld, bedroeg:
bij de 3036 besturen voor huiszittende armen . . . 424,514
» » 27 genootschappen tot ondersteuning van

schamele armen 5,571
» » 39 genootschappen tot ondersteuning van

behoeftige kraamvrouwen. ..... 3,271

in n 480 godshuizen 18,775
H » 57 gast- of ziekenhuizen 16,624

bij » 153 armenscholen, uitsluitend bestemd voor
behoeftige kinderen • 54,096

)) » 2213 scholen waarin, gemeenschappelijk met
andere, kinderen van behoeftigen worden
onderwezen 79,220

» » 34 bijzondere weekscholen. door genootschap-
pen of particulieren bekostigd .... 4,965

» » 89 zondagscholen, door genootschappen of

particulieren bekostigd 6,542
» » 96 kleinekinder- of bewaarscholen .... 11,583
» » 36 werkscholen 2,775
» » 2 gestichten voor doofstommen .... 219
» » 2 gestichten voor blinden 82
)i )) 43 werkplaatsen van liefdadigheid .... 8,478
n i) koloniale inrigtingen der Maatschappij van

Weldadigheid 9,935
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Schijnbaar zou dus het getal dier personen in 1S50 iets hooger
zijn geweest dan in 1819.

Het omgekeerde was echter het geval, daar, zoo als reeds is

opgemerkt, het verslag over 1850 de uitkomsten van vele instel-

lingen meer bevat, dan dat over 1849.

Tor voorkoming van een verkeerd begrip der zaak, bij het

beschouwen der genoemde getallen, wordt wijders opgemerkt:
a. dat zeer velen in twee of zelfs in meer der onderscheiden

tabellen zijn begrepen. Dit is het geval met allen ,
die Voor

rekening van besturen voor huiszittende armen zijn verpleegd in

godshuizen, gast- of ziekenhuizen, gestichten voor doofstommen
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en voor blinden, in werkplaatsen van liefdadigheid en in de

koloniale inrigtingen der Maatschappij van Weldadigheid;. met

hen, die voor rekening van godshuizen in de laatstgenoemde inrig-

tino-en zijn verpleegd; met de kraamvrouwen, verzorgd door daar-

voor bestaande genootschappen ,
en die tevens behooren tot de

bedeelden van besturen voor huiszittende armen of van genoot-

schappen tot ondersteuning van. schamele armen, of gedurende

korteren of langeren tijd in gast- of ziekenhuizen zijn verzorgd;

met degenen, die onderwijs hebben erlangd in de onderscheiden

bovengemelde soorten van scholen ,
en die tevens of op zich zelven

bf met hunne ouders van besturen voor huiszittende armen of

van genootschappen tot ondersteuning van schamele armen onder-

stand hebben erlangd of behooren tot de bevolking der godshuizen ,

waarin kinderen worden verpleegd
,
of die in den loop des jaars

wegens ziekte' in gast- of ziekenhuizen zijn verpleegd; en eindelijk

met hen, die in de werkplaatsen van liefdadigheid. hebben gewerkt,

zonder daarin gehuisvest te zijn geweest en die tevens
,

in den

loop des jaars, gedurende eenen langeren of korteren tijd, van

deze of gene andere instelling hulp hebben genoten.

b. Ook zijn velen, in het totaal begrepen, slechts gedurende

een gedeelte van het jaaren dus tijdelijk ondersteund. Dit is met

zekerheid bekend:
_ .

ten aanzien der personen ,
vermeld in de tabel voor de huiszit-

tende armen, van • 232,826

in de tabel voor de genootschappen tot het verkenen

van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen, van . . 3,271

in de tabel voor de gast- of ziekenhuizen ,
van . . 16,624

Dit is ook het geval met een meerder of minder aantal van

hen, die door al de andere soorten van instellingen zijn geholpen.

Daarvan kan, bij voorbeeld ten bewijze strekken, dat van de

p. m. 10,000 personen ,
in de koloniale inrigtingen der Maatschappij

van Weldadigheid verpleegd
,

niet minder dan 4174 in den loop

des jaars daarin opgenomen of daaruit vertrokken zijn , en dus

slechts gedurende een gedeelte van 1850 aldaar zijn verzorgd.

c. Voorts bevindt zich onder de verpleegden in. gods- en in

gast- of ziekenhuizen een niet onaanzienlijk (niet juist bekend)

getal personen, die niet tot de behoeftigen belmoren
,
maar ten

koste van hen zelven of van hunne betrekkingen zijn verzorgd.

c

l

. Eindelijk zijn er onder de leerlingen op de onderscheiden

soorten der voormelde scholen tot onderwijs 91,596, waarvan,

zoo als men weet ,
de ouders niet tot de bedeelden behooren.

Men mag dus uit de reden tusschen het totaal der personen

,

op al de tabellen vermeld, en de bevolking, geenszins en zelfs op

verre na niet besluiten, dat in Nederland ruim een vijfde gedeelte

dezer laatste tot de eigenlijk gezegde armen behoort.

De uitgaven voor alle instellingen der eerste hoofdsoort hebben

in 1850
bedragen f 12,439,515.65

Tot de juiste waardering van dat bedrag ,
moet

daarvan worden uitgetrokken

:

1°. eenmaal al hetgeen daaronder stellig meer

dan eenmaal voorkomt, als door de eene soort van

instellingen aan de andere verstrekt, zoo als;

de subsidien
,
door besturen voor huiszittende

armen verleend aan :

Commissien ter uitdeeling van levensmiddelen

en brandstoffen. ....... f 8,847.215

Genootschappen tot het verkenen

van onderstand aan behoeftige kraam-
vrouwen . . . ....... 16.00

Armenscholen ,
uitsluitend bestemd

voor behoeftige kinderen 21,831.00

Scholen waarin
,

gemeenschappelijk

met andere ,
kinderen van behoeftigen

worden onderwezen 49,794.625

Werkschoten. 1,497.09 5

Werkplaatsen van liefdadigheid . 590.50

en de bijdrage van het gesticht

tot onderwijs van blinden, aan dat

voor volwassen blinden 2,345.54

f 84,921.975
2°. hetgeen is uitgegeven voor

me!-behoeftigen.

Dit is, bij raming, alken bekend
omtrent personen , in gestichten voor

krankzinnigen voor rekening van hen

zelven of van hunne betrekkingen

verpleegd, en waarvoor de uitgaven

worden berekend te hebben bedragen 82,868.63 5

167,790.61

Er is alzoo ter zake van behoeftigen in het

geheel werkelijk uitgegeven f 12,271,725.04

Daaronder echter is begrepen

:

a. voor onderhoud van gebouwen, voor grond-,

polder- en verdere lasten ,
waarmede de inkomsten

zijn bezwaard, en voor alk kosten van administratie f 1,384,898.31

b. voor aflossing en renten van opgenomen gelden

c. voor belegging van gelden op hypotheek

,

hetzij door aankoop van vaste goederen of effecten ,

hetzij op eenigerhande andere wijze, en de bijbe-

taalde renten
,

die op de aangekochte effecten

waren verschenen

d. voor aankoop van gereedschappen en werk-
stoffen

e. voor arbeidsloonen

f. voor premien wegens betoonde vlijt en be-

kwaamheid
De drie laatstbedoelde uitgaven, die alken de

genootschappen tot ondersteuning van schamele

armen ,
de werkscholen en de werkplaatsen van

liefdadigheid (tabel 3 ,
10 en 13) betreffen ,

worden

grootendeels opgewogen door de ontvangsten van

het werk
,
onder de middelen dier instellingen

voorkomende tot een bedrag van f 280,936.211/2?

zoodat hetgeen daarop voor dat doel te kort is

gekomen , slechts f 60,699.291/2 heeft bedragen.

g. de kosten voor de administratie en het

onderhoud der gevestigde inrigtingen ,
fabrieken ,

werkplaatsen en bakkerij in de koloniën der Maat-

schappij van Yfeldadigheid

Deze uitgaaf wordt tot een beloop van

f 2,304,904.21 bestreden door de stortingen der

kolonisten , voor de fondsen zoo voor de admi-

nistratie als voor onderhoud, de opbrengst der

veldvruchten, magazijnen, fabrieken, werkplaatsen

en bakkerij ; zoodat daarop slechts is te kort

gekomen f 339,351.031/2.

f 5,007,623.86

Indien men nu van het totaal der uitgaven, ad. f 12,271,725.04

aftrekt het gezamenlijk bedrag der uitgaven, zoo

even onder a, b en c opgenoemd, en die onder

d
,
e

, ƒ en g vermeld, voor zooverre zij worden

opgewogen door daartegenover staande ontvang-

sten , en zulks omdat dit een en ander niet kan

worden gerangschikt onder de uitgaven ,
onmid-

dellijk tot ondersteuning van armen gedaan ,
ad. 4,607,573.53

dan verkrijgt men, als meer regtstreeks voor

ondersteuning van behoeftigen in 1850 besteed

,

eene som van f 7,664,151.51

De werkelijke uitgaaf voor armen is echter nog minder geweest,

omdat onder de laatstgenoemde som van f 7,664,151.51 zijn begre-

pen de kosten van verpleging wegens andere ziekten, dan krank-

zinnigheid, in godshuizen en in gast- of ziekenhuizen, van perso-

nen, die of wier betrekkingen daarvoor betalen, en van 1276 zieke

militairen, behoorende tot het garnizoen te ’s Hertogenbosch, die

te zamen in het gasthuis aldaar 30,376 verpleegdagen hebben

hebben doorgebragt. Het bedrag dier kosten is echter niet juist

bekend. Daarenboven is het te vermoeden , dat er, behalve de

bovengemelde subsidien en bijdrage ad f 84,921.971/2 , nog enkele

uitgaven zijn, die onder eenen anderen naam, door de eene soort

van instellingen aan de andere verstrekt, onder het geheel bedrag

der uitgaven dubbel voorkomen.
De som van f 7,664,151.51 bedraagt intusschen f 237,009.91

minder dan in 1849. Toen waren echter niet, zoo als thans tot

een beloop van f 82,868.631/2, van het geheel bedrag der uitgaven

afgetrokken de kosten van verpleging van niet behoeftige krank-

zinnigen.

Het gunstig verschil is echter met de daad veel grooter, dan het

zoo even aangewezene; want het getal instellingen welker uitgaven

in de berekening zijn begrepen, bedroeg, zoo als hiervoren is opge-

merkt, voor 1850 veel meer dan voor 1849.

Die uitkomst is in overeenstemming met de opmerkingen over

den toestand van het armwezen in 1850, voorkomende in de ver-

slagen aan de Staten der provinciën door hunne Gedeputeerden in

1851 uitgebragt. Die stukken getuigen alle ,
in meerdere of

mindere mate, dat die toestand, hoe veel hy nog te wenschen

overlate, minder bezwarend is dan weinige jaren geleden het

geval was.

In het algemeen wordt die betrekkelijk gunstige stapt van zaken

voor 1850 toegeschreven: aan de matigheid der prijzen van de

eerste levensbehoeften, die echter, vooral in liet laatste gedeelte

des jaars, hier en daar, bepaaldelijk in Drenthe cn Limburg
,
weder

eenigzins zijn gerezen ; aan den gunstigen gezondheidstoestand vooral

81,241.89

555,592.905

173,968.775

166,533.655

1,133.08

2,644,255.24 5
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in vergelijking met 1849, toen de cholera asiatica in vele gedeelten

des Rijks zoo sterk heeft gewoed; aan de zachtheid van den
winter, waardoor de arbeid niet of slechts kortstondig stil stond;

aan meer gelegenheid voor de arbeidende klasse om werk te vin-

den. Daaromtrent is bepaaldelijk vermeld : voor Noordbrabant,

dat veel bedrijvigheid heeft geheerscht in de fabriekplaatsen en

dat van onderscheiden kanten pogingen worden te werk gesteld

om de armoede door werkverschaffing te lenigen, iets dat ook in

andere provinciën het geval is ;
voor Gelderland

,
dat in en bij de

meeste steden en in onderscheiden- kleinere gemeenten vele gebouwen
werden gemaakt, en dat door menig weldadig en vermogend inge-

zeten ontginningen van woeste gronden werden ondernomen of

voortgezet; voor Overijssel
,
dat er veel bedrijvigheid heerschte in

vele takken van bestaan, en dat ook de weverijen in Twenthe in

goeden gang waren. Voorts wordt in Groningen gewaagd van de

gunstige uitkomsten van den landbouw, en geven onderscheiden

ontvangen inlichtingen aanleiding om het er voor te houden dat de

ongunstige geldelijke toestand, waarin vele armbesturen meer bijzon-

der van 1845—1847 waren geraakt, vele bestuurders heeft overtuigd

van de noodzakelijkheid der betrachting van spaarzaamheid bij het

beheer. Zoo is, onder andere, in Zeeland opgemerkt, dat, ook ten

gevolge van vermindering van subsidien, reeds in 1849 de bedee-

ling is verminderd van velen, van wie het in 1850 is gebleken dat

zij die geheel konden missen : waartegen echter hier en daar ouden
en gebrekkigen, die te voren minder werden bedeeld, ruimeren
onderstand genoten. Door sommigen wordt ook de toenemende
gelegenheid tot het erlangen van onderwijs door armenkinderen
genoemd onder de oorzaken, die op den staat van het armwezen
mede gunstig werken. Eindelijk is reeds in de verslagen

,
aan

de Staten der provinciën Noordbrabant ,
Ziddholland

,
Zeeland

,

Utrecht
,
Groningen ,

Drenthe en Limburg in 1850 door hunne Gede-
puteerden uitgebragt, melding gemaakt van de gunstige werking
der wet van den 13den Augustus 1849

(
Staatsblad n°. 39). Daar-

door is het getal ondersteunde behoeftige vreemdelingen, vermin-
derd, even als de landlooperij en bedelarij; hetgeen (dit is bepaal-

delijk in Noordbrabant opgemerkt) de veiligheid van personen en
goederen vooral ten platten lande beter heeft verzekerd. Bij een

volgend verslag zal op dit onderwerp nader worden teruggekomen.
Het gezamenlijk bedrag van hetgeen kan worden geacht onmid-

dellijk of meer regtstreeks tot ondersteuning van armen te zijn

uitgegeven, ad f 7,064,151.51 ,
kan in dezer voege worden ge-

splitst :

1°. Onderstand van allerlei aard, zoo in geld als in natura,
na aftrek van hetgeen voor niet-behoeftige krankzinnigen is uit-

gegeven, waaronder ook uitgaven voor geneeskundige dienst en
geneesmiddelen zijn begrepen, die echter niet gesplitst konden
worden f 6,250,152.705

2°. Kosten van de geneeskundige dienst . . 21,220.30
3°. Geneesmiddelen 67,389.59 5

4°. Begrafeniskosten
,
met uitzondering van die

,

uitgegeven door de besturen voor huiszit-

tende armen, voor welke zij zijn begrepen
onder den onderstand van allerlei aard . 14,258.83

5 C
. Bezoldiging van onderwijzers 169,759.22

6°. Schoolbekoeften en verdere kosten van on-

derwijs, het aanleeren van ambachten, mits-

gaders de bezoldiging der onderwijzers bij

de gestichten voor doofstommen .... 258,256.69
7°. Voor verdere uitgaven, dan die hiervoren

sub g vermeld
,
gedurende het dienstjaar

door de Maatschappij van Weldadigheid
gedaan, als:

a. rentebetaling der verschillende geld-

leeningen f97,233.75
b. kosten van algemeen beheer 31,338.35

c. gelden door de kolonisten

te goed gemaakt en spaar-
penningen van dezen . . 24,782.09

d. uitschotten voor rekening
der Regering 48,684.06 5

202,038.25 5

8°. Nadeeligo sloten van rekening 154,776.69

9°. Verschillondo uitgaven, na aftrek van de
hiervoren gemelde subsïdien en bijdrage

,
en

*

dergclden door de gestichten voor doof-

stommen belegd. 126,248.895
1 0°. Hetgeen voor de posten

,
hiervoren sub d— g

vermeld, moor is uitgegeven dan do daar-

tegenover staando ontvangsten hebben op-

gebragt 400,050.33

Te zamdn als boven f 7,664,151.51

Een gedeelte der sommen sub n°. 8 en 9 betreft vermoedelijk
onderwerpen ,

die niet kunnen worden gezegd eigenlijke onderstand
te zijn. Het bedrag daarvan is echter niet bekend

,
daarom is

deswege niets afgetrokken.

Onder de bovengenoemde uitgaven zijn niet begrepen die der
bijzondere scholen voor behoeftigen

,
door genootschappen of par-

ticulieren bekostigd (tabel 9) ,
waarvan de onkosten niet bekend

zijn.

De gezamenlijke ontvangsten van al de instellingen der eerste

hoofdsoort bedragen f 13,063,939.415
Hiervan moet, even als van het gezamenlijk

bedrag der uitgaven
,
worden afgetrokken :

1°. eenmaal het beloop der subsidien en bij-

drage, die door deze of gene aan andere dezer

instellingen zijn verstrekt, en in het voormeld
beloop der ontvangsten meer dan eenmaal voor-

komen, ad f84,921.975
2°. hetgeen is ontvangen voor

niet-behoeftigen. Dit is bij raming
alleen bekend omtrent personen in

gestichten voor -krankzinnigen voor
rekening van hen zelven of van
hunne betx-ekkingen verpleegd. Voor
deze worden de ontvangsten bere-

kend op 97,526.67

182,448.645

Er is alzoo voor behoeftigen in het geheel

werkelijk ontvangen • . . . f 12,881,490.77

Die ontvangsten zijn voortgesproten uit:

a. Eigen middelen of regten , als :

1°. Inkomsten van bezittingen en regten . . f 3,518,553.44
2°. Aflossingen van hypotheken en te gelde

gemaakt inschulden
,
effecten of andere bezittingen

en ontvangen renten die daarop waren verschenen. 395,216.705
3°. De opbrengst van het werk bij de genoot-

schappen tot ondersteuning van schamele armen,
en in de werkschoten en de werkplaatsen. . . 280,936.215

4°. Winst op den verkoop van in het gesticht

voor volwassen blinden gemaakte voorwerpen . . 1,024.23 5

5°. De stortingen der kolonisten en de op-

brengsten in de koloniën der Maatschappij van
Weldadigheid 2,304,904.21

te zamen. . . . f

b. Bijdragen en giften van de openbare en

bijzondere liefdadigheid:

1°. Subsidien van de gemeenten f 2,666,834.545

2°. Subsidien van de provinciën

en van den Staat 48,376.60

3°. Collecten en giften . . . 1,610,107.825

4°. Inschrijvingen en bijdragen

van particulieren 218,548.86

5°. Bestedingsgelden en vergoe-

dingen, volgens aangegane overeen-

komsten 478,283.435

c. Opgenomen gelden

d. Kost- en onderwijsgelden voor kweekelingen

e. Kosten van verpleging, door de gast- of

ziekenhuizen terugontvangen ,
met uitsluiting van

die voor niet- behoeftige krankzinnigen
,
in daarvoor

bestemde gestichten verpleegd

ƒ. Stortingen der kolonisten voor de fondsen bij

hun ontslag verevend

g. Voordeelige sloten van rekening over vroe-

gere jaren

h. Verschillende niet bepaald omschreven ont-

vangsten

6,500,634.805

5,022,151.265

113,462.29

6,860.445

178,619.425

23.365.60

760,600.86

275,796.08

f 12,881,490.77

Die ontvangsten bcloopcn f 89,179.06 minder dan in 1849»

Toen was echter niet, zoo als thans tot een beloop van f 97,526.67,

van het geheel bedrag der ontvangsten afgetrokken het daarin

begrepene wegens verpleging van uiet-behoeftige krankzinnigen.

Volgens de tabellen beliep dus in 1850 het geheel bedrag f 8347.61

meer dan in 1819. Daar echter de opgaven voor 1850 over veel

meer instellingen loopen dan die voor 1849, zoo mag men onder-

stelten ,
dat do werkelijke ontvangsten in 1850 minder bedroegen

dan in 1849; in het algemeen een gevolg hiervan, dat de uit-

gaven in 1850 bleven beneden die van 1849.

t
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In 1849 bedroegen de ontvangsten hiervoren vermeld onder:

a. 1° f 3,496,108.27
2o 270,284.41
3o 257,608.525

5°. (toen 4°.) . . . 2,380,540.18

f 6,404,541.385

b. 1° f 2,896,448.09
2o 14,324.995

3° 1,592,257.41

4° 204,806.325
5o 501,255.25

5,209,092.07 5

110,266.325

d 5,956.035

e. met inbegrip der kosten van verpleging

van niet- behoeftige krankzinnigen 185,642.37

ƒ. 28,693.615

g 635,100.08

h 391,377.94 5

f 12,970,669.83

Het minder getal personen in de koloniën der Maatschappij van
Weldadigheid verpleegd heeft veroorzaakt, dat de stortingen van

deze en de opbrengsten der koloniën in 1850 f 75,635.97 zijn ge-

bleven beneden het bedrag daarvan in 1849.

Het is verblijdend, dat even als in 1849 vergeleken met 1848,

en in 1848 vergeleken met 1847 ,
het geval was , het beloop der

subsidien van de gemeenten in 1850 op nieuw en wel f 229,613.541/2
minder is geweest dan in 1849. Die opmerking heeft te meer
waarde

,
omdat de opgaven wegens de subsidien tot de meest vol-

ledige en naauwkeurige behooren van al de cijfers in de tabellen

vervat.

De subsidien van de provinciën of van den Staat bedroegen in

1850 f 34,051.601/2 meer dan in 1849. Die vermeerdering is bijna

geheel uit provinciale fondsen verstrekt, ter verbetering van gestich-

ten voor krankzinnigen en ter aanvulling der middelen van het pro-

vinciaal gesticht van dien aard in Noordhottand.

De verschillen in het bedrag der overige posten, waaruit de

ontvangsten zijn zamengesteld, vereischen geene andere bijzondere

toelichting dan de algemeene opmerking
,

dat zulke belangrijke

sommen, over zoo vele instellingen verdeeld, van zelf het eene

jaar meer of minder dan het andere bedragen.

Yan deze zamengetrokken mededeelingen
, betreffende al de

instellingen der eerste hoofdsoort
,
overgaande tot de nadere be-

schouwing der onderscheiden soorten die daartoe behooren , zal het

verslag de orde volgen
, waarin de daarbij gevoegde tabellen zijn

gerangschikt.

Daarbij wordt herinnerd
,
dat onder elk dier tabellen de uit-

komsten over de tien laatste jaren zijn vermeld.

BESTUREN VOOR HUISZITTENDE ARMEN.

De uitkomsten van het beheer dezer besturen en van dat der
godshuizen blijven steeds, zoo als ook in de verslagen over vroegere
jaren is opgemerkt, de voorname leiddraad ter beoordeeling van
den voor- of achteruitgang van het armwezen.
Het hiervoren medegedeelde, dat de uitkomsten van al de instel-

lingen in het algemeen in 1850 weder gunstiger zijn geweest dan
in 1849, schijnt dan ook door de tabel (2) voor de huiszittende

armen te worden bevestigd. Zij duidt wel is waar in 1850 een
meerder getal van 3349 gezamenlijke bedeelden aan; doch dit is

slechts schijnbaar. Vermoedelijk toch wordt dit ruim opgewogen
|doordat in de tabel over 1850 de uitkomsten van 32 besturen
meer zijn begrepen dan die over 1849. Ondanks dit laatste feit,

levert de vergelijking der volgende cijfers eene vermindering van
bezwaar

:

In 1850. In 1849.
Bedrag van den onderstand

van allerlei aard . . . . f 4,009,355.525 f 4,164,289.195
Subsidien van de gemeenten

,

de provinciën of den Staat . . 1,719,696.34 1,852,905.45 5

De vermindering van het bedrag van den onderstand heeft zich
tot alle provinciën uitgestrekt

, met uitzondering alleen van het
hertogdom Limburg. Daar is te dier zake in 1850 f 4646.01 meer
uitgegeven dan in 1849. Dit wordt toegeschreven aan de toene-
ming van het getal dergenen die gedurende het geheele jaar zijn

ondersteund, en aan de hoogere prijzen van sommige levensmid-
delen in dat gewest, terwijl ook hier en daar met meer ruimte
dan vroeger schijnt te zijn bedeeld.

De vermindering van het beloop der subsidien deed zich in
negen provinciën voor. Slechts in Noordholland bedroeg het
f 4135.885 en in Limburg f 122.035 meer dan in 1850. De ver-
mindering is het meest aanmerkelijk in Friesland

, namelijk
f 55,552.865. Dit is te meer van gewigt, omdat in dat gewest,

waar naar de reden van het beloop van den onderstand verre we»
de meeste subsidien worden verstrekt, ook reeds in 1849 ruim
f 80,000 minder subsidien zijn verleend dan in 1848. Tot dezen
aanvankelijk gunstigen keer der zaak heeft medegewerkt het
opvolgen der wenken

,
door de Regering aan Gedeputeerde Staten

gegeven en in het verslag over 1848 vermeld. Deze hebben , van
hunne zijde, ook in 1850 voorschriften gegeven over de inrigting

van de begrootingen der armbesturen. De naleving daarvan stelt

de Gedeputeerden in staat, den gang van het armwezen in de
onderscheiden gemeenten meer naauwkeurig na te gaan, teregt-

wijzingen te doen en de aandacht te vestigen op hetgeen tot ver-
betering kan strekken.

Ook door Gedeputeerde Staten van Zuidholland wordt , naar
aanleiding van de aan hen medegedeelde inzigten der Regering,
zooveel mogelijk gewaakt tegen het verhoogen van subsidien.

Deze zijn in sommige gemeenten van dat gewest reeds beperkt.
Dit werkt goed, daar de ondervinding leert dat het toevlugt

nemen tot de armenfondsen vermeerdert
,
naar mate de subsidien

der gemeenten met meerder ruimte worden verstrekt.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben almede te kennen
gegeven er meer dan gewoonlijk op te zullen toezien , dat door
hen voortaan niet worde bewilligd in het geven van subsidien

uit de gemeentefondsen
,
wanneer de noodzakelijkheid daarvan

niet overtuigend blijkt.

Ook in Overijssel zijn door het gewestelijk bestuur reeds vroeger
maatregelen genomen

,
zoowel om het bedeelen van armen regt-

streeks uit de kassen der burgerlijke gemeenten
, dat hier en

daar plaats had, van lieverlede te doen ophouden, als om het

bedrag der subsidien te doen afnemen.

Die maatregelen hebben goede uitkomsten geleverd en de bedee-
lingen verminderd.

Onder de subsidien aan besturen van huiszittende armen in

de provincie Drenthe verstrekt
, is begrepen eene som van f 400

aan de diakonie der Hervormden te Kloosterveen en Hijhersmilde

toegelegd uit de kas ad pios usus te Smilde
, onder beheer van het

provinciaal bestuur. Omtrent dat fonds, waarvan de Com-
missie uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij de behan-
deling van het verslag over 1849 gewaagt, zijn nadere inlichtingen

gevraagd. Daarop zal bij een volgend verslag worden terug-

gekomen.
Voorts kan het mede als gunstig worden beschouwd, dat door

besturen voor huiszittende armen in 1850 f 62,636.81 meer dan
in 1849 is uitgegeven voor belegging van beschikbare gelden.

Grootendeels schijnt dit echter het gevolg daarvan te zijn
,
dat

eene som van f 45,386.421/2 meer is ontvangen wegens erlangde

aflossingen van uitstaande kapitalen en te gelde gemaakte inschul-

den , effecten of andere bezittingen.

Het bedrag der collecten en giften bedroeg in 1850 f 23,118.18

minder dan in 1849 . Dit is vermoedelijk hierdoor te weeg ge-

bragt, dat de prikkel tot het betoonen van meer dan gewone
weldadigheid

,
die het woeden der cholera in 1849 opleverde

,

in 1850, in zooverre gelukkig, heeft ontbroken.

De verschillen
,
welke de verdere op de tabel vermelde sommen

doen zien, zijn niet van zooveel belang, dat zij eene bepaalde

toelichting behoeven. Zij vloeijen van zelf voort uit de afwis-

selingen ,
die de zamengetrokken uitkomsten van het beheer van

omtrent drie duizend instellingen van weldadigheid van het

eene jaar tot het andere steeds medebrengen.

Het grootste dier verschillen is , dat in 1850 f 49,004.31V2 meer

dan in 1849 is uitgegeven voor onderhoud van gebouwen en

verdere lasten ,
waarmede de eigendommen en inkomsten zijn

bezwaard ,
en voor alle kosten van administratie. Ten deele i3

dit het gevolg van het meerder getal instellingen voor welke

opgaven zijn ontvangen. Voorts heeft daartoe bijgedragen: in

Zuidholland ,
de in 1850 aangevangen verbouwing der gestichten

voor krankzinnigen te 's Gravenhage en te Dordrecht
,
en in Lim-

burg
,

het maken van gebouwen tot het bergen van granen

,

door het algemeen armbestuur te Maastricht
,
dat tevens onder-

scheiden godshuizen beheert, en het uitvoeren van andere belang

rijke werken aan verschillende gebouwén aldaar en in de onder-

scheiden andere gemeenten.

De Regering heeft, naar aanleiding van een vroeger ingesteld

onderzoek ten aanzien der goederen behoorende aan de armen ven

St. Janskerke , van Boudewijnskerke en van Welzingc ,
waarvan de

Commissie uit de Tweede Kamer der Sfatcn-Gencraal bij de

behandeling van het verslag over 1849 gewaagt, reden te onder-

stellen ,
dat de uitkomsten van het beheer dier goederen in de

tabel (2) voor de besturen der huiszittende armen zijn opge-

nomen. Daaromtrent zijn echter nader bepaalde inlichtingen

gevraagd. In het verslag over 1851 zal daarop, zoo daarvoor

ïeden bestaat, worden teruggekomen. Uit het vroeger onderzoek

is overigens gebleken
,
dat uit de inkomsten dier goederen armen

worden ondersteund, en dat hetgeen daarvan overblijft tot aanwas

van het kapitaal wordt belegd.
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De besturen voor huiszittende armen bestaan uit: de diakonien

der onderscheiden kerk- genootschappen
,
de algemeene en burgerlijke

armbesturen
,
de gecombineerde armbesturen, de weezen-armbesturen

,

de bijzondere uit erfmaldng ontsproten besturen die geene gestichten

bezitten , en dus niet tot de godshuizen behooren, en enkele besturen

die niet onder eene of andere der op de algemeene tabel voorko-

mende omschrijving zijn gerangschikt.

Even als voor 1849 hebben de betrokken besturen zich , bij

de inzending der gevraagde opgaven over 1850 , in het algemeen

weder gedragen aan de bijzonderheden , die zij over den aard,

de werking ,
den toestand enz. van al deze instellingen over 1848

hebben doen kennen
,

en waarvan de zamengetrokken hoofd-

inhoud in het verslag over dat jaar voorkomt.

Het weinige, dat daarenboven bepaaldelijk over 1850 ten aanzien

van eene en andere dier instellingen is medegedeeld en vermelding

verdient, moge hier volgen , in verband met de algemeene tabel

(1) der op den 31sten December 1850 aanwezige instellingen

van weldadigheid.

DIAKONIEN EX KERKELIJKE ARMBESTUREN.

Blijkens de algemeene tabel bestaan er:

Niet gesubsi- Gesubsi- Geheel getal

clieerde dieerde diakonien.

van de Nederduitsch-hervormden 1096 217 1313
» Waalsch- » 15 )> 15

)> n Engelsch- » 4 )) 4
» Evangelisch-Lutherschen 23 21 44
)) » Herstelde >1 5 1 6

)) » Doopsgezinden 99 13 112
)) Remonstranten 13 3 16

» )) Christelijke Afgescheidenen 123 6 129

)) )) Roomsch-katholieken 317 125 442
» Oud-roomschen (Clerezy) 13 7 20

» j) Nederduitsche Israëlieten 28 56 84
» » Portugesche » )) 3 3

1736 452 2188

Hieruit blijkt dat het feit , in 1848 opgemerkt, dat slechts ruim 1/5

gedeelte der diakonien subsidie geniet, onveranderd bleef
,
even als

dat het geheel getal der diakonien bijna het dubbel bedraagt van
dat der algemeene en burgerlijke armbesturen.

In Noordbrabant zijn in 1850 twee kerkelijke armbesturen
voor Roomsch - katholieken opgerigt

,
één te Leende en één te

Someren. '

In Gelderland hielden de diakoniebesturen der Christelijke

Afgescheidene gemeenten te Aalten en te Gameren op te bestaan.

Te Apeldoorn heeft het Hervormd armbestuur een gebouw
doen tot stand brengen, verdeeld in 16 woningen, voor behoeftige

gezinnen , meest weduwen met kinderen. De bewoners zullen tevens

eenig land ter bebouwing bekomen. Te Loenen is een stuk heide

tot weide aangelegd voor Roomsch-katliolieke behoeftigen, die

daarop voedsel voor hunne geiten erlangen.

De Doopsgezinde gemeente te Winterswijk had geene bedeelden

in haar midden. Zij deelde de gecollecteerde gelden aan de behoef-

tigen van andere gezindten uit.

In Noordholland is de toestand der diakonien in 1850 meeren

-

deels niet ongunstig geweest. In enkele gemeenten is die zelfs ver-

beterd, door dezelfde oorzaken, die, zoo als hierboven is gezegd,

op den algemeenen staat van het armwezen in 1850 gunstig

hebben gewerkt. Buitengewone inzamelingen of andere middelen

tot leniging van buitengewone behoeften zijn niet noodig geweest.

In Zeeland hebben de Hervormde armbesturen te Haamstede en

te Kloetinge, die in 1843 niet waren gesubsidieerd, in 1850 subsidie

genoten, liet omgekeerde had plaats met dat te St. Kruis.

De beperking der liefdezorg van sommige diakonien heeft hier en

daar aanleiding gegeven tot het oprigten van burgerlijke armbe-
sturen, die anders onnoodig zouden zijn geweest. Gedeputeerde

Staten van Zeeland leiden daaruit de noodzakelijkheid af, dat

met juistheid worde aangewezen , welke behoeftigen bij de diako-

nicnarmlastig zijn, ter voorkoming van willekeurige uitsluiting

van hare zijde.

In de provincie Utrecht worden van de diakonien wier geldelijke

toestand in 1850 is verbeterd
,
genoemd die der Hervormden te

Kamerik Mijzijde en der Roomsch-katholieken te Bunnik.

In Friesland is de gesteldheid der diakonien in 1$50 in het

algemeen verbeterd, liet getal der gesubsidieerde is verminderd.

Enkele hebben beschikbare gelden kunnen beleggen. De nadeeligc

sloten van rekeningen beginnen meer en meer te verdwijnen, en

woi'den hier en daar zelfs door voordeelige vervangen. Die
instellingen komen meer en meer terug tot den toestand waarin
zij vóór 1845 verkeerden. Een en ander zou nog meer alge meen
zijn ,

zoo niet de liefdegaven ten haren behoeve verminderden.
In Overijssel werden ook door sommige diakonien do bedeelingen

beperkt, en behoeftïgen, vroeger door haar ondersteund, daarvan
uitgesloten. Dit baart te meer moeijelijkheden, omdat in de meeste
gemeenten dier provincie geene andere armbesturen dan diakonien
bestaan.

In Drenthe is ook de geldelijke toestand van onderscheiden
diakonien verbeterd , ’ met name van die der Hervormden te Gieten,

Gieterreen en Odoorn.

Die te Vries had , ten gevolge der oprigting van een armenhuis,
in 1850 minder bedeelden dan vroeger ten haren laste. De uit-

komsten van het armenwerkhuis der diakonie te Zuidlaren worden
gezegd gunstig te zijn. Zij wil de voornaamste voedingsmidde-
len door hare bedeelden tusschentijds laten verbouwen. Die te

Emmen wacht veel verbetering van het oprigten van een werkhuis

,

met het voornemen om niet daarbuiten te bedeelen. De toestand

der diakonie te Hoogeveen is
,

door toeneming van het getal der

gedurende het geheele jaar bedeelden, niet gunstig.

De diakonie der Christelijke Afgescheidene gemeente te Nijeveen

is ontbonden.

ALGEMEENE OF BURGERLIJKE ARMBESTUREN.

Blykens de algemeene tabel (1), bestaan er zoodanige besturen,
die bestemd zijn :

Getal der niet Getal der Geheel
gesubsidieerde, gesubsidieerde, getal.

voor al de armen der burgerlijke

gemeente in den ruimsten zin
,
om het

even of zij al dan niet boven de be-
deeling van het algemeen of burger-
lijk armbestuur nog ondersteuning
van diakonien ontvangen .... 248 243 491

voor al de armen der gemeente
die , om welke reden ook

,
niet arm-

lastig zijn bij diakonien 83 483 566
alleen voor de armen der gemeente

die niet tot eenig kerkgenootschap
behooren ,

noch door doop of besnij-

denis , noch door afgelegde belijdenis. 4 23 27
voor de armen der gemeente, die

niet vallen in de omschrijving van
eene der drie voormelde categorien . 14 28 42

349 777 1126

Het getal der gesubsidieerde is sedert 1848 met 51 toegenomen,
zoodat nu niet meer volkomen een derde dezer besturen buiten

genot van subsidie is.

Van de algemeene of burgerlijke armbesturen zijn er, volgens
de erlangde opgaven, 894 door het openbaar gezag ingesteld en
220 wier oorsprong niet met genoegzame zekerheid bekend is. Van
de 12 overige bevinden zich 4 in Zuidholland, 3 in Friesland en
5 in Overijssel. Dat te Lisse schijnt in 1587 door den ambachts-
heer en andere notabelen der gemeente te zijn opgerigt ; dat to

Maasland is tot stand gekomen uit vrijwillige giften der Hervorm-
den tot ondersteuning van armen dier gezindte die geene ledematen
zijn; die te Sommelsdijk en te Wassenaar hebben hunnen oorsprong
te danken aan erfmakingen, legaten en giften van particulieren ten

behoeve der armen; de 3 te Leeuwarderadeel zijn niet gesubsidieerde

armvoogden , bij scheiding van goederen ontsproten uit kerkvoog-
dijen

,
waarmede zij vroeger waren vereenigd ; de besturen van

4 te Lonneker worden benoemd door de eigenerfden in de marken
waarover zij hunne werking uitstrekken , en dat op Schokland is

eene commissie, die zich in 1849 heeft gevestigd ter inzameling
van liefdegaven ook buiten de gemeente , waaruit zij aan allo

behoeftigen zonder onderscheid van gezindte en aan de in de ge-
meente aanwezige armbesturen, ter ondersteuning hunner armen,
uitreikingen doet.

De door die commissie in de nieuwsbladen geplaatste opwek-
kingen tot het doen van liefdegiften ,

hebben in 1850 zoo ruim gevolg
gehad, dat daaruit in dat jaar op Schokland de aanmerkelijke som
van f 4057.721/2 meer dan in 1849 aan onderstand is verstrekt.

De bestemming der 42 algemeene of burgerlijke armbesturen ,

tot de laatste der vier bovengenoemde dassen behoorende, is vau
zeer onderscheiden aard, en strekt in het algemeen ter tegemoet-
koming in de behoeften dorgenen, die, om verschillende redenen,
niet of niet toereikend worden ondersteund door de andere armbe-
sturen in de gemeenten, waar deze algcraeene of burgerlijke arm-
besturen zijn gevestigd.

In Noordbrabant zijn in 1850 2 nieuwe algemeene of burgerlijke

armbesturen opgerigt , als 1 te Abnkerk en Uitwijk en 1 te Emmik-
hoven cm Waardhuizen.

In Gelderland heeft dat te Lochcm opgehouden te bestaan.

In Zeeland is er 1 nieuw opgerigt to Axel, voor do armen die,

oin welke redenen ook
,
niet armlastig zijn bij de diakonien. Het
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vroeger gesubsidieerde te Waarder genoot in 1850 geen subsidie.

Het omgekeerde bad plaats met dat te Oudvossemeer.

In Friesland is 1 nieuw opgerigt te Friens. Het gunstig getui-

genis hierboven omtrent den toestand der diakonien in dat gewest

vermeld ,
is bij de ontvangen opgaven mede uitgestrekt tot dien

der algemeene of burgerlijke armbesturen. Ook van deze is het

bedrag der subsidien aanmerkelijk verminderd; zelfs hebben enkele

hunner, die in den regel worden gesubsidieerd, in 1850, ten ge-

volge van een toereikend overschot van 1849, geen subsidie noodig

gehad. Het getal bedeelden is echter , zeggen G edeputeerde Staten ,

niet zoo veel verminderd als bij de gunstige tijdsomstandigheden

mogt worden gewacht. De invloed daarvan heeft hoofdzakelijk

gewerkt op het bedrag der bedeeling. De oorzaak daarvan ligt

,

naar hun oordeel , in het toenemen der bevolking en het ongenoeg-

zame der gelegenheid om de armoede overal door werkverschaffing

voor te komen.
Het algemeen armbestuur te Schiermonnikoog verpleegt nu alle

armen zonder onderscheid, in het armhuis aldaar.

GECOMBINEERDE ARMBESTUREN.

Het getal dezer instellingen is ,
vergeleken met dat der hiervoren

behandelde
,
gering. In het geheel zijn er 97. Daarvan dienen 37

slechts voor de behoeftigen van ééne bepaalde godsdienstige ge-

zindte ,
namelijk

:

21 voor de Nederduitsch-hervormde

;

11 » )) Roomsch-katholieke;

1 i) i) Herstelde Evangelisch-Luthersche

;

1 i) » Christelijke Afgescheidene;

2 i) » Israelitiesche

;

1 » alle godsdienstige gezindten , behalve de Roomsch-
katholieke.

De 60 overige zijn bestemd voor de armen der plaats, waar zij

zijn gevestigd.

Yan de eerste zijn 24 wel en 13 niet
, en van de laatste 37 wel

en 23 niet gesubsidieerd.

Het berigt
,
hiervoren medegedeeld omtrent de verbetering die

zich in den toestand der diakonien en der algemeene of burgerlijke

armbesturen in Friesland heeft voorgedaan, is door Gedeputeerde

Staten van dat gewest ook toegepast op den staat der gecombi-

neerde armbesturen.

Overigens bevatten de ontvangen opgaven
,
ten aanzien dier be-

sturen, niets der vermelding waardig, dat niet reeds in het verslag

over 1848 voorkomt.

WEEZEN-ARMBESTUREN.

In het algemeen worden de behoeftige weezen öf opgevoed in

daarvoor bestemde gestichten, hieronder bij de godshuizen nader

te vermelden, öf, te gelijk met andere behoeftigen, door de gewone
armbesturen verzorgd. In de provinciën Zuidholland, Noordholland

,

Zeeland en Overijssel zijn echter te zamen 21 armbesturen, uit-

sluitend bestemd tot het verzorgen van weezen
,
zonder in het bezit

te zijn van door hen beheerde godshuizen. Daarvan zijn er 13

van eenen kerkelijken aard
,
die slechts weezen van ééne bepaalde

godsdienstige gezindte bijstaan
,
namelijk: 8 voor Hervormden,

3 voor Roomsch-katholieken, 1 voor Evangelisch-Lutherschen en

1 voor Doopsgezinden ; de overige 8 zijn meer van eenen burger-

lijken aard en bestemd voor al de behoeftige weezen der plaats

waar zij zijn gevestigd. Van de eerste is er 1 wel, en zijn er 12

niet
,
en van de laatste is er 1 wel

,
en zijn er 7 niet gesubsi-

dieerd.

Onder die in Noordholland is begrepen het bestuur over de stads-

bestedelingen te Amsterdam , bestemd tot verzorging van vondelingen

en verlaten kinderen, en niet ten laste van kerkelijke gemeenten
komende weezen , die tot eene der Christelijke gezindten behooren.

Die kinderen worden te Amsterdam
, tot dat zij 6 jaren hebben

bereikt, bij zoogenaamde minnemoeders besteed; daarna overge-
bragt naar het kindergesticht in de koloniën der Maatschappij van
Weldadigheid te Veenhuizen. Onder de verlaten kinderen worden
begrepen dezulke wier ouders in staat van gevangenschap verkee-
ren. De weezen zijn die in onecht geboren en die wier ouders geene
lidmaten van eenige kerkelijke gemeente waren. Dat bestuur
voorziet wijders in de verzorging, ook nadat zij ouder dan 6 jaren
zijn, van die onder hen, welke, om verschillende redenen, niet

naar Veenhuizen kunnen worden overgebragt, en van kinderen wier
ouders wegens ziekte tijdelijk in de gasthuizen te AmsteVdam worden
verpleegd.

BIJZONDERE BESTUREN, KRACHTENS ERFMAKINGEN, NIET IN

HET BEZIT VAN GESTICHTEN , EN DIE DUS NIET TOT DE
GODSHUIZEN BEHOOREN.

Er zijn 66 dezer instellingen
, die

, naar haren oorsprong , van
.eenen particulieren aard zijn. Daarvan zijn er 23 voor behoef-
tigen van bepaalde godsdienstige gezindten, als: 11 voor Neder-
duitsch-hervormden en 12 voor Roomsch-katholieken

; van de 43
overige zijn er 2 bestemd voor alle Protestanten en 41 voor be-
hoeftigen van alle gezindten.

Geene dezer 66 instellingen is gesubsidieerd.

De uitkomsten van haar beheer zijn thans begrepen in de tabel

(2) van de besturen van huiszittende armen. De Commissie uit

de Tweede Kamer der Statén-Generaal schijnt bij de opmerking,
dat in het verslag over 1849 daarover het stilzwijgen zou zijn

bewaard
, voorbij te hebben gezien hetgeen daaromtrent in de

9de alinea van dat verslag is medegedeeld.
Onder deze instellingen komt voor een bestuur genaamd het

Oudmannenhuis te Mierlo (Noordbrabant), zijnde eene erfmaking
afkomstig van den kardinaal Willem van Enkevoort en bestemd
voor één priester en 12 oude en gebrekkige mannen. Van het
gebouw bestaat niets meer dan eene boerenwoning

,
die verpacht

wordt. Het beheer der goederen is overgegaan aan den in loco

dienstdoende Roomsch-katholieken geestelijke, één der kerkmeesters
en een ander persoon als rentmeester. Uit de inkomsten wordt
aan 12 oude en gebrekkige lieden onderstand uitgereikt.

Voorts zijn er, blijkens de 26ste kolom der algemeene tabel (1),

8 besturen voor huiszittende armen , die niet behooren tot de
omschrijving vervat in de hoofden der voorafgaande kolommen.
Daarvan zijn er 2 wel en 6 niet gesubsidieerd, en bevinden

er zich 1 in Gelderland , 2 in Zuidholland, 1 in Noordholland,
1 in Friesland en 3 in Overijssel.

De instelling in Gelderland bestaat in het beheer over eene
bouwplaats ,

waarvan de opbrengst wordt gebruikt tot onder-
steuning van verarmde burgers, die behooren tot de gemeente
Doesburg en de kerkelijke gemeente van Ellekom. Die in Zuid-
holland zijn diakonien van eene Engelsch-Episcopaalsche en van
eene Engelsch-Schotsche gemeente. Die in Noordholland is eene
algemeene commissie van weldadigheid te Edam

,

zamengesteld

uit eene vereeniging van bijzondere personen. Zij heeft ten doel,

den onderstand der gewone armbesturen , ingeval deze ongenoeg-
zaam wordt geacht

,
aan te vullen, spijzen en brandstoffen uit

te deelen
,
werk te verschaffen aan degenen die werken kunnen

,

en alzoo de bedelarij te weren. Zij bestrijdt hare uitgaven uit

de opbrengst van collecten en giften van particulieren
;
omvat in

hare werking behoeftigen van alle gezindten
, en het bestuur treedt

over het bereiken van het doel der instelling in overleg met het
gemeentebestuur en met de gewone armbesturen

;
het doet jaarlijks

ïekening en verantwoording ten overstaan en onder mede-onder-
teekening van het gemeentebestuur

, onder hetwelk een exemplaar
dier rekening en van het jaarlijksch verslag der handelingen blijft

berusten. Het doel dier instelling wordt bijna geheel bereikt.

De bedelarij wordt gezegd dien ten gevolge te Edam slechts zeld-

zaam plaats te hebben en zich te bepalen tot enkelen ,
die door

luiheid en onverbeterlijken lust daartoe gedreven, soms door ver-

keerd geplaatst medelijden daarin worden gesterkt.

Het bedrag der erlangde giften is eenigzins verminderd. De
geldelijke toestand der inrigting was daardoor in 1850 achteruit-

gaande. Het bestuur nam daaruit aanleiding om bij zijn verslag

over dat jaar krachtdadig tot het doen van meerdere giften op te

wekken. Daaraan is door de ingezetenen naar wensch gevolg

gegeven.

De instelling in Friesland is de diakonie der vereenigde Christelijke

gemeente te Dokkum

,

bestaande uit de voormalige Doopsgezinde

en Remonstrantsche gemeenten aldaar
, die elk te weinig leden

telden om als afzonderlijke afdeelingen dier kerkgenootschappen

te blijven bestaan
,
en zich voor omstreeks vijftig jaren onder

dien naam hebben vereenigd.

De instellingen in Overijssel zijn : de stads-armeninrigting te

Zwolle, die op de algemeene tabel over 1848 onder de algemeene
of burgerlijke armbesturen was opgenoraen

,
en waarvan de bij-

zondere aard en werking onder die rubriek in het verslag over

dat jaar is omschreven
; eene bijzondere commissie te Almelo

gevestigd , bestaande uit ingezetenen tot de onderscheiden gods-

dienstige gezindten behoorende, mede voor het ambt Almelo en

bestemd tot verzorging van behoeftigen, die, ten gevolge van
den bekrompen finantielen toestand der diakonien , niet door deze

kunnen worden bedeeld
; en eene commissie door het gemeente-

bestuur te Markelo ingesteld en belast met de verzorging der

Hervormde armen van de buurtschap Eisen, kerkelijk onder

Rijssen doch burgerlijk onder Markelo behoorende. Daartoe heeft

aanleiding gegeven, dat de diakonie der Hervormde gemeente te

Rijssen zich aan de ondersteuning dier armen heeft onttrokken.

Die commissie doet maandelijks collecten aan de huizen der Her-
vormde ingezetenen van de buurtschap Eisen. De opbrengst

wordt, des noodig, uit de kas der gemeente Markelo aangevuld.

GENOOTSCHAPPEN
,
DIE AAN SCHAMELE ARMEN

ONDERSTAND VERLEENEN.

Er zijn 32 wan deze instellingen.

Daarvan zijn er 11 voor behoeftigen van bepaalde gods-

dienstige gezindten, 1 voor Nederduitsch-hervormden en 10 voor

Roomsch-katholieken.
De overige 21 zijn bestemd voor behoeftigen van alle gezindten»
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Slechts 1 der laatste geniet subsidie.

Blijkens de tabel (3), hebben de uitgaven, vooral die voor

onderstand van allerlei aard in natura verstrekt, in 1850 veel

meer bedragen dan in 1849. Dit is grootendeels het gevolg

daarvan, dat in 1850 de uitkomsten van het beheer voor 8

genootschappen meer zijn opgegeven dan in 1849. Voorts heeft

ook de meer uitgebreide werking dezer instellingen daartoe bij-

gedragen. Tegen die hoogere uitgaven staat over een meerder
bedrag der inschrijvingen en bijdragen van de contribuerende leden

en van buitengewone giften.

Het genootschap van den H. Vincentius de Paulo te Sittard

is in 1850 opgerigt. Het stelt zich ten doel aan schamele armen
van de Roomsch-katholieke gezindte

, inzonderheid aan ouden en
gebrekkigen

,
eenigen wekelijkschen onderstand uit te reiken. Dit

had in 1850 meest in geld plaats en slechts voor een gering

gedeelte in natura. Die handeling Avijkt af van den bij deze
instellingen in het algemeen gevolgden regel

,
daar

, blijkens de
tabel

,
de door alle gezamenlijk in natura verstrekte onderstand

meer dan het zesdubbel van dien in geld bedraagt.

Overigens is thans opgegeven
,

dat de 3 genootschappen van
dezen aard te Maastricht hunne zorgen over schamele armen van
alle gezindten uitbreiden.

Aan het genootschap te Moordrecht is in 1850 eene naai- en

breischool verbonden , ter bevordering eener ruimere bereiking van
het doel der instelling, om door het verstrekken van kleederen aan
schamele armen van alle gezindten, hun lot te verzachten en den
lust en den ijver op te wekken van hen die

,
bij gebrek aan voeg-

zame kleederen , moedeloos en onzindelijk worden en tot lageren

staat afdalen zouden.

Die uitbreiding is door de ingezetenen gunstig beoordeeld, en
heeft het aantal contribuerende leden en met deze het bedrag der

giften vermeerderd.

COMMISSIES OF VEREENIGINGEN ,
DIE

,
GEDURENDE DEN WINTER

UITDEELINGEN DOEN VAN LEVENSMIDDELEN
EN BRANDSTOFFEN.

Het getal dezer commissien aan het einde van 1850 was 116.

Daarvan zijn er: a. 4 uitsluitend voor behoeftigen door andere
armbesturen bedeeld, en b. 112 zooAA’el voor bedeelden door andere
armbesturen

,
als voor niet-bedeelde minvermogenden.

Yan die sub a zijn er 2, die alleen behoeftigen van eene be-

paalde godsdienstige gezindte ondersteunen, als: 1 voor Hervorm-
den en 1 voor Roomsch-katholieken

;
deze zijn beide gesubsi-

dieerd; de 2 overige zijn bestemd voor de behoeftigen van alle

godsdienstige gezindten
;
daarvan is 1 wel en 1 niet gesubsidieerd.

Yan die sub b zijn 4 voor onvermogenden van eene bepaalde
godsdienstige gezindte bestemd

,
als : 1 voor Nederduitsch-her-

vormden, 2 voor Roomscli-katholieken en 1 voor Israëlieten.

Daarvan zijn er geene gesubsidieerd.

De 108 overige ondersteunen behoeftigen van meer dan ééne of

van alle gezindten ; daarvan zijn er 30 Wel en 78 niet gesubsidieerd.

Uit de tabel (4) blijkt
,
dat in 1850 de uitgaven voor onderstand

van allerlei aard f 9199.79 en de subsidien die zij genoten
f 5488.615 minder beliepen dan in 1849. Hieruit kan, hoewel
de in 1850 erlangde opgaven 4 commissien minder dan in 1849
bevatten

,
worden afgeleid , dat de werking dezer commissien

minder is geweest dan het vorig jaar. Dit "strookt met de alge-

meene uitkomsten van het beheer van alle instellingen van Avelda-

digheid en toont aan, dat de armoede in den winter minder Avas

dan in dien van 1849— 1850, eene vermindering, die toen ook
reeds vergeleken met dien van 1848—1849, viel op te merken.

In Gelderland is meer dan f 2000 tot kapitaal belegd. Eene
der commissien te Arnhem en die te Nijmegen

, Eist en Ileumen
hebben in 1850 niet geAverkt.

In Zuidholland zijn de commissien te Woerden en te Bodegraven
ontbonden.

De geldelijke toestand van die te Brielle gaat niet vooruit
,
daar

de giften afnemen. Zij kan echter naar den gevolgden maatstaf
nog in de behoeften voorzien.

De commissie te Ooslburg in Zeeland
, die in 1849 Averd gesub-

sidieerd, heeft in 1850 geen subsidie genoten.

In Friesland hebben de commissien te Bolsward en te Ylst in

1850 gerust.

De in vroegere verslagen vermelde commissie te Zwolle is A’oor

1850 niet opgegeven.

Zij is niet permanent en treedt slechts op zoodra buitengoAvone
voorziening noodig is. Dit Avas in 1850 niet het geval.

Do commissie te Groningen heeft in 1850 f 2000 afgelost van
het kapitaal, gevestigd op het, eenige jaren geleden, door haar
gekocht geboiiAV waarin de spijsuitreiking geschiedt.

Eene der commissien te Maastricht is ontbonden.

GENOOTSCHAPPEN TOT HET VERLEUNEN VAN ONDERSTAND
AAN BEHOEFTIGE KRAAMVROUWEN.

. Er zijn in het geheel 48 genootschappen van. dezen aard. Daar-

van zijn er 2 voor behoeftigen van bepaalde godsdienstige gezindten,

1 voor Nederduisch-hervormden en 1 voor Israëlieten. Het
eerste is niet, het andere Avel gesubsidieerd. De 41 overige zijn

bestemd voor behoeftigen van meer dan ééne of van alle gods-
dienstige gezindten. Daarvan zijn 6 wel en 35 niet gesubsidieerd.

Een dier genootschappen
, dat te ’s Hertogenbosch gevestigd , en

aan het hoofd van Avelks bestuur zich de echtgenoote van den
Staatsraad, Commissaris des Konings der provincie bevindt,

strekt zijne Averking uit over de geheele provincie Noordbrabant
,

en erlangt daarom een subsidie uit de fondsen dier provincie.

De andere werken
,
even als alle andere reeds vermelde instellin-

gen van weldadigheid, plaatselijk.

Zij zijn bijna alle opgerigt door particuliere vereenigingen van
weldadige vrouwen , en worden ook door deze bestuurd.

In Gelderland alleen bevinden er zich, die door afdeelingen der

Maatschappij: Tot Nut van ’t Algemeen zijn opgerigt. Vele dezer

genootschappen hebben in 1850 weder belangrijke bijdragen van
Hare Majesteit de Koningin-moeder ontvangen.

Blijkens de tabel (5) bevat zij de uitkomsten van 2 meer dan
de tabel over 1849. Desniettemin hebben de uitgaven voor onder-

stand van allerlei aard en in geld, het getal inschrijvers, het beloop

der inschrijvingen, contributien en giften en de van de burgerlijke

gemeenten genoten subsidien, in 1850 minder bedragen dan in 1849.

Het is een verblijdend verschijnsel, dat de bezittingen dezer

instellingen, ten gevolge van geldbelegging, gestadig toenemen, zoo-

dat de inkomsten daarvan over 1850 reeds f 3424.55 beliepen.

Aldus wordt het voortdurend bestaan dezer instellingen meer en
meer geAvaarborgd.

In 1850 is ook te Bergen op Zoom een correspondentschap op-
gerigt. Dien ten gevolge wordt nu door het genootschap te 's Her-
togenbosch in al de steden van Noordbrabant , met uitzondering alleen

van Willemstad , in de behoeften A’an noodlijdende kraamvrouwen
voorzien. In kleine landgemeenten van dat geAvest Avordt

, naar
gelang der omstandigheden , om het eATen of aldaar al dan niet

deelnemende leden aanAvezig zijn, ondersteuning verleend. Van
de 744 leden van dit genootschap zijn er 117 corresponderende en

werkende.
Aan het genootschap te Maassluis is eene naaischool verbonden

,

in welke 42 kinderen van behoeftigen voor niet onderwijs ont-

vangen.
Het genootschap te Bodegraven heeft ook aan andere behoeftigen

dan kraamvrouwen, en Avel aan 98 huisgezinnen, kleedingstukken

verstrekt. Dat te Noordwijlc-binnen kwam mede aan 64 andere

behoeftigen te hulp.

Te Leeuwarden is, ten gevolge van vermindering der vrijwillige

bijdragen, in 1850 een gedeelte van het in de spaarbank belegde

voordeelig slot over vorige jaren teruggevraagd om in het tekort

van de dienst van 1850 te voorzien.

Te Sneeh heeft gelijke oorzaak geleid tot het verleenen van
minderen onderstand dan in 1849.

Te Genemuiden is in 1850, door de zorg van het departement

der Maatschappij : Tot Nut van ’t Algemeen, eene vrouAvenvereeni-

ging ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouAven , die minstens

3 kinderen hebben, tot stand gekomen. Zij is in verband gebragt

met de naai- en breischool aldaar , en A'indt hare middelen in

vrijwillige bijdragen. Zij Avordt gezegd aanvankelijk aan het doel

te beantAvooi den en wenscht haren werkkring uit te breiden

,

indien het beloop der bijdragen dit zal gedoogen.

GODSHUIZEN, MET UITZONDERING VAN DE GAST- OF
ZIEKENHUIZEN.

De uitkomsten van het beheer dezer gestichten, opgenomen in de

daarvoor bestemde tabel ((>), strooken AArel met die betreffende de

besturen voor huiszittende armen. Zij loopen over 69 instellingen

meer dan de tabel gevoegd bij het verslag over 1849. Desniettemin

is het getal der in 1850 verpleegde 484 minder gCAvcest dan in 1849.

De meerdere uitgaaf in 1850 dan in 1849 A’oor onderhoud A’an

geboiiAven en verdere lasten, Avaarmedo dc eigendommen en inkom-
sten zijn bezAvaard en voor alle kosten van administratie ad fS7,753.85,

Avordt genoegzaam verklaard door het meerder getal instellingen

in de opgaven begrepen
,
en door de natuurlijke afwisseling der

kosten van onderhoud van zoo vele gebomven. Die uitgaaf neemt
voorts toe naar mate die gestichten , door het beleggen van be-

schikbare gelden
,
ook meer onroerende goederen in eigendom ver-

krijgen.

Voor onderhoud en voeding bedroegen de uitgaA’on f .1 0,623.051/2

meer dan in 1849. Inderdaad is er echter cene belangrijke Arer-

mindering; Avant anders zou het verschil veel groot er moeten zijn,

daar zeker door de 69 instellingen, die meer in de tabel over 1850
zijn begrepen, veel meer dan het beloop van dat verschil is uitge-

geven. Zoo komt bijv. alleen reeds voor dc afdeeling voor ouden

en gebrekkigen van het gesticht Calvarienberg te Maastricht , die in

1849 in de tabel voor de gast- of ziekenhuizen Avas begrepen, in

deze uitgaaf over 1850 cene som van f 10,599.35 voor.
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Niettegenstaande de opgaven voor alle provinciën meer godshuizen

betreffen , hebben echter de uitgaven voor onderhoud en voeding in

1850 in Gelderland
,
Noordholland

,
Zeeland, Friesland en Drenthe

minder bedragen dan in 1849. Dit verdient te meer opmerking,

daar men had kunnen wachten dat de gevolgen der cholera, die

in laatstgemeld jaar heeft gewoed
,
het getal der arme weezen en

de uitgaven voor hun onderhoud aanzienlijk zouden hebben doen

toenemen. Dit schijnt echter niet het geval geweest of door andere

voordeelige omstandigheden opgewogen te zijn.

Wijders blijkt de betrekkelijk gunstige finantiele toestand der

godshuizen in het algemeen daaruit dat er in 1850 eene som van

f 39,667.94 meer is belegd ; dat de inkomsten van bezittingen en

regten f 20,961.87V2 en de collecten en giften f 19,127.83V2 meer
hebben bedragen dan in 1849. Deze cijfers zijn echter ten deele

althans het gevolg daarvan
,
dat ook de ontvangsten 69 instellingen

meer dan in 1849 betreffen; maar dit kan het voordeel niet weg-
nemen, dat het bedrag der subsidien door de godshuizen van de

gemeenten, de provinciën of van den Staat genoten, in 1850

f 39,729.501/2 minder is geweest dan in 1849. In die vermindering

deelt Friesland, waar de subsidien bijna uitsluitend aan arm- of

werkhuizen worden verleend, alleen voor f 16,799.74. Eindelijk

schijnt het ook gunstig, dat er, niettegenstaande hetgrooter getal

godshuizen, in 1850 eene som van f 6034.701/2 minder is opge-

nomen dan in 1849.

Tot verklaring van het feit, dat de kosten van onderhoud,
voedingen begraving, omgeslagen over de bevolking der gestichten,

in 1850 voor iederen verpleegde f2.50 meer hebben bedragen dan
in 1849, komt in de ontvangen berigten niet anders voor, dan
dat in Limburg sommige levensmiddelen

,
bijzonder het brood en

de aardappelen , duurder zijn geweest
,
en dat door de bestuurders

van eenige hofjes is opgegeven, dat de middelen dier instellingen

hebben toegelaten den bewoners eenen ruimeren onderstand dan
in 1849 te verstrekken.

Voor eenigen tijd is het bestaan te Rossum van zekere manhuis-
goederen, zoo als die waarop de Commissie uit de Tweede Kamer
der Staten-Generaal bij de behandeling van het verslag over 1849
onder anderen het oog schijnt te hebben

,
aan de Regering bekend

geworden. De instelling is dan ook begrepen in de cijfers der

algemeene tabel (1) der op ultimo December 1850 aanwezige in-

stellingen. De uitkomsten van het beheer dier instelling over 1850
zijn echter niet begrepen in de tabel (6) der godshuizen. De
Regering is over de regeling van dat beheer in overleg getreden
en heeft getracht zich te verzekeren, of nog meer dergelijke inrig-

tingen bestaan die tot dusverre onbekend zijn gebleven. Op een
en ander zal in het verslag over 1851 worden teruggekomen. i

De godshuizen worden onderscheiden in: weeshuizen, gestichten

voor oude en gebrekkige lieden, gestichten voor oude lieden en kinderen

te zamen, bestedelingshuizen, arm- of werkhuizen, proveniershuizen

of huizen voor hostkoopers en in hofjes.

De betrokken besturen hebben, even als die voor huiszittende
armen, zich in het algemeen gedragen aan de bijzonderheden die zij

over den aard, de werking, den toestand enz. van elke soort van
instellingen over 1848 hebben doen kennen

,
en waarvan de zamen-

getrokken hoofdinhoud in het verslag over dat jaar voorkomt.
Het Gouvernement laat echter ook hier het weinige

,
dat daaren-

boven, bepaaldelijk over 1850, ten aanzien van een en ander der
godshuizen is medegedeeld en vermelding verdient

,
volgen in ver-

band met de algemeene tabel der op den Sisten December 1850
aanwezige instellingen van weldadigheid.

WEESHUIZEN.

Er zijn 133 weeshuizen. Daarvan zijn bestemd:
a. uitsluitend voor jongens 7 ;

b. uitsluitend voor meisjes 6

;

c. voor jongens en meisjes te gelijk 120.
Van die sub a zijn:

1°. 5 van kerkelijke gemeenten
,

als :

3 voor Roomsch-katholieken

;

1 » Nederlandsche Israëlieten;
1 » Portugesche Israëlieten.

Geen dezer gestichten is gesubsidieerd.
2°. 2 door erfmakingen of particuliere fundatiën opgerigt

voor Nederduitsch-hervormden en niet gesubsidieerd.
Van die sub b zijn

:

1°. 4 van kerkelijke gemeenten, als:

2 voor Roomsch-katholieken

;

1 )) Nederlandsche Israëlieten;
1 i! Portugesche Israëlieten.

Geen dezer gestichten is gesubsidieerd.
2°. 2 door erfmakingen of particuliere fundatiën opgerigt

voor Nederduitsch-hervormden en niet gesubsidieerd.
Van die sub c zijn

:

1°. 59 van kerkelijke gemeenten, als:

32 voor Nederduitsch-hervormden;
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1 voor Engelsch-hervormden

;

2 » Evangelisch-Lutherschen

;

4 » Doopsgezinden

;

1 » Remonstranten

;

15 » Roomsch-katholieken

;

2 » Oud-roomschen (Clerezy)

;

1 » Nederlandsche Israëlieten

;

1 » alle gezindten.

Hiervan zijn gesubsidieerd: 5 voor Nederduitsch-
hervormden en 3 voor Roomsch-katholieken.
De 51 overige zijn niet gesubsidieerd.

2°. 32 algemeen of burgerlijk, waarvan 8 wel en 24 niet

gesubsidieerd.

3°. 29 door erfmakingen of particuliere fundatiën opgerigt,

waarvan 1 wel en 28 niet gesubsidieerd.

Hiervan zijn er:

14 voor Nederduitsch-hervormden;
1 i) Nederduitsch-hervormden enEvangelisch-Luther-

schen ;

4 » Roomsch-katholieken

;

5 n alle Protestanten

;

2 » alle Christelijke gezindten ;

3 » alle gezindten.

In het weeshuis te Schoonhoven zijn in 1850 geene kinderen
verpleegd.

In het burgerweeshuis te Amsterdam worden alleen opgevoed
kinderen van ouders , die tot een Protestantsch kerkgenootschap
hebben behoord. Het bestuur' over dat gesticht besteedt de kin-

deren van Roomsch-katholieke ouders
,

die op zijne verzorging

aanspraak hebben
,
in gestichten voor andere Roomsch-katholieke

weezen bestemd.

Hoewel de toestand der weeshuizen in Zeeland in het algemeen
wordt gezegd gunstig te zijn

,
zoo waren echter de middelen

van dat te Middelburg niet toereikend ter voorziening in de

uitgaven. Daarin zal door een subsidie uit de gemeentekas worden
te gemoet gekomen.
Het oud Roomsch-katholiek weeshuis te Utrecht

,

dat sedert

geruimen tijd was gesloten, is in 1850 weder geopend. Daarin
worden Roomsch-katholieke weezen

,
ook uit andere gemeenten dan

uit Utrecht
,
opgenomen.

De toestand der weeshuizen in Friesland wordt gezegd verbeterd

te zijn door de mindere kostbaarheid der verpleging in de beide

laatste jaren.

GESTICHTEN VOOR OUDE EN GEBREKKIGE LIEDEN.

Yan deze gestichten zijn er 120. Daarvan zijn bestemd:
a. uitsluitend voor mannen 16;

b. uitsluitend voor vrouwen 35 ;

c. voor mannen en vrouwen 69.

Van die sub a zijn :

1°. 2 van kerkelijke gemeenten
,
als: Ivoor Roomsch-katho-

lieken en 1 voor Portugesche Israëlieten
;
de eerste is

niet
,
de andere wel gesubsidieerd

;

2°. 4 algemeen of burgerlijk
,
waarvan er geen is gesubsidieerd

;

3°. 10 door erfmakingen of particuliere fundatiën opgerigt

en niet gesubsidieerd.

Yan die sub b zijn :

1°. 7 van kerkelijke gemeenten
,

als :

1 voor Nederduitsch-hervormden

;

1 )) Doopsgezinden

;

4 » Roomsch-katholieken

;

1 !> Portugesche Israëlieten.

Die voor de Portugesche Israëlieten is wel , de ove-

rige zijn niet gesubsidieerd.

2°. 4 algemeen of burgerlijk , niet gesubsidieerd.

3°. 24 door erfmakingen of particuliere fundatiën opgerigt,

insgelijks niet gesubsidieerd.

Van die sub c zijn :

1°. 22 van kerkelijke gemeenten
,
als :

15 voor Nederduitsch-hervormden;
3 » Roomsch-katholieken

;

4 )i Nederlandsche Israëlieten.

Hiervan zijn gesubsidieerd : 3 der Nederduitsch-her-

vormden en 3 der Nederlandsche Israëlieten ; de

overige 16 zijn niet gesubsidieerd.

2°. 20 algemeen of burgerlijk, waarvan 2 wel en 18 niet

gesubsidieerd.

3°. 27 door erfmakingen of particuliere fundatiën opgerigt,

alle niet gesubsidieerd.

Onder de gestichten van dezen aard ,
die thans voor de eerste-

maal zijn vermeld , behoort het oude-mannen- en vrouwenhuis

voor de Nederduitsch-hervormde gemeente te Delft.

Het wordt beheerd door het bestuur over de kamer van chari-

taten aldaar ,
begrepen in de besturen voor huiszittende armen.

n.
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In het gesticht van Brentano te Amsterdam onder de zinspreuk:

Steun des ouderdoms ,
alleen voor mannen der Roomsch-katholieke

gezindte bestemd ,
moet bij de opneming voor iederen verpleegde

f 150 worden gestort.

In het gesticht Corvershof, mede te Amsterdam
, doch uitsluitend

voor Hervormde ledematen bestemd
,
wordt volgens de statuten

niet in al de behoeften der verpleegden voorzien. Daarin worden
dus personen opgenomen

,
die nog eenige eigen inkomsten hebben

of van elders worden bijgestaan.

In Friesland zijn geene andere inrigtingen voor oude en gebrek-

kige lieden, dan die tot de zoogènaamde hofjes behooren.

De gestichten van dezen aard in de provincie Groningen zijn

zoogenaamde familiegasthuizen. Het bestuur daarover wordt
,
in

den regel, waargenomen bij erfopvolging door de stichters aange-

wezen. De conventualen betalen geen inkoop- of admissiegelden.

Zij genieten bij eenige dier inrigtingen slechts vrije woning,
brandstoffen en eenige toelaag en- geld tot aankoop van levens-

middelen ,
hoewel niet toereikend ter voorziening in alle behoef-

ten. Daarom worden
,

in den regel
,

personen opgenomen die

tot de geringe burgerklasse behooren en nog eenige eigen mid-
delen hebben

,
niet genoegzaam om hunne behoeften geheel te

dekken.

GESTICHTEN VOOR OUDE LIEDEN EN KINDEREN TE ZAMEN.

Van deze gestichten zijn er 96. Daarvan zijn bestemd:

a. uitsluitend voor mannen en jongens 1;

b. voor beide geslachten 95.

Dat sub a is van eene Nederduitsch-hervormde gemeente en

niet gesubsidieerd.

Van die sub b zijn :
•

1°. 55 van kerkelijke gemeenten
,
als :

80 voor 'Nederduitsch-hervormden

;

3 » Waalsch-hervormden

;

7 » Evangelisch-Lutherschen ,*

1 » Herstelde Lutherschen;

4 i> Doopsgezinden

;

10 n Eoomsch-katholieken.
Hiervan zijn gesubsidieerd : 9 der Nederduitsch-hervormden

,

1 der Waalsch-hervormden , 3 der Evangelisch-Luther-
schen en 5 der Roomsch-katholieken ; de overige 37 zijn

niet gesubsidieerd.

2°. algemeen of burgerlijk
,
waarvan 17 wel en 12 niet

gesubsidieerd.

3°. 11 door erfmakingen of particuliere fundatiën opgerigt;

van deze laatste zijn 4 wel en 7 niet gesubsidieerd.

De inkomsten en middelen van het gesticht te Bodegraven gaan
de uitgaven te boven. Uit dat meerdere wordt ondérsteuning aan
huiszittende armen verstrekt.

De gestichten in Friesland
,
waarin oude lieden en kinderen te

zamen worden verpleegd, behooren tot de zoogenaamde arm- of

werkhuizen aldaar.

Een dezer gestichten te Groningen is een verzorgings-gesticht

der Luthersche diakonie. Daarin worden personen verpleegd

,

die door ouderdom of jeugd of wegens ziekte en ligchaams-
gebreken eene meer kostbare bedeeling zouden behoeven , dan
waarop hunne verpleging in het gesticht te staan komt, of die als

huiszittende armen niet de noodige oppassing of verpleging kunnen
bekomen.

BESTEDELINGHUIZEN.

Van deze zijner slechts 12, alle bestemd voor beide geslachten.

Hiervan zijn :

1°. 7 van kerkelijke gemeenten , als :

2 voor Nederduitsch-hervormden
;

1 » Doopsgezinden

;

3 » Eoomsch-katliolieken

;

1 » alle gezindten.

Hiervan zijn gesubsidieerd : 1 voor Protestanten en de 3
voor Roomsch-katholieken; de 3 overige, niet.

2°. 4 algemcene of burgerlijke, waarvan 3 wel en 1 niet

gesubsidieerd.

3°. 1 door eene erfmaking of particuliere fundatie opgerigt,

voor Nederduitsch-hervormden ; niet gesubsidieerd.

Ten aanzien dezer gestichten zijn over 1850 geeno andere bij-

zonderheden medegedeeld, dan dat het bestedelingshuis te Dordrecht

voor Protestanten, welks oprigting in het verslag over 1849 is

vermeld, in 1850 aanvankelijk goede vruchten heeft gedragen.

Er zijn nadere inlichtingen gevraagd ter juiste beoordeeling

der klagten , die wel eens zijn gerezon over onvoldoende verple-

ging in sommige dezer instellingon. In het verslag over 1851 zal

men dit punt weder aangostipt vinden.

ARM- OP WERKHUIZEN.

Er zijn 80 arm- of werkhuizen , alle bestemd voor boide

geslachten.

Hiervan zijn

:

1°. 37 van eene bepaalde gezindte
,

als

:

34 voor Nederduitsch-hervormden;
1 voor Christelijke Afgescheidenen en
2 i) Roomsch-katholieken.

Daarvan zijn gesubsidieerd 11 der Nederduitsch-hervormden,
en dat der Christelijke Afgescheidenen ; de 25 overige niet.

2°. 43 voor meer dan ééne of voor alle gezindten
, als •

1 voor alle Christelijke gezindten, en
42 )) » gezindten.

Yan die 43 zijn er 40 gesubsidieerd , en de 3 overige niet.

Het armhuis te Goudswaard , in 1850 voor de eerste maal
opgegeven, bestaat uit acht afzonderlijke woningen, bestemd ter

huisvesting van oude lieden, weduwen en kinderen of andere
armen, die geene huishuur kunnen betalen.

De toestand dezer inrigtingen in Friesland is afhankelijk van
die der diakonien of andere armbesturen ,

waarvan zij onderdeden
zijn. Die inrigtingen hebben daarom gedeeld in den vooruitgang
welke, zoo als hiervoren bleek, bij die armbesturen in het alge-

meen bestond.

Het armwerkhuis te Grijpskerk, in 1850 insgelijks voor de eerste

maal opgegeven, is door de burgerlijke gemeente opgerigt, en
strekt ter verpleging van al de armen

,
die ten laste der gemeente

zijn en ook van die diakonie-armen, wier ondersteuning als huis-
zittende armen het kostbaarste is.

In Drenthe zijn in 1850 twee nieuwe armwerkhuizen opge-
rigt, namelijk te Emmen en te Vries. De geldelijke toestand
van dat te Hoogeveen is niet gunstig, daar zijne schuld in 1850 met
omtrent f 200 is toegenomen.

Het verslag over 1851 zal letten op het verschillend oordeel,

meermalen omtrent het meer of min doeltreffende der werking
. • ,, O

van deze instellingen geuit. Daaromtrent zijn bepaalde inlich-

tingen gevraagd.

PROVENIERSHUIZEN OP HUIZEN VOOR KOSTKOOPERS.

Er zijn 28 van deze inrigtingen. Daarvan zijn bestemd:
a. uitsluitend voor mannen 4 ;

b. uitsluitend voor vrouwen 2 , en
c. voor beide geslachten 22.

Van die sub a zijn:

1°. 1 voor eene bepaalde gezindte, de Roomsch-katholieke,
niet gesubsidieerd.

2°. 3 voor alle gezindten, niet gesubsidieerd; die sub b zijn

voor meer dan ééne of voor alle gezindten
; daarvan is 1 wel en

1 niet gesubsidieerd.

Van die sub c zijn

:

1°. 8 voor eene bepaalde gezindte, de Nederduitsch-hervormde,
en niet gesubsidieerd.

2°. 14 voor meer dan ééne of voor alle gezindten ,
als :

7 voor alle Christelijke gezindten, en
7 » alle gezindten.

Slechts 1 van die voor alle Christelijke gezindten en 1 van
die voor alle gezindten zijn gesubsidieerd ; de 12 overige niet.

Het proveniershuis te Briel/e, in 1850 voor de eerste maal
opgegeven ,

wordt door hetzelfde bestuur en uit dezelfde midde-
len als het gasthuis aldaar beheerd.

Het oudevrouwenhuis te Botterdam is thans ook onder de

proveniershuizen begrepen , omdat zich daarin ook eenige zooge -

naamde kostkoopsters bevinden.

Het proveniershuis te Vlissingen
,
mede in 1850 voor de eerste maal

opgegeven, behoort tot de administratie van het godshuis aldaar.

De proveniers die in het St.-Anthonij -gasthuis te Leeuwar-
den worden opgenomen, behooren niet tot de behoeftigen. Zij

koopen zich daarin voor eene betrekkelijk belangrijke uitkeering.

Wel zijn voor eenige jaren eenige kamers bestemd tot gratis

bewoning ,
doch de daaraan verbonden voordeelen en voorwaarden

zijn niet bekend, daar het bestuur weigert opgaven te doen. De
uitkomsten van het beheer dier inrigtiug zijn dan ook niet in de

tabel voor de godshuizen begrepen. De bestuurders over do

proveniershuizen te Groningen worden door den gemeenteraad

benoemd, liet bedrag van den inkoopsprijs staat in verband met
den finantielen toestand van elke inrigting. De inkoop geschiedt

bij schriftelijke overeenkomst. Een of twee suppoosten onder

den naam van binnen-vader of moeder worden door de bestuur-

ders onder hun toezigt aan het hoofd der huishouding geplaatst.

Het middageten wordt voor de proveniers dagelijks gereed gemaakt.

Zij ontvangen duarenboven brood, boter, turf en andere kleine toe-

lagen.

HOPJES.

Er zijn 189 hofjes.

In 45 daarvan wordt alleen woning verstrekt, zonder of tegen

geringe huur, en in do overige 144, behalve vrije woning, ook

onderstand in geld of in natura.
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Daarvan zijn bestemd:
Van de eerst bedoelde; Van de laatst bedoelde.

a. uitsluitend voor vrouwen 32, 114.

b. voor beide geslachten 13, 30.

Niet een dezer botjes is gesubsidieerd.

Van die sub a der eerstbedoelde zijn:

lo. 17 voor bepaalde gezindten, als:

5 voor Nederduitsch-hervormden

;

2 » Evangelisch-Lutherschen;

2 i) Doopsgezinden

;

7 » Roomsch-katholieken

;

1 » Oud-roomschen (Clerezy).

2°. 15 voor meer dan ééne, of voor alle gezindten, als:

2 voor alle Christelijke gezindten;

13 » alle gezindten.

Van die sub a der laatstbedoelde zijn:

1°. 74 voor bepaalde gezindten, als:

36 voor Nederduitsch-hervormden;
4 » Evangelisch-Lutherschen;

8 » Doopsgezinden;

3 i) Remonstranten;

23 » Roomsch-katholieken.

2°. 40 voor meer dan ééne of voor alle gezindten, als:

1 voor Nederduitsch-hervormden en Doopsgezinden;

1 » n

38 » alle gezindten.

Van die sub b der eerstbedoelde zijn:

1°. 9 voor bepaalde gezindten, als:

1 voor Evangelisch-Lutherschen;

8 » Roomsch-katholifcken.

2°. 4 voor alle gezindten.

Van die sub b der laatstbedoelde zijn:

1 24 voor bepaalde gezindten, als:

17 voor Nederduitsch-hervormden;
3 » Waalsch-hervormden;
1 » Remonstranten

;

2 » Roorasch-katholieken;

1 » Oud-roomschen (Clerezy).

2°. 6 voor meer dan ééne of voor alle gezindten, als:

1 voor Nederduitsch-hervormden en Roomsch-katho-
lieken

;

5 » alle gezindten.

Omtrent deze instellingen zijn voor 1850 geene bijzonderheden

medegedeeld, dan dat in dat jaar te Maastricht, op het voormalig

kerkhof van St.-Mathias-parochie, een hofje is opgerigt, door

de zorg van eenen Roomsch-katholieken geestelijke. Daarin genieten

eenige bejaarde ongehuwde vrouwen' vrije woning en eene toelage

in geld, brandstoffen en dergelijke.

Bij opneming moeten die vrouwen haar eigen huisraad mede-
brengen.

Er bevinden zich reeds 13 vrouwen in dat hofje.

Wijders zijn er, blijkens de 95ste kolom der algemeene tabel

(1) 4 godshuizen, die niet behooren tot de omschrijving, vervat

in de hoofden der kolommen 35—94. Zij zijn bekend onder de

volgende namen: de Armenpot van St . Jacob, te Utrecht; het

armengesticht de Poth
,

te Amersfoort; de fundatie van mr. A.

van Leeuwen , te Wijk-bij-Duurstede ,
en het voormalig gast- en

weeshuis te Ehenen. Zij hebben alle ten doel het verstrekken van
vrije woning aan behoeftigen. Daarenboven wordt uitgereikt, door

die te Utrecht ,
brood gedurende den winter; door die te Amersfoort,

brood, in eene tot de instelling behoorende bakkerij gebakken, en

boter: en door die te Ehenen, levensmiddelen, kleeding, genees-

middelen en geld.

Deze instellingen hebben alzoo veel overeenkomst met de zoo-

genaamde hofjes, en zijn vermoedelijk niet daaronder gerangschikt),

omdat welligt de woningen niet in den gewonen vorm van hofjes

zijn ingerigt.

\

GESTICHTEN, UITSLUITEND BESTEMD VOOR ZIEKEN EN GEWONDEN.

Er zijn 62 van deze gestichten alle bestemd voor beide ge-
slachten.

Hiervan zijn :

1°. 9 voor bepaalde gezindten, als:

2 voor Nederduitsch-hervormden;
4 » Roomsch-katholieken

;

2 » Nederlandsche Israëlieten

;

1 )) Portugesche Israëlieten;

Die voor de Nederlandsche en voor de Portugesche
Israëlieten zijn gesubsidieerd, de 6 overige niet.

2°. 53 voor meer dan ééne of voor alle gezindten, als:

2 voor Protestanten;

51 » alle gezindten.

Hiervan zijn 24 wel en 29 niet gesubsidieerd.

Uit de tabel (7) blijkt, dat zij de opgaven voor 14 gestichten

meer bevat dan de tabel voor 1849, en daaronder die van het
zeer belangrijk provinciaal geneeskundig gesticht voor krankzinnigen
in Noordholland, genaamd Meerenberg

,

dat van veel grooteren om-
vang is dan de daartegen vervallen afdeeling voor krankzinnigen

,

vroeger in het buitengasthuis te Amsterdam gevestigd.

Des ondanks was het getal verpleegden in 1850 3163 minder
dan in 1849. De gezondheidstoestand onder de behoeftigen schijnt

dus in 1850 gunstig te zijn geweest.
In 1850 hebben de uitgaven voor onderhoud en voeding van

allerlei aard f 20,864.68, voor geneesmiddelen f10,922.49, en voor
begrafeniskosten f 3074.18l/

2 minder bedragen dan in 1849. De
subsidien van de gemeenten hebben f 52,538.28 T

/2 minder bedragen.

Die van de provinciën of van den Staat f 29,377.54 meer.
Die vermeerdering ontstaat uit de bijdragen in de provinciën

Zuid- en Noordholland verstrekt, in de kosten van aanbouw of

verbetering van gestichten voor krankzinnigen
, en ter aanvulling

der middelen van het provinciaal gesticht van dien aard in Noord-
holland. Die aanbouw en verbetering is de hoofdoorzaak dat de

uitgaaf voor onderhoud van gebouwen en verdere lasten, waarmede
de eigendommen en inkomsten bezwaard zijn

,
en voor alle kosten

van administratie in 1850 f 57,662.701/2 hooger was dan in 1849 ;

daartoe hebben ook bijgedragen belangrijke herstellingen aan het

gasthuis te Gouda.

Het meerder beloop der kosten van bezoldiging of toelagen aan
geneesheeren ,

heel- en vroedmeesters en dat der collecten en

giften, lost zich genoegzaam op door het grooter getal gestichten

waarover de cijfers loopen.

De inkomsten van bezittingen en regten bedroegen daarentegen

f 27,041.63l/
2 minder dan in 1849. Tot verklaring is medege-

deeld, dat daaronder in 1849 voor Noordbrabant was begrepen

eene som van f 4000 wegens inschrijving voor het verstrekken van
spaarsoep, die in 1850 niet is uitgereikt; dat te Dordrecht minder

wegens gelegateerde gelden is ontvangen dan in 1849 ; en dat te

Gouda minder kostkoopers opgenomen en dus minder inkoopgeldcn

daarvoor ontvangen zijn. Overigens ontstaan de jaarlijkscke af-

wisselingen in het bedrag meestendeels uit het rijzen of dalen van
huur- of pachtprijzen van de aan de gestichten toebehoorende

onroerende goederen, en uit de meer of min gereede aanzuivering

daarvan door de huurders of pachters in het dienstjaar, waarover

de tabellen loopen.

Te Nijmegen zijn in 1850 drie ziekenhuizen opgerigt. Een is

bestemd voor Roomsch-katholieken; een wordt beheerd door eene

vereeniging van bijzondere personen, onder den naam van patronaat

voor de Hervormden, en een is mede door bijzondere personen

ingesteld, en schijnt (men heeft er geen opgaven van bekomen)
te dienen tot het opnemen en verzorgen van behoeftige zieken van
alle gezindten.

In de ziekengasthuizen te Gorinchem en te Leeuwarden worden
uitsluitend behoeftigen verpleegd. Te Leeuwarden wordt de ge-

neeskundige dienst in het gasthuis, zonder afzonderlijke belooning,

waargenomen door de geneeskundigen voor de armen.

Onder de gast- of ziekenhuizen worden ook begrepen de gestich-

ten voor krankzinnigen. Daaromtrent wordt verwezen naar het

verslag der inspecteurs dier gestichten, over 1849 en 1850 uitge-

bragt, waarvan onlangs een afdruk aan elke der beide Kamers
van de StatenGeneraal is aangeboden.

Voorts wordt herinnerd, hetgeen hiervorenbij de ontleding der

uitgaven en ontvangsten van al de instellingen van weldadigheid

der eerste hoofdsoort is opgemerkt
,
dat een aanmerkelijk bedrag

daarvan, wat de gast- of ziekenhuizen betreft, niet is gedaan
ter zake van behoeftigen.

ARMENSCHOLEN.

Er zijn 180 armenscholen. Daarvan zijn bestemd

:

a. voor jongens 6;

b. voor meisjes 12 ;

c. voor jongens en meisjes 162.

Van die sub a zijn

:

1°. 3 voor eene bepaalde gezindte , als :

2 voor Roomsch-katholieken

;

1 voor Nederlandsche Israëlieten.

Geene gesubsidieerd.

2°. 3 voor alle gezindten
,

gesubsidieerd.

Van die sub b zijn:

1°. 8 voor eene bepaalde gezindte, als:

7 voor Roomsch-katholieken ;

1 voor Nederlandsche Israëlieten.

Geene gesubsidieerd.

2°. 4 voor alle gezindten, waarvan 2 wel en 2 niet gesub-

sidieerd.

Van die sub c zijn:

1°. 61 voor bepaalde gezindten ,
als

:

32 voor Nederduitsch-hervormden

:

Roomsch-katho-
lieken ;
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5 voor Waalsch-hervormden ;

3 » Evangelisch-Lutherschen

;

1 » Christelijke Afgescheidenen;

13 » Roomsch-katholieken

;

1 )) Oad-roomschen (Clerezy)

;

5 » Nederlandsche Israëlieten :

1 )) Portugesche Israëlieten.

Hiervan zijn gesubsidieerd

:

3 der Nederduitsch-hervormden
;

4 der Nederlandsche Israëlieten.

De 54 overige zijn niet gesubsidieerd.

2°. 101 voor meer dan ééne of voor alle gezindten , als

:

1 voor Nederduitsch - hervormden en Evangelisch-
Lutherschen

;

1 » Nederduitsch -hervormden en Roomsch-katho-
lieken ;

1 » Protestanten ;

5

» alle Christelijke gezindten

;

93 » alle gezindten.

Hiervan zijn gesubsidieerd: die voor Nederduitsch-
hervormden en Koomsch-katholieken

,
die voor

Protestanten, die voor alle Christelijke gezindten,

en 82 van die vooralle gezindten ; de 12 overige niet.

De opgaven in de tabel (8) vervat, betreffen 11 scholen meer
dan in 1849. Van daar de vermeerdering van het getal leerlingen

met 1375, en de niet belangrijke vermeerdering der uitgaven in

de meeste provinciën
,
vergeleken mét 1849.

In het geheel bedragen de uitgaven echter iets minder dan
in dat jaar. Hiertoe heeft hoofdzakelijk bijgedragen , dat de
school te Maastricht

,
vroeger onder de armenscholen begrepen,

doch waarin niet uitsluitend kinderen van behoeftigen maar ook
van minvermogenden worden onderwezen ; in 1850 is gebragt on-
der de scholen, in welke, gemeenschappelijk met andere, onder-
wijs aan kinderen van behoeftigen werd gegeven. Daaruit is bijv.

alleen voortgevloeid de vermindering van het totaal der bezoldiging

voor onderwijzers. In vele provinciën heeft die uitgaaf echter meer
bedragen dan in 1849. Daarvoor is bapaaldelijk in de provincie
Groningen als reden opgegeven de zucht der gemeentebesturen om
het onderwijs der armenkinderen te bevorderen. Overigens
behoefden in onderscheiden provinciën in 1850 minder school-

behoeften te worden aangekocht dan in 1849, iets dat natuurlijk

van jaar tot jaar afwisselt.

De vermindering der inkomsten van bezittingen en regten
vindt hare verklaring ten deele hierin ,

dat voor sommige scholen
in 1849 daaronder ontvangsten zijn gebragt, die in 1850 onder de
collecten en giften zijn begrepen. Het bedrag dezer laatste is dan
ook in 1850 hooger geweest dan in 1849. De subsidien, door de
armenscholen genoten, hebben in het geheel in 1850 f 3577.541/2
meer bedragen dan in 1849. Vooral die uit de fondsen van
armbesturen verstrekt, zijn toegenomen. Dit schijnt meer belang-
stelling in het onderwijs van de kinderen der armen van de zijde

dier besturen aan te toonen.

De Israelietische armenschool te Zalt-Bommél heeft in 1850
opgehouden te bestaan.

Voor de 2 armenscholen te Schiedam worden 7 verschillende

localen gebezigd.

Bij de scholen te Middelburg en te Vlissingcn wordt van de
minst behoeftige ouders der leerlingen eene geringe bijdrage in de
kosten voor schoolbehoeften gevorderd. Zij bragt op: te Mid-
delburg f 1037.021/2 en te Vlissingen f 324.11.

Te Groningen is een gehuurd gebouw , waarin eene armenschool
werd gehouden

,
afgebroken ter vergrooting van het provinciehuis.

Die school is sedert 1 Mei 1850 overgebragt in een door de ge-

meente Groningen daartoe aangekocht gebouw. De armenschool
en onderwijzerswoning voor Israëlieten aldaar is geheel verbouwd
en vergroot.

Te Meppel is de armenschool verdeeld in 2 scholen, eene
leer- en eene bewaarschool. Beide zijn verbonden met het armen-
werkhuis en staan onder beheer der Hervormde diakonie. Zij

worden uit de fondsen van deze gesubsidieerd.

Te Weert is in 1850 eene nieuwe armenschool opgerigt, voor
kinderen van alle gezindten en van beide seksen. Zij worden er

onderwezen in het lezen en schrijven, de Nederlandsche taal en do
grondregels der rekenkunde. Aan den hoofdonderwijzer is met vrije

woning en tuin eene bezoldiging van f 600 uit do gemeentekas
toegelegd. Hij moet echter daaruit voorzien in de bezoldiging van
2 door den gemeenteraad te benoemen ondermeesters, in de school-

behoeften en in do verwarming en verlichting.

SCHOLEN
, WAARIN AAN KINDEREN VAN HUISZITTENDE BE-

HOEFTIGEN, GEMEENSCHAPPELIJK MET ANDERE, KOSTELOOS
ONDERWIJS IS GEGEVEN.

Er zijn 2216 van deze scholen. Daarvan zijn bestemd:
a. uitsluitend voor jongens 1 ;

b. uitsluitend voor meisjes 17 i

c. voor jongens en meisjes 2198.

Die sub a is voor alle gezindten ; niet gesubsidieerd.

Yan die sub b zijn :

1°. 12 voor eene bepaalde gezindte, de Roomsch-katho-
lieke

;
geene gesubsidieerd.

2°. 5 voor alle gezindten; 1 daarvan is wel, 4 zyn niet

gesubsidieerd.

Yan die sub c zijn :

1°. 29 voor bepaalde gezindten
, als :

4 voor Nederduitsch-hervormden ;

1 » "Waalsch-hervormden

;

1 » Evangelisch-Lutherschen

;

14 '» Roomsch-katholieken

;

9 >j Nederlandsche Israëlieten.

Hiervan zijn gesubsidieerd : die der Evangelisch-

Lutherschen en 4 der Nederlandsche Israëlieten

;

de 24 overige niet.

2°. 2169 voor meer dan ééne of voor alle gezindten, als:

5 voor Protestanten;

1 voor alle Christelijke gezindten

;

2163 voor alle gezindten.

Hiervan zijn gesubsidieerd 870 van die voor alle ge-
zindten

; de 1299 overige niet.

Deze scholen komen voor op dezelfde tabel (8) , die de armen-
scholen bevat. Zij geeft de uitkomsten van 55 gemengde scholen

meer , dan de tabel voor 1849. Daardoor en door de reeds ver-
melde overbrenging der school te Maastricht van de armenscholén
naar de gemengde, wordt de vermeerdering

, welke het getal leer-

lingen, de uitgaven voor hun onderwijs, het bedrag der inschrij-

vingen of bijdragen van particulieren, en dat der subsidien
,
ver-

geleken met 1849, opleveren, genoegzaam opgehelderd. De laatste

beliepen f26, 574.861/2 meer dan in 1849.

In 1850 zijn nieuwe gemengde scholen opgerigt: in Noordbrabant:
1 te Fijnaart en Heiningen

,
1 te Someren en 1 te Vlijmen

;

in Gelder-

land: 2 te Barneveld en 2 te Apeldoorn

;

in Drenthe: 1 te Drouwe-
nerveen en 1 te Drouwenermond, en in Limburg, 1 bijschool te

Maastricht

;

de laatste met het doel niet slechts om meer kinderen
van behoeftigen en minvermogenden te kunnen onderwijzen, maar
ook om de daartoe dienende localen meer in de onderscheiden
gedeelten der gemeenten te verspreiden. Het locaal dier bijschool

behoort aan en is door het algemeen armbestuur, met eene jaar-

lijksche bijdrage van f 300, ter beschikking van het gemeente-
bestuur gesteld.

Te Blokzijl is door het gemeentebestuur , in overleg met den
schoolopziener, ééne der aldaar aanwezige scholen opgeheven ten

gevolge van het bedanken van den onderwijzer.

Op de bloeijende school te Tholen

,

waarvan over 1850 voor de

eerste maal opgaven zijn erlangd, wordt onderwijs gegeven aan
alle kinderen zonder onderscheid van stand en vermogen. De kosten

daarvan worden uit een zoogenaamd schoolfonds en uit de gemeen-
tekas bestreden.

BIJZONDERE SCHOLEN, VOOR BEHOEFTIGEN BESTEMD EN DIE
DOOR GEMEENTEBESTUREN , GENOOTSCHAPPEN OF

PARTICULIEREN AVORDEN BEKOSTIGD.
Op de tabel (9) komen voor weekscholen, zondagscholen en kleine-

Jcinder- of bewaarscholen . Zij loopt over 5 scholen meer dan de

tabel van 1849, en bevat even als vroeger slechts de opgaaf van
het getal dier scholen en der leerlingen die ze bezoeken. Omtrent
elke dier soorten van scholen valt het volgende mede te deelen.

AVEEKSCHOLEN.
Er zijn 34 van de hier bedoelde Aveekscholcn. Daarvan zijn

bestemd

:

a. uitsluitend voor jongens 4 ;

b. uitsluitend voor meisjes 10 ;

c. voor jongens en meisjes 16 ;

d. \
Toor volwassenen of meer bejaarden 4.

Yan die sub a zijn

:

1°. 3 voor eene bepaalde gezindte , de Roomsck-katholieke ;

niet gesubsidieerd.

2°. 1 voor alle gezindten; gesubsidieerd.

Yan die sub b zijn:

1°. 8 voor eene bepaalde gezindto, de Roomsch- katholieke i

niet gesubsidieerd.

2°. 2 voor alle gezindton ; niet gesubsidieerd.

Van die sub c zijn :

1°. 6 voor bepaalde gezindten, als:

2 voor Nederduitsch-hervormden;
1 voor Roomsch-katholieken

;

3 voor Nederlandsche Israëlieten.

Hiervan is er een ,
voor Nederlandsche Israëlieten ,

gesubsidieerd ;
do 5 overige niet.

2°. 10 voor alle gezindten, waarvan 2 gesubsidieerd.

Die sub d zijn A’oor alle gezindten; niet gesubsidieerd.
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Hoewel het in de tabel genoemd getal dezer scholen, ook tén

gevolge van meer juiste opgaven
,
in 1850 2 minder bedroeg dan in

1849, is echter dat der Teerlingen met 797 toegenomen.

In 1850 is te Bergen op Zoom eene nieuwe weekschool opgerigt,

uitsluitend voor jongens van de Roomsch-katholieke gezindte.

De weekscholen te Weid en te Sittard zijn in 1850 opgeheven.

De redenen daarvoor zijn niet vermeld.

Van de school te Nieuwerkerk op den IJssel luiden de berigten,

volgens Gedeputeerde Staten van Zuidliolland
,
gunstig ; hoewel

eenige nog wenschelijke verbeteringen uit gebrek aan fondsen niet

konden worden tot stand gebragt.

ZONDAGSCHOLEN.

Er zijn 92 zondagscholen. Daarvan zijn bestemd:

a. uitsluitend voor jongens 7

;

b. uitsluitend voor meisjes 9

;

e. voor jongens en meisjes 15;

d. voor volwassenen of meer bejaarden 61.

Van die sub a zijn:

1°. 4 voor eene bepaalde gezindte , de Roomsch-katholieke ;

niet gesubsidieerd.

2°. 3 voor alle gezindten , waarvan 1 gesubsidieerd.

Van die sub b zijn

:

1°. 8 voor eene bepaalde gezindte , de Roomsch-katholieke

;

niet gesubsidieerd.

2°. 1 voor alle gezindten ; niet gesubsidieerd.

Van die sub c zijn:

1°. 5 voor bepaalde gezindten , als :

2 voor Nederduitsch-hervormden;
3 voor Roomsch-katholieken ; niet gesubsidieerd.

2°. 10 voor meer dan ééne of voor alle gezindten
,
als :

1 voor alle Christelijke gezindten;

9 voor alle gezindten.

Hiervan is er 1 , voor alle gezindten
,
gesubsidieerd;

de 9 overige niet.

Van die sub d zijn;

1®. 15 voor bepaalde gezindten, als:

9 voor Nederduitsch-hervormden;
6 voor Roomscli-katholieken.

Hiervan zijner 2, voor de Nederduitsch-hervorm-
den

,
gesubsidieerd ; de 13 overige niet.

2°. 46 voor meer dan ééne of voor alle gezindten, als:

1 voor alle Protestantsche gezindten

;

1 voor alle Christelijke gezindten
;

44 voor alle gezindten.

Hiervan zijn er 6, voor alle gezindten, gesubsi-

dieerd; de 40 overige niet.

In het verslag omtrent den staat der hooge-, middelbare en lagere

scholen over 1850—1851 zijn slechts 69 zondagscholen vermeld.

Het is gebleken, dat dit verschil het gevolg is van de onvolledig-

heid der opgaven bij de provinciale commissien van onderwijs in

Noordbrabant en Zuidholland ontvangen
,

en door deze aan het

Departement van Binnenlandsclie Zaken medegedeeld.

De toeneming van het gezamenlijk getal leerlingen ,
dat in 1850

24 meer bedroeg dan in 1849, is gering, vooral daar de tabel,

hoofdzakelijk ten gevolge van meer volledige opgaven , 12 dezer

scholen meer aanwijst en voor 9 meer inlichtingen bevat. Het
bezoek dezer scholen schijnt dus niet te vermeerderen, zoo als de
nuttigheid dezer inrigtingen wenschelijk zou maken.

In Gelderland zijn in 1850 2 nieuwe zondagscholen opgerigt, als:

1 te Buren en 1 te Hummelo.
Daarentegen zijn die, welke vroeger te Veenendaal (provincie

Utrecht) en te Sittard (hertogdom Limburg
)

bestonden, in 1850
opgeheven; de eerste door vertrek van den onderwijzer en de
laatste door toegenomen verval.

Op de zondagschool te Dordrecht worden opgenomen alle be-

hoeftige leerlingen
,
die het verlangen

, om het even of zij al dan
niet zijn bedeeld. Die van het mannelijke geslacht van 18 jaren
en ouder en van het vrouwelijke van 16 jaren en ouder. De
opkomst is zeer ongeregeld en velen verlaten de school

,
afge-

schrikt door demoeijelijkheden der eerste beginselen. Desniettemin
zijn, volgens de ontvangen mededeeling, de gunstige uitkomsten
der school niet te ontkennen.

KLEINEKINDER- OE BEWAARSCHOLEN.
Er zijn 116 kleinekinder- ofbewaarscholen. Daarvan zijn bestemd:
a. uitsluitend voor jongens 1 ;

b. uitsluitend voor meisjes 6

;

c. voor jongens en meisjes 109.

Die sub a is voor eene bepaalde gezindte, de Roomsch-katho ~

lieke , en niet gesubsidieerd.

Yan die sub b zijn:

1°. 5 voor eene bepaalde gezindte
, de Roomsch-katholieke

;

niet gesubsidieerd.

2°. 1 voor alle gezindten; niet gesubsidieerd'.

Van die sub c zijn

:

1°. 14 voor bepaalde gezindten
,
als :

6 voor Nederduitsch-hervormden;

8 voor Roomsch-katholieken.
Hiervan zijn er geene gesubsidieerd.

2°. 95 voor meer dan ééne of voor alle gezindten, als:

2 voor alle Protestantsche gezindten ;

93 voor alle gezindten.

Hiervan zijn gesubsidieerd 17 van die voor alle ge-
zindten

, de 78 overige niet.

De tabel voor 1850 bevat van twee bewaarscholen minder op-
gaven dan die voor 1849. Zij wijst echter 18 scholen en 1443
leerlingen meer aan.

Hoewel die vermeerdering gedeeltelijk het gevolg is van meer
volledige opgaven , is het echter verblijdend, dat het werkelijk
getal dezer zoo nuttige scholen in 1850 is toegenomen. Er zijn in

,

1850 nieuwe opgerïgt : in Noordbrabant

;

3 te Wouw en 1 te Zundert
en Wernhout

;

in Gelderland , 1 te Apeldoorn; in Zuidholland
,
2 te

's Gravenhage
,
waarvan 1 te Scheveningen , in Overijssel

,
1 te En-

schedé , door het departement der Maatschappij: Tot Nut van
’t Algemeen ; en in Drenthe ,

1 te Assen. Daarenboven is eene
bezvaarschool te 's Gravenhage ,

die in 1 849 heeft stil gestaan ,
in

1850 op nieuw in werking gekomen.
De bewaarschool te Giessendam zal eerlang komen voor rekening

der onderwijzeresse zelve, die examen heeft afgelegd.

De Anna-Paulowna-bewaarschool te Amersfoort is ineen meer
geschikt en .ruimer locaal overgebragt.

WERKSCHOLEN.
Er zijn 52 werkscholen. Daarvan zijn bestemd :

a. uitsluitend voor jongens 1 ;

b. uitsluitend voor meisjes 48 ;

c. voor jongens en meisjes 3.

Die sub a is voor alle gezindten en gesubsidieerd.

Van die sub b zijn

:

1°. 18 voor bepaalde gezindten
,

als :

5 voor Nederduitsck-hervormden ;

1 » Waalsch-hervormden;
1 i) Evangelisch-Lutherschen ;

10 » Roomsch-katholieken

;

1 » Nederlandsehe Israëlieten.

Hiervan is er 1 ,
voor Nederduitsch-hervormdoo ,

gesubsidieerd; de 17 overige niet.

2°. 30 voor alle gezindten.

Hiervan zijn er 14 gesubsidieerd
,
de 16 overige niet.

Die sub c zijn voor alle gezindten
,

niet gesubsidieerd.

De opgaven in de tabel (10) betreffen 10 scholen meer dan die,

in de tabel over 1849 vervat. Desniettemin hebben de uitgaven

voor aankoop van gereedschappen en werkstoffen en die voor ver-

diende arbeidsloonen in 1850 nog iets minder bedragen dan in

1849. Dit is , wat het eerste betreft
,

grootendeels hieruit te

verklaren , dat in 1849 veel meer dan in 1850 moest worden uitge-

geven voor de werkschool van havelooze kinderen te Utrecht
,
in

Ï849 opgerigt.

In het algemeen ontwikkelen deze inrigtingen, die meest van
geringen omvang zijn , zich niet in die mate als

,
met het oog op

haar heilzaam doel, zou te wenschen zijn. De opbrengst van
den arbeid heeft evenwel meer bedragen dan in 1849, Vermoede-
lijk is in 1850 meer dan in 1849 van het in een vroeger jaar

gemaakte werk verkocht.

De aanzienlijke vermindering
,
welke de inkomsten van bezittin-

gen en regten aantoon en, is alleen het gevolg van de mindere vol-

ledigheid der uit Zuidholland ten aanzien deze scholen bekomen
opgaven.
De vermeerdering van het bedrag der subsidien met f 948.87

schijnt belangstelling van de zijde der arm- en gemeentebesturen

aan te wijzen.

Te Zutphen is eene naaischool met eene breischool onder ée'n

bestuur vereenigd.

Zoo als hiervoren is opgemerkt, zijn in 1850 in Zuidholland

naai- en breischolen opgerigt door het genootschap tot ondersteu-

ning van schamele armen te Moordrecht en dat voor behoeftige

kraamvrouwen te Maassluis.

In Overijssel is er in 1850 mede eene opgerigt door en voor

rekening van het Hervormd armbestuur te Zwolle. Zij heeft ten

doel méisjes van 14 jaren en ouder, in den regel van bedeelde

ouders en die de bewaarschool der armeninrigting aldaar hebben

verlaten ,
door verder onderrigt en toezigt op hare zedelijkheid

en gedrag, voor hare maatschappelijke bestemming' op te leiden.

Het bestuur over die school is opgedragen aan eene commissie

uit het armbestuur
,
en het toezigt op de onderwijzeressen en de

leerlingen aan eene commissie van dames. Aan deze wordt, na

aftrek van 10 per cent, behoorende tot de belooning der onder-

wijzeressen, de helft van het werkloon uitgekeerd, om ten moesten

nutte der leerlingen te worden gebruikt. Van deze inrigting

wacht men goede gevolgen.

Twee der naai- en breischolen te Rotterdam staan onder het

beheer der plaatselijke schoolcommissie , en door de leerlingen

wordt voor het onderwijs iets betaald; zij nemen daarenboven

het voltooide werk mede naar hare woningen; de belooning der

BIJBLAD VAN DE NEDERLAND3CHE STAATS-COURANT. 1852—1853. H.
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onderwijzeressen en het vereischte garen en band worden uit de

gemeentekas verstrekt.

De 2 werkschoten te Amsterdam behooren tot en worden door
hetzelfde bestuur beheerd als de stads-armenscholen, bijgestaan

door 4 dames-regentessen. Daarop worden toegelaten, in de

eerste plaats de meisjes, die de stads-armenscholen met loffelijk

getuigenis hebben verlaten, en slechts indien daarna nog plaats

beschikbaar is, die zonder zoodanig getuigenis zijn ontslagen.

Zij worden kosteloos onderwezen in linnennaaijen
,

stoppen

,

mazen enz. Zij blijven gewoonlijk gedurende 2 jaren op deze

scholen en ontvangen
,

zoo zij zich goed hebben gedragen
,

bij

ontslag, ter aanmoediging, een eenvoudig stel bovenkleederen
,

tot

uitzet. Die gunst viel in 1850 aan 42 van de 69 ontslagenen ten

deel. Voorts tracht men de plaatsing der ontslagenen in burger-
diensten

, te bevorderen.

De kosten der breischool te Winschoten, die vroeger wel bestond

maar niet tvas opgegeven ,
worden bestreden door eene vereeniging

tot het uitoefenen van patronaat over de armen. De toelating

wordt begeerd door vele kinderen, die daartoe bij wijze van beloo-

ning voor vlijt en goed gedrag in de gewone scholen , worden
aangewezen.

GESTICHTEN VOOR DOOFSTOMMEN.
Het getal leerlingen in de 2 gestichten voor doofstommen opgevoed,

is, blijkens de tabel (11) in 1850 met 9 verminderd. De uitgaven

voor onderhoud en voeding bleven dien ten gevolge in 1850 f 666.44

beneden die in 1849.

Het getal contribuerende leden is in 1850 verminderd, voor het

gesticht te Herlaer met 108 en voor dat te Groningen met 49.

Het bedrag der inschrijvingen is dien ten gevolge afgenomen, te

Herlaer met f 690, en te Groningen met f 1925.22. Dat verlies

werd echter ruim opgewogen door de vermeerdering der erlangde

buitengewone giften. Daaronder was er voor Herlaer ééne van

nu wijlen een ingezeten te ’s Hertogenbosch ad f3000; ééne van

de erven van een ingezeten van Boxtel ad t'500; en eene van drie

geestelijken ad f250.

Het verschil, dat de jaren 1849 en 1850 voor de overige pos-

ten zoo van uitgaaf als van ontvang opleveren, is, zooveel noodig,

op de tabel zelve toegelicht.

De stichter derinrigting te Herlaer heeft zich in December 1850
naar Amerika begeven, ten einde de vruchten zijner ervaring aan
het welzijn der doofstommen aldaar dienstbaar te maken. Gede-
puteerde .Staten van Noordbrabant ,

die hem zeer roemen, be-

schouwen dit als een verlies voor het gesticht. Hij heeft echter

aan het sedert lang tot dat vertrek opgevat voornemen eerst

gevolg gegeven, toen hij zich overtuigd hield, dat zij, die hem
te Herlaer moesten vervangen

,
bekwaam waren tot het geven

van onderwijs aan doofstommen.
GESTICHTEN VOOR BLINDEN.

In het verslag over 1848 is medegedeeld, dat zich aan het

instituut tot Onderwijs van blinde kinderen ten naauwste aansluit

het gesticht tot verpleging van volwassen blinden, in 1843 uit

het eerste ontstaan en onder hetzelfde bestuur geplaatst.

In de tabel onder n°. 11, gevoegd bij het verslag over 1849, was
voor de eerste maal, doch slechts in ééne kolom te zamen getrokken

,

begrepen de uitgaaf voor het gesticht voor volwassen blinden.

De tabel (12) bij dit verslag overgelegd, is voor de eerste maal
zóó ingerigt, dat zij elke der beide instellingen afzonderlijk ver-

meldt, met aanwijzing van al de voor elke in 185U gedane uit-

gaven en ontvangsten.

Aan deze inrigtingen valt eene groote belangstelling te beurt.

In 1850 was dit in het bijzonder het geval. Zij ontvingen

wegens inschrijvingen en legaten niet minder dan f 24,111.12,

meer dan het dubbel van hetgeen in 1819 te dier zake is

genoten, en obk veel meer dan in een der 10 voorafgaande

jaren het geval was. Daarmede staat in verband , dat de inkomsten

van bezittingen en regten in 1850 f 2310.29 meer bedroegen dan

in 1849. liet bestuur heeft aan die bewijzen van weldadigheid

regtmatige hulde toegebragt in zijn laatste, in druk verschenen,

verslag over den staat der heide instellingen, gedurende het tijdvak

van Mei 1849 tot Junij 1851.

Dat verslag houdt vele opmerkelijke bijzonderheden in. Hier

worden slechts eenige vermeld. De kweekelingen worden ook

niet gymnastische oefeningen bezig gehouden. Dit werkt gunstig

op hunnen gezondheidstoestand. De directeur en hoofdonderwijzer

van het instituut heeft, op last van het bestuur, onderscheidene

buitenlamlseho inrigtimren voor blinden bezocht Van zijne bevin-

ding is een nuttig gebruik gemaakt bij de door het bestuur tot stand

gebragte verbetering van onderscheiden hulpmiddelen voor liet

onderwijs. Enkele daarvan stonden achter bij hetgeen elders wordt

gebruikt. Een der kweekelingen heeft met lof examen afgelegd als

onderwijzer in de godsdienst bij de Hervormden. Twee andere

zijn tot organist, dc een in eene der kerken van do Hervormde

gemeente en do andere in het Dutherschc oudc-manncn- en

vrouwenhuis te Amsterdam benoemd.

Bij het verlaten van het instituut wordt aan de ontslagen kwee-

kelmgcn een stel werktuigen, Vöor hun bedrijf benoodigd, ten

geschenke gegeven , en op hun verzoek een en relief gedrukt ge5*

deelte van den Bijbel (pen Evangelie). Na het ontslag blijft er
tusschen bestuurders en onderwijzers en de vertrokken kweeke-
lingen eene duurzame betrekking bestaan, aan de eene zijde door
belangstelling, aan de andere door erkentelijkheid en behoefte aan
raad en ondersteuning gewekt en onderhouden.
De goede verwachting van het gesticht voor volwassen blinden

gekoesterd, blijft zich aanvankelijk bevestigen. De arbeid, door
dezen verrigt

, bestaat , voor de mannen in het- vervaardigen van
alle soorten van mandenwerk

, knoopen en stoelenmatten
, en voor

de vrouwen in breijen
,
knoopen

, vlechten enz. De voortbrengselen
van dien arbeid zijn, wegens de juistheid der bewerkingen hunne
deugdelijkheid, in die mate gezocht

, dat daar naar veel meer aan-
vrage was, dan waaraan kon worden voldaan. In 1850 was het getal
verpleegde volwassen blinden 27. Het is wenschelijk, dat een
grooter getal in de weldaden van dit gesticht mogt deelen. Tot
dusverre konden allen

,
die het verlangden., worden opgenomen.

WERKPLAATSEN VAN LIEFDADIGHEID.
Er zijn 51 werkplaatsen van liefdadigheid, waarvan 15 gesub-

sidieerd.

De tabel (13) bevat de opgaven van 6 werkplaatsen meer dan
die over 1849. Het getal personen , waaraan werk is verschaft,
heeft in 1850 727 méér bedragen dan in 1849. Er is méér
uitgegeven: voor onderhoud van gebouwen en verdere lasten,
waarmede de eigendommen en inkomsten zijn bezwaard en voor
alle kosten van administratie, f 1062.65; voor aankoop van ge-
reedschappen en werkstoffen f 30,490.19; voor spijs of kleeding
als gift aan de niet in de werkplaatsen gehuisveste personen
f 85l.061/2 en voor daggelden of arbeidsloonen f 8774.85. Deze
verschillen zijn ten deele het gevolg van het meerder getal instel-

lingen
,

in de opgaven van 1850 begrepen. De vermeerdering,
wat de gereedschappen

,
werkstoffen en arbeidsloonen betreft

, is

evenwel hoofdzakelijk veroorzaakt dcordat de werkplaats te Har-
lingen in 1850 eene aanmerkelijke aflevering van juten zakken
aan de Nederlandsche Handelmaatschappij heeft gedaan. Voor
onderhoud en voeding der in de instellingen gehuisveste personen
werd in 1850 f 13,671.81 miüder uitgegeven dan in 1849. Dit is

hoofdzakelijk het geval geweest in het werkhuis te Amsterdam
,

waarin minder personen zijn verpleegd.

De meerdere opbrengst van het werk, ad f 22,440.10, staat in

verband met de meerdere uitgaven voor weikstoffen en arbeids-
loonen. De collecten en giften hebben f 9580.20 meer opgebragt.
Ten deele is dit het gevolg van het grooter getal instellingen in

de tabel begrepen
,
ten deele vermoedelijk ook van ruimere uitoefe-

ning der weldadigheid. De subsidien, die zij genoten, bedroegen
daarentegen f 19,834.26 minder.

De instelling te Breda op de tabel over 1850 voor de eerste

maal vermeld
,
is opgerigt door de maatschappij ter leniging en

opbeuring van behoeftigen door het verschaffen van werk , die

onder bescherming van Hare Majesteit de Koninginne-Moeder
staat.

De werkplaats te Arnhem heeft ultimo October 1 850 opgehouden
te bestaan. Zij strekte tot groot bezwaar der gemeentekas

, en
werd geoordeeld niet in die mate doel te treffen, dat de last van
het subsidie daardoor werd opgewogen.
Te Gouda is in 1850 eene nieuwe werkplaats gesticht door

eene vereeniging van bijzondere personen, met het doel om door
werkverschaffing de bedelarij te weren. Te dien einde hebben
vele ingezetenen zich verbonden , tot vorming van het kapitaal

,

1 cent per dag te geven. Daarbij zijn eenige vrijwillige giften

gevoegd. Zij die zich daartoe aanmelden , erlangen , in een door
het gemeentebestuur afgestaan gebouw

,
werk en voeding gedurende

den tijd van hun verblijf aldaar. Zij worden toegelaten van des

morgens vroeg tot op zeker bepaald uur. Des avonds moeten
zij net gebouw verlaten. Aanvankelijk voldoet die inrigting zeer

wel. De bedelarij is daardoor merkbaar verminderd , en de
invloed op den toestand der armen wordt gezegd gunstig te zijn.

De fondsen zijn tot dusverre voldoende om de zaak met vrucht
in werking te houden. Daartoe worden echter voortdurend ruime
bijdragen wenschelijk geacht.

Onder de werkplaatsen te Amsterdam is eene Maatschappij ter

•werkverschaffing aan den spanrzamen ambachtsman, die arbeid

geeft aan onderscheiden werklieden, in hout, ijzer, blik, curton

enz. , en het werk onder de deolnemers verloot. Op die wijze

zijn in 1850, tegen f 2 per lot, 2900 stuks verloot, hetgeen alzoo

f 5800 opbragt.

De werkplaats te Vlissingen heeft in 1850 opgehouden te bestaan ,

voornamelijk ter zake der vele inoeijelijkheden om het vervaar-

digde werk af te zetten, hetgeen dan nog altijd met verlies

gepaard ging.

Te Middelburg waren vroeger de beide werkplaatsen gesub-
sidieerd. In 1850 slechts één.

De werkplaats te Bolsward is slechts gedurende het ongunstigst

jaargetijde, van November tot Mei, geopend. Bij deze wordt
wel het werk in de loealen verrigt, doch met uitzonderingen nu
en dan ten behoeve van vrouwen, die ter zake van kuisselijke
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omstandigheden hare woning niet kunnen verlaten, en aan wie het

daarom wordt vergund ten harent vlas te spinnen en wanten te

breijen.

Te Hindeloopen ontstond in 1850 eene tweede werkplaats. Hare
uitkomsten waren echter nadeelig, vooral door te duren inkoop

van vlas en de onbedrevenheid der werklieden.

De vroeger niet opgegevene werkplaatsen te Delfzijl en te Marum
hebben, even als die te Gouda

,
hoofdzakelijk ten doel, door

werkverschaffing de bedelarij zooveel mogelijk te weren
,
en hen

,

die tot armoede zijn vervallen, zoo ver te brengen, dat zij zich

door eigen vlijt weder kunnen redden. Zij worden beheerd door
bijzondere vereenigingen tot hulp voor armoede.

KOLONIE?* , GEVESTIGD DOOR DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID.
De tabellen n°< 14 en 15 betreffen deze instellingen.

Gelijk in de beide vroegere jaren, was ook in 1850 niet slechts

het getal opgenomenen van alle soorten van kolonisten, minder
dan in het voorafgaande jaar, maar bleek die vermindering ook nu
weder het meest bij de in het bedelaarsgesticht aangekomenen.
In 1847 zijn te Ommerschans opgenomen 3392 personen;
» 1848 » » » )) 2215 H

» 1849 <i » )) » 1509 »

en » 1850 » » » » 1227 »

Die vermindering, drie jaren achtereen, komt te zamen met
onderscheiden andere verschijnselen, waaruit men schijnt temogen
opmaken

,
dat de armoede althans geen veld wint.

In eenige der verslagen door Gedeputeerde Staten aan de Staten

der provinciën in 1851 uitgebragt, wordt uitdrukkelijk gewaagd
van vermindering van bedelarij en landlooperij

, en van de goede
diensten tot wering daarvan bewezen door de detachementen
cavalerie, die als hulp-ma”dchaussée zijn werkzaam geweest.

De waarde der erfstellingen
, legaten en giften onder de

levenden
, tot het aanvaarden waarvan in 1850 de besturen van

onderscheiden instellingen van weldadigheid zijn gemagtigd, bedroeg
aan

:

Diakonien of kerkelijke armbesturen
,
behalve eene erfstelling

die waarschijnlijk eenige tonnen gouds bedraagt, aan een groot
getal dier instellingen vermaakt, doch waarvan het juiste bedrag
nog niet bekend is f 173,830.03

Algemeene of burgerlijke armbesturen .... 4,752.62
Gecombineerde armbesturen ........ 500.00
Genootschappen tot ondersteuning van schamele

armen 300.00
Genootschappen tot ondersteuning van behoeftige

kraamvrouwen 200.00
Weeshuizen 109,150.00
Gestichten voor oude en gebrekkige lieden . . 2,250.00
Gestichten voor oude lieden en kinderen te zamen. . 4,900.00
Armenhuizen 1,000.00
Armenscholen * . . 500.00
de Maatschappij van Weldadigheid 200.00

te zamen . . f 297,582,65

II.

De instellingen der tweede hoofdsoort (tabel 16 — 20) hebben
ten doel armoede voor te komen. Zij doen tot dat einde tijde-

lijke voorschotten bij wijze van beleening op pand , en uitkee-
ringen bij ziekten en overlijden; zij verschaffen geneeskundige
hulp tegen vast geregelde betalingen

;
beleggen spaarpenningen

en bewaren tijdelijk hetgeen de werkman in den zomer kan ter
zijde leggen

, om daarmede in den winter, wanneer zijne verdien-
sten.stilsfaan of onvoldoende zijn

, in zijne behoeften 4e voorzien.
.Zij reiken geen onderstand uit bij wijze van gift, en behalve de

bijdragen van menschenvrienden aan onderscheiden spaarkassen
ter bevordering van haren bloei, ontvangen zij niets bij wijze
van collecten

,
giften of subsidien.

De minvermogenden hebben op hetgeen die instellingen aan
hen uitbetalen een stellig regt. Het is de vrucht hunner eigen
bijdragen.

Het getal van die instellingen is in 1850 geweest 585. De
gevraagde inlichtingen ontbreken voor 110. De tabellen bevatten
dus slechts de uitkomsten van het beheer van 475.
Het is niet bekend

, hoeveel personen van de banken van leening
gebruik maken.
Van de andere instellingen dezer hoofdsoort, waarover opgaven

zijn ontvangen
,
hebben in 1850 214,745 personen dienst getrok-

ken ,
als :

van de 264 zieken- en begrafenisbussen 180,962
» » 73 spaarbanken 30,396
» » 38 spaarkassen 3,387

te zamen. . . . 214.745

Een getal, dat tot de bevolkingstaat als 69 9Vioo tot 1000.
In 1849 was de reden als 68 5Vioo tot 1000.
.Het is onbekend

,
hoe velen zich daaronder bevonden

,
die tevens

hebben gedeeld' in de weldaden der instellingen van de eerste

hoofdsoort. Het meest zal dit het geval zijn bij hen, die tot de
banken van leening toevlugt namen. De zieken- en begrafenis-

bussen, spaarbanken en spaarkassen wekken eer neigingen op, die

van het vragen van bedeeling weêrhouden of terugbrengen.
De uitgaven aller inrigtingen dezer hoofdsoort bedroegen in

1850, voor zooverre zij zijn opgegeven, f 9,032,959.96 1/2 en de
ontvangsten f 9,558,099.58l/

2 .

De eerste beliepen in 1849 f 8,848,987.05 en de laatste

f 9,494,175.72.

Onder verwijzing naar de uitvoerige mededeelingen
,
die ten aan-

zien der banken van leening, de zieken- en begrafenisbussen en
de spaarbanken in het verslag over 1848 ,

en met opzigt tot de

spaarkassen in dat over 1849 voorkomen, en naar de bij dit verslag

gevoegde tabellen 16 — 20 ,
bieden zich nog de volgende opmer-

kingen aan.

BANKEN VAN LEENING.

Het getal der banken van leening is in 1850 niet veranderd.

Het bleef bij 100. Daarvan worden 31 bestuurd door admini-

stratien van liefdadigheid met bezoldigde ambtenaren. De 69

overige zijn verpacht.

In 1850 zijn er 2,288,712 panden beleend of is de beleening er

van vernieuwd;
2,142,704 panden gelost;

86,583 panden verkocht.

Op de beleende panden is voorgeschoten f 6,312,437.1 9 V2 .

In 1849 be-droegen die onderscheiden cijfers 2,253,328 ; 2,147,272;

102,185 en f 6,307,881.65.

De verschillen tusschen de beide jaren zijn te gering om tot eenig

besluit te leiden. Voor zooveel echter die cijfers in 1850, hoe
weinig ook

,
iets meer bedroegen dan in 1849 ,

mag men
, in ver-

band met het feit
, dat de staat van het armwezen in 1850, in

het algemeen minder ongunstig was dan in 1849, eene afwijking

der uitkomsten van vroegere jaren aanteekenen. Volgens deze

nam het bedrag der gelden op panden beleend toe en af, naar
mate de uitgaven voor onderstand aan behoefiigen

,
blijkens de

tabel (2) betreffende de besturen voor huiszittende armen, ver-

meerderden of verminderden. Die regel is in 1850 ook weder
in de meeste provinciën bevestigd

,
en daar waar dit het geval

is
,
wordt de vermindering der beleeningen door Gedeputeerde

Staten toegeschreven aan dezelfde oorzaken
,
die minderen onder-

stand deden uitreiken. De afwijking van dien regel is , waar zij

bestaat, zoo weinig belangrijk, dat daarvan geene andere verkla-

ring is beproefd dan met opzigt tot de bank te Deventer
,
waar de

meerdere beleeningen niet worden toegeschreven aan meerder

armoede maar (hoe vreemd, zegt men, het ook moge klinken) aan

meer welvaart en ruimere verdiensten. Deze gaven aldaar aan-

leiding, dat de geringere klasse meer nieuwe zoogenaamde zon-

dagskleederen zich aanschafte ,
die dan dikwerf gedurende de

werkdagen werden beleend.

In 1850 is de standaard der renten bij eenige banken van leening

gedeeltelijk verminderd ,
als

:

te Arnhem voor de panden van f 100 tot f 200 , van 16 tot 12 pet.;

te Rotterdam voor de panden van f 50 tot f 200, van 13 tot

12 pet., in te gaan met 1 Januarij 1851, en

te Leeuwarden voor de panden tot f 50 van 14 tot 12 pet.

Overigens is de staat van zaken in dit opzigt gebleven ,
zoo als

die in het verslag over 1849 was aangewezen.

Onder de som bij de tabellen over vroegere jaren uitgetrokken

in de kolom Winst ,
was begrepen hetgeen de banken opleverden

als billijke rente van de kapitalen , die aan de gemeenten toe-

behooren en waarmede de banken werken. Die voorstelling heeft

aanleiding gegeven tot de onjuiste gevolgtrekking
,
dat de banken

te groote voordeelen zouden opleveren. De zaak is daarom op

de tabel (n°. 16) over 1850 meer naauwkeurig voorgesteld, door

zamenvatting dier renten in de kolom Bedrag der interesten voor

opgenomen kapitalen betaald
,
waar zij uit haren aard belmoren.

De Regering heeft de onderscheiden collegien van Gedeputeerde

Staten gehoord over de raadzaamheid van het verwezenlijken der

denkbeelden tot verdere verbetering van de dienst der banken van

leening in het verslag over 1848 aangegeven ,
en waarvan de

Commissie uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal gewaagt in

haar verslag over dat betreffende 1849.

Het is gebleken ,
dat de gevoelens omtrent dit belangrijk onder-

werp zeer uiteenloopen. Dit heeft het raadzaam gemaakt zich tc

verzekeren, welke uitkomsten de proeven in andere Rijken in de

rigting dier denkbeelden genomen, hebben opgeleverd. ten aan-

zien van dit laatste zijn nog geene genoegzaam duidelijke inlich-

tingen erlangd. Zoodra die zullen zijn ontvangen, zal het Gou-

vernement de aangevangen overwegingen , met liet oog daarop,

voortzetten , en den afloop er van zooveel mogelijk bespoedigen.

ZIEKEN- EN BEGRAFENISBUSSEN

.

In 1850 .waren er 362 van deze instellingen, behalve een onbe-

kend getal enkel begrafenis-bussen te Amsterdam. De tabel (13)

bevat de gevraagde opgaven voor 1 meer dan de tabel over 1849.

Er waren 3610 deelnemers meer. Desniettemin is er aan 2112
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personen minder onderstand verstrekt, en is minder uitgegeven:

voor ziekengelden f 3499.57 ; voor begrafenis-gelden f241, 618.80 1/2 ;

voor geneesmiddelen f 7550.90 , en voor toelagen aan genees- en
heelkundigen f 8797.82. Dit is het gevolg van den voldoenden

gezondheidstoestand in 1850 in het algemeen, en wat de begrafe-

niskosten betreft, meer bijzonder van het ophouden der cholera

asiatica, waaraan in 1849 zoo velen zijn overleden. In verband
met die mindere uitgaven , hebben de belegde sommen het bedrag
der te gelde gemaakte kapitalen met f 37,662.561/2 overtroffen,

en is er f 55,100.10l/
2 minder te gelde gemaakt. De aanmerke-

lijke vermeerdering der uitgaaf voor onderhoud van gebouwen en
verdere lasten , waarmede de eigendommen en inkomsten bezwaard
zyn, en voor alle kosten van administratie

,
die in 1850 f 44,302.64

meer heeft bedragen dan in 1849 , is hoofdzakelijk aan de om-
standigheid toe te schrijven, dat eene der bussen te ’sGraven-
hage

,
die hare werking over het geheele Rijk uitstrekt, vroeger

hare zeer aanzienlijke kosten van administratie niet en in 1850
wel heeft opgegeven.

Ondanks dat het getal deelnemers toenam, is er echter in 1850
minder dan in 1849 ontvangen : wegens gewone contributien

f 46,274.351/2 , wegens buitengewone contributien f 19,217.08 1/2
en wegens ingelegde gelden f 446.081/2 .

Dit vindt zijne verklaring in de wijze van opgaaf, welke de

contributien in en niet die over het dienstjaar ontvangen bevat.

Daarom staat het beloop daarvan niet altoos in juiste reden tot

het getal deelnemers, daar het niet aangezuiverde gedeelte over
een vroeger jaar in het eene jaar verschilt van het andere.

Voorts hebben bij sommige bussen de mindere uitgaven eene ver-

mindering der contributien ten gevolge. Bij andere worden de
gehuwde deelnemers slechts voor één lid geteld. Daar nu in

1849, vooral ter zake der cholera, in vele gezinnen e'én der hoof-

den is overleden, zoo is in 1850 het overgeblevene wel onder de
leden berekend gebleven, doch is het bedrag der contributie van
•die gezinnen echter verminderd. In 1850 zijn ook meer jonge-
lieden, die slechts halve contributie betalen , dan in 1849 inge-

schreven. Eindelijk worden niet bij alle bussen inleggelden be-
taald. Daaruit vloeit voort , dat vermeerdering van het getal

deelnemers niet altoos toeneming dier gelden medebrengt.
In 1850 zijn nieuwe bussen opgerigt te 's Hertogenbosch, Breda

,

Alblasserdam
,
Vlissingen , Maarssen , Kampen en Steenwijk.

Te Goor is de vorige bus ontbonden en door eene nieuwe vervangen.
Voorts zijn in 1850 ontbonden: 1 bus te Voorburg, 1 te Amers-

foort, 3 te Workum en 1 te Kollum.

De nieuwe bussen te Kampen en te Goor zijn door departementen
der Maatschappij: Tot Nut van ’t Algemeen

,
de andere, voor

zooveel dit is opgegeven
,

door particulieren opgerigt.

De omschrijving van den aard, het doel en de werking der

instellingen van dezen aard in het verslag over 1848, is ook op
de in 1850 nieuw opgerigte, inliet algemeen, toepasselijk, hoewel
de reglementen in de bijzonderheden, bij de eene andere bepalingen

bevatten dan de andere. Zoo wordt bijv. bij die te Goor uitslui-

tend de arbeidsman tot deelneming toegelaten. Eenige reiken ivel

,

andere niet, zoogenaamde ziekengelden uit, boven geneesmiddelen
en geneeskundige hulp. Eenige zijn wel, andere niet, tevens

begrafenisfondsen.

In het algemeen wordt de werking der nieuwe bussen gezegd
aanvankelijk gunstig te zijn. Aangaande die te Steenwijk worden
reeds voorbeelden gemeld, dat personen, die in 1849 by ziekte

toevlugt tot de diakonie-bedeeling hadden genomen, in 1850 weder
door ziekte bezocht

,
dat middel , ten gevolge hunner deelneming

in de bus, niet hebben behoeven aan te grijpen.

Bij sommige bussen wordt
,
indien de ontvangsten de uitgaven

overtreffen, het overschot Onder de deelnemers verdeeld. Bij

eenige geschiedt dit slechts dan
,

wanneer de staat der fondsen

zoo voordeelig is dat de uitkeeringen in het volgend jaar waar-
schijnlijk zonder verhooging van contributien zullen kunnen worden
bestreden.

De vraag, of en welke voorzieningen ten aanzien der zieken-

en begrafenisbussen worden vereischt
,

zal van zelf ter sprake

komen bij de behandeling van liet ontwerp van wet tot regeling

der uitoefening van de genees- en artsenij bereidkunst.

SPAARBANKEN.
Er waren 82 spaarbanken in 1850. De tabel (19) bevat opgaven

voor 2 meer dan die over 1849.

Het getal deelnemers bedroeg in 1850 1003 meer dan in 1849.

In 1850 is f 247,828.26 meer ingelegd dan teruggevraagd, en

f 293,142.27 meer dan in 1849 ingebragt. Er is f 47,062.67 meer
belegd dan er kapitaal is te gelde gemaakt.

Dit laatste gunstig verschil zou veel grooter zijn geweest , indien

niet in Zuidholland het omgekeerde had plaats gehad. Daar is

f 227,852.48 minder belegd dan te gelde gemaakt.
Bij de spaarbank te Leyden namelijk werden de inlagen, ge-

daan vóór de in 1849 tot stand gebragte splitsing van het beheer
in twee serien , ten gevolge van den invloed der gebeurtenissen

van 1848 op den staat dier bank, bij opvrago terugbetaald door
tegeldemaking van de toen bezeten kapitalen

,
geheel algescheidcn

van het beheer der na die splitsing gedane inlagen. Ook bij eenige
andere banken in Zuidholland is in 1850 meer teruggevraagd dan
ingelegd, omdat de terugbetaling in 1848 en 1849, ten gevolge
der gebeurtenissen van 1848, niet, en in 1850, door de hoogere
waarde der effecten

,
wel tot het volle beloop van het ingelegde

plaats had.

De voormelde algemeene uitkomsten en het feit, dat de in-

komsten van bezittingen f 8378.39 en het bedrag der reservefond-
sen f 48,882.49 meer beliepen dan in 1849

, toonen aan , dat de
spaarbanken zijn vooruitgegaan

,
en dat het vertrouwen op die

instellingen in 1850 weder is toegenomen.
In 1850 werden nieuwe opgerigt te Nijmegen

, Buren, Westzaan
en te Enschedé. Daarentegen hielden op te bestaan die te Brielle

,

Veur en Midwoud.
Die te Middelharnis en Uithuizen kwamen in 1849 verkeerdelijk

onder de spaarkassen voor.

De gelden bij de spaarbank te Enschedé door het departement
der Maatschappij : Tot Nut van ’t Algemeen tot stand gebragt,

worden belegd bij de katoenspinnerij aldaar, onder waarborg van
een groot aantal der aanzienlijkste ingezetenen. In verband daar-
mede zijn commissarissen over de bank voor de ingelegde gelden
persoonlijk verantwoordelijk*

Bij de bank te Vlissingen zijn de renten, aan de deelnemers
toegekend, in 1850 van 4 per cent op 3 verminderd. Dit heeft

aanleiding gegeven
,

dat gedurende de eerste drie maanden des

jaars veel is teruggevraagd. In het verdere gedeelte des jaars is

een genoegzaam bedrag ingelegd , om de overtuiging te geven,
dat het crediet der bank niet heeft geleden.

SPAVKKASSEN.
In 1850 waren er 41 spaarkassen.

De tabel (20) bevat de opgaven van 6 dezer instellingen meer
dan die over 1849, toen voor de eerste maal een tabel voor da
spaarkassen bij het verslag is gevoegd.

Uit die vermeerdering is voortgevloeid, dat, met uitzondering

der posten voor onderhoud van gebouwen en verdere lasten

,

waarmede de eigendommen en inkomsten bezwaard zijn en voor
alle kosten van administratie, en die wegens verschillende uitgaven

en ontvangsten, waarvan het beloop in den regel jaarlijks zeer

afwisselt
,

alle andere posten van uitgaven en ontvangsten zijn

toegenomen.
Dit is , van wege de nuttige strekking dezer instellingen , te

meer verblijdend, dewijl die vermeerdering niet het gevolg is van
meer volledige opgaven, maar van het tot stand komen van nieuwe
spaarkassen.

In 1850 zijn er, hetzij door departementen der Maatschappij

:

Tot Nut van ’t Algemeen ,
hetzij door vereenigingen van particu-

lieren op zich zelve of in vereeniging met zoodanige departemen-
ten, of onder medewerking van het gemeentebestuur, opgerigt te

Arnhem
, Leyden , Dordrecht

,
Alblasserdam ,

Medemblik , Oude
Niedorp, Zaandam (2), Maarssen , Woudsend, Goor en Sappemeer.

Het doel van al deze inrigtingen, hoewel hier en daar in bij-

zonderheden verschillende, valt geheel in de omschrijving van
dat der spaarkassen in het algemeen

,
zoo als het verslag van

1849 die aannam.
Aan die te Arnhem is door het gemeentebestuur , bij wijze

van dotatie, eene door de spaarkas belegde som van f 520.26

verstrekt, zijnde het batig slot eener opgeheven tijdelijke inrigting

tot werkverschaffing.

De werking der nieuwe spaarkassen wordt in het algemeen
aanvankelijk geprezen. Te Alblasserdam is echter opgemerkt

,

dat de deelneming nog gering was, ook ten gevolge van het denk-

beeld, aldaar bij minvermogenden keerschende, dat zij minder
aanspraak op hulp uit armenfondsen zouden hebben

,
zoo zij bij

tegenspoed over eigen besparing konden beschikken dan wanneer
dit niet liet geval was. Men zal trachten het verkeerde hiervan

te doen inzien , en door het uitreiken van ruime premien aan
hen, die liet meest getrouw spaargelden inbrengen, den ijver töt

deelneming op te wekken. Ook bij die te Goor, waar van de

inlagen ten bedrage van f 8 of meer, 3 pet. renten wordt gegeven,

is de deelneming nog gering.

De reeds vóór 1850 te 's Gravenhage en te Moordrecht aanwezige
spaarkassen gaan ten gevolge van geringe deelneming^ niet vooruit.

Bij die te Zwammerdam is dit daarentegen wel het geval. Daar
bedroeg het bespaarde in 1850 bijna het dubbel van dat in 1849.

Deze instelling is door werkbazen opgerigt, wier werklieden uit-

sluitend als deelnemers worden toegelaten.

In 1850 zijn, uit gebrek aan genoegzame deelneming, de vroe-

ger aanwezige spaarkassen te Dreischor, Zonnemaire en Dokkum
ontbonden.
Op do tabel van 1850 komen wijders niet meer voor de op dio

van 1849 vermcldo inrigtingen te Utrecht en te Zuidbroek. Do
eerste is meer bepaald eene inrigting tot afschaffing van sterken

drank; en de laatste staat niet op zich zelve, maar is slechts een

tak van de spaarkas te Groningen.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

Tiiorbecke.
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Zuidholland. (!) De instellingen vroeger inyen uit de gemeente , van de

kolom 17 opgenomen. (2) Drie voor hervormden niet bepaaldelijk onder de

Lutherschen
,
drie voor roomsch-katholieken en twee v,rde instellingen kunnen ge

telijke afgescheidenen. (4) De Engelsch - Epis<e kolom voor dc gemeente V

diakonien te Botterdam. (5) Beide fondatien der "V (25) Drie voor Nederdi

venhage en te Delft , voor Nederduitsch-hervormden.0r roomsch-katholieken, ve

hervormden, een voor E vangelisch-Lutherschen , vieryoor roomsch-katholieken e

oud-roomschen van de bisschoppelijke klerezy en een (27) Een voor hervormd'

hervormden, een voor hervormden en Lutherschen te zaï zamen. (
28

)
Voor

en een voor alle gezindheden. (8) Een- voor hervor

uitgezonderd Israëliten. (8) Een voor hervormden, en

Israëliten. (
10

)
Een voor hervormden en drie voor
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AANMERKINGEN.

Zeeland. (1) Een voor nllo gezindten behalve hervormde ledematen: (2) Een
voor allo gezindten, behalve ledematen der hervormde en Christelijk afgescheiden

gemeenten en een voor allo gezindten behalve hervormde ledematen. (3) Achttien

voor allo gezindten behalve horvormdo ledematen ; vijf voor alle gezindten behalve

hervonado en roomsch-katholicko ledematen; vier voor nlle gezindten behalve her-

vormden. (4) Vyflicn voor nllo gezindten behalve hervormde ledematen; drie voor

allo gezindten behalve hervormde en roomsch-kntholiekc ledematen en een voor nllo

gezindten bohnlvo hervormden en roomsch-kutholiekcn ,
die in de gomccnte ondorstands-

domicilio hebben. (5) Is <?dn gesticht met die voorkomende in kolom 82 en 101.

(6) Is ddn geslicht met dat voorkomende in kolom 101 en aldaar begrepen onder de vier

niet gesubsidieerde. (2) Voor Jsnrëliteii.

Utrecht. (1) Tweo voor protestanten , zes voor allo gezindten. Een Ncd

hervormden
,
con roomsch-kntholiekcn on oud-roomschcn. (3) Evangelisch - Luth<

wees-
,
oudomnnncn- en vrouwenhuis. (4) Oude mannen en vrouwen en kinderen, b

geslacht, tol bopaalden ouderdom. (5) Nederdmtsch -Israëlitisch.
(
c
)
VyfNedcrd.-

vonuden, een Waalsch-horvormden, drie roomsch-katholiekon, conoud-roorascben. (')

subsidieerd door het Ncdcrloudsck Bijbelgenootschap
;

getal leerlingen afwisselend G8 ma

LUUIAD VAX DB NEDERLAXDSCIIC STAATS-COUnANT 1852—1808. U.
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AANMERKINGEN.

lo gezindten behalvo hervormdo cn roomsch-kntholickc ledematen en een voor nllo

•zindton behalve hervormden cn roomsch-kntkoliekon, die iu do gemccnto ouderstnnds-

)micilio hebben. (5) Ig ddn geslicht met die voorkomende in kolom 82 en 101.

)
Is ddu gesticht met dat voorkomendo in kolom 101 cn nldunr begrepen onder de vier

iel gesubsidieerde, (7) Voor Israëliten.

Utrecht. (1) Twco voor protestanten

,

r allo gezindten. (2) Een Ncderd.- III 36 vrouwen. (8) Voor huvclobzo kinderen. (0) Oorspronkelijk particuliere stichting,

bestuur, zoowel voor bohoeftigo oudo ma
Dopers. (10) Tc Zcijet alleen voor Chrii

,n bedeelde en acht cn vijftig leerlingen \geslacht, tot bepaalden ouderdom. (5) Ncderdmtsch -Israëlitisch. (6) Vjjf Ncderd. -lier- I pen, mot zes leo

vormden, een Woalsch-horvormden, drio roomsch-katholiokcn, conoud-roomsckcn. (7) Gc- lil (H) Particiilici

sub3idieord door het Ncderlandsch Bijbelgenootschap; getal leerlingen afwisselend 08 mannen I den dienstbodenstand worden opgeleid.

• bohoeftigo meisjes die brojjen c
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dmnfnfjcn. (1) Een Ncderdull3ch:hojTormd, eon Evangolisoh-Luthorach ,
een doopsgezind. (2) Een Evnngolisch-Lutherseh

,
con roomsoh-ki.tholiok

,

beide voor oude mannen en vrouwen
,
jongens en meisjes. (3) Acht NcdcrduiUch-bei-vormden

,
ccn Christelijk nfgescbcidoo. ( ')

NcderduiUeh-IsratjUtijcl..

(5) Allo Ciirütclgko gezindten.

XXDERUV.VD3CHS STAATS-COOHAST 1852- 1858. U.
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GODSHUIZEN.
BESTEDEL1NCSUUIZES

.

“•
I'

M- OF WERKHUIZEN.

WAARIN WORDT VERSTREKT

GESTICHTEN UITSLUITEND
armenscholen

sc»olen WAARIN. BIJZONDERE SCHOLEN VOOR BEHOEFT[GEN BESTEMD
, DIE DOOR

gemeenschappelijk MET GENOOTSCHAPPEN OF PARTICULIEREN WORDEN BEKOSTIGD.
UITSLUITEND BESTEMD

R DEHOEFTICB
ANDERE, KINDEREN VAN

WERK.SCHOU.N.

I VERWONDEN. WEEFSCHOLEN. ZONDAGSCHOLEN.

j s|a.

AANMERKINGEN.

(•r-nrtfnfjcn.
(1) Een Nodcrduilsclp-hcirormd, oon Evangolisoh-Luthorsch

,
oen doopsgezind. (2) Een Evangcllsch-Luthersoh

, een room9ah-katholiek

,

beide voor oude mannen en vrouwen
,
jongens on meisjes. (3) Acht Nedcrduitsch-hervormdcn

,
een Christelijk afgescheiden. (4) Nedcrduitsch-Israclilisch.

(S) Alle Christelijke gezindten. •
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Besturen voor huiszittende armen.

DIAKONIF, N

K E n IC E L IJ IC E ABMB E STUREN

AHMIlhSrUJItN.

lis-

fï jj

GODS HUIZE IV.

1ILSTEDELÏXCSIIIJ1ZEN. F WEMUIUIZEN.

HOFJES WAADIX WORDT VERSTREKT

VOOR KpSTKOOFERS.

{

CeiutiRlircnl. . . .

Nltl geiüUiMiead.

.

( NI cl (jciulnii

AANMERKINGEN.

Limburg. (I) Een
Genootschap Dorens , hot

II. Vinccntius h Poulo lo

(>) Allo to Maastricht , een

voor volslngcnc woeien.

te Vonto

,

uitsluitend voor roomsch-katholickon. (2) Het

Gezelschap vnn Weldadigheid en do VoreenigÏDg vnn den

Maastricht, zorgen levens voor behooftigo kraamvrouwen,

hervormd , twee roomsch-katholickcn
,
van deze lantsto dón

(4) Het Aposlelcu-huis to Maastricht, voor roomsch-katho-

lickcn. (
5

)
Het gesticht Calvatienberg to Maastricht, behoorendo tol het bestuur voor

do algcmccno armen. (6) Inrigting tot verpleging vnn roomsch-katholieko zieken en

gewonden, in hot godshuis to Roermond. (") Do stads-nrmonschool to Maastricht

,

niet do dnarloo behoorendo bijschool , in welko kinderen van behoeftigon
,
mot die vnn

minvermogenden , worden onderwezen
,
is voor alle gezindten ; terwijl do school to Roer-

mond enkel bestemd is voor kindoren vnn roomsek-kathe

dinkoiuo der hervormde goniccnto te Stevcnsicccrt.

scholen zyn 142 voor nllo gezindten
, en cenc (to <E

katholieken. (l*>) Roomsch-katholieko voor al- en n
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het Armwezen c

n.)

N”. 4. - COMMISSIES OF VEREENIGINGEN, DIE GEDURENDE DEN W NTER UITDEELINGEN DOEN TAN LEVENSMIDDELEN EN BRANDSTOFFEN. '™™SAlZ0IiP,- mo—I85t.

IM

rnoviNciEN.

Gelderland ....

GEMEENTE!

GEVESTIGD.

Breda en Ginnckcn.

(3) a lo Arnhem
, I to Nijmegen, I. te Har

(5) I to 'sGravcnhago, a lo Rotterdam,
llriolio

,
1 lc Delft, 1 lc Dordrecht, t to Go

chcm
, | lc Gouda, a Ie Levdcn , i Ie Maassluis,

I lc Schiedam
,

I tc Schoonhoven, l lc Vlajriliic

SomméUdijk
,

I lo Stómpnijk, I to Zsvartcsraal

,

lo Voorburg en i to Voorschoten.

Waterland, l lr Edam
,

I tc Ënlhuucn,

Overijssel .

Groningen .

.• Weesp ci

, I tc Goes, a tc Tholcn,
•tlkapillc, i Ie Poortvliet, |

(ia) I lc Leeuwarden , i lc Snccl

gen, i te Dnkkum
,
3 lc Workum,

I tc Lcmnicr
,

tc Ilccrcnvccn cn 1

c Oude Schain
, I tc Vriesschcloo

,

hlc, I lc Niemvolde, i (o Noordbrock
,

Oude Pckela en 3 lc Tcmnintcn.

Ie Maastricht , I tc Vcnlo cn I tc Vcnray.

1 3,oc,7

1 5, 86
13,196

SOOIIT EN HOEVEELHEID VAN DEN UITGEDEELDEN ONDERSTAND.

gekookte

5i).37 mud lioonen.

7 mud gort.

|6.4 pond rijst.

335 . vet.

35 boter.

a,ai5 pond gort.

3.096^86
3, 140,6a 1

3,785,468

1 3g,4 56

167,o38

tja,89}
56,636
106,1777.

78,834
Si),/®?

53,538

54,374'/.

53,8197,

»4*7«
V'547.
i,5i5'/>

t,o3 7 7..

4,858
',4oi7.

derc lasten

Iciwaard zijn ,

adminülralh

.

allerlei aard. iiilgavcn.

34,99' 7.

30,0907.

«*478

17,1087.

9,0647,

5,'556-9.

5

3,003.7,°

97' -9

736-985

i,363^69

34.777.8r5 f 06.98

.4,346.045 f 17,103.71

15,075.67

i5,8aa.3a

>6,994-79^

6.176.74

3,809.635
. 1 .

-

4.4.3.74

i53,435.5.5 f 06,98

iGa,6a5.3o5

178,815.80a

333,667.385

38.4,981.635

a6g,037.90
16.4,835.19

1.40,549.755

>47,333
-

981.935
S88.38

,4,391.185

MIDDELEN WAARDOOR E

ard cn toegi

particulieren,

,1 uil lijk,

"Vcrschil-

6,434.03 f

f 174,811.o45 f i4,4oo.87 f

'78,974 -o3

190 ,
481.015

a,{a,3a3.3i

;i„i,.,i,,ii.iis',

097,430.135

175,378.06

47,4' 3-355

1 5o,960.43
i6 i,5 o 5 .S75
i33,343.i i5

i5,333.71

.5,547.54

i5^o9.5o
•6 I" i

"

:m
18,397.435
1 1,103.98

10,343.1a

10,534.4,,

5,1118.375 f 16,3 oi .885

458.58

134.937.74:

158,077.09^

94 ^
468.865

87,533.68
9o,6o3.aG5

97,903.895

67,453.375

13,588,67

13
,754 -4o5

i5.35o.o5

6,(j 5 .oG 5
9,137.48

, 1,608.875

13,890.86

8,8-47 3.5 f 06,345.405

31,764.718,916.575

6,744.1.

3,8io.33

33L445.08
38, 434. 44

77,140.60
6 i,66a. 4n

3 G,8o5 .a65

31,577.73
33,106.98

33.540.69

35.901.70

f 749-63

aS.J.gS

4 ,0 .16 .68 .',

'4-996-3

17,973.0

io.735.5a

6,795.13

6.918.095

5 ,i6G.io5

apo5.aa 5

AANMERICISQEN.

(3) Ecno der cour.

e Nijmegen.
i

(4) 930 d«cr (Hinden
hrooil lijn door et

1

kend persoon aan
nijs.ic^ tc Wagcniugen ge-

Wocnlcnen lc Dodcgrarci

Stumpsiijk cn lc VoorLurg.

(7) Do opgaven ontbre-

ken van t»co cominissicn te

Amsterdam.

(8) Door een der con
lnisr.cn tc Middelburg rij

ook iiitgcdccld 193 deken

1 borstrokken,
(
vr

(10) Hieronder is begre-

pen cencsomvan f i,o 3 i.6 a

te Utrecht voor uitgedceldc

kleeding- cn liggingsltikkcn

uitgegeven.

t
(‘O Deopgav.

i 87,49 t.6 i 5

191,33733
3o3.IOI.i 3

348 ,483.39
313,690.035 c

307,534.115 r

186,733.31

1 58 ,3 .j 1.765

1591118.96

165,864.01

' 37949-1(5

Bolsward cn lo Vist hebben

(1 3)
Hieronder begrepen

(i.() Bovendien lijn door

idiclcn ontvangen.
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N°. 5. - GENOOTSCHAPPEN TOT HET VERLEENEN TAN ONDERSTAND AAN BEHOEFTIGE KRAAMVROUWEN. DIENST 1850

rnoviNciEN

Zui.lholland .

Zeeland.

Utrecht.

.fbapp.-li

i!§!

4

M

:

i5

3 (4) i

(5)
J

43 4

5

3H 4

34 3
34 3

3i 3

38
i

GEMEENTEN WAAR GEVESTIGD.

'sllertOQcnlioich. .
.

^

. . . . . . . .

Bodegraven , Nieuwkoop, Noordwijk
,
Nuniansdnrp en Oudcwatur.

Middelburg

Utrecht eu Manrstcvccn

|4)
Leeuwarden . Marineren en Sneek . . . . .

Groningen

Getal der

bufcrendo

4,OyS

3’
786

us
3,5o 7

vrouwen.

UITGAVEN.

inkomsten

ijn, en voor alle kuilen

lGj.5o

97-065

1,256.54

i,a34-o35

948.24

7,301.90.5

2,o98!65

5

1,919.00

1,566.285

21,711.115

22,283.30

20,798.26
ao,i4'-3o

20,884.805

22 ,Go3.585

21^78.97

741.575

,446.665

928.66

,026.325

242.44

2,096.61

521.2;

i&5.6i5
1,078.18

1,188.67

913.245
683. 7 i 5

848.825

a.7^9-59

2,029.00

3,759.96

MIDDELEN WAARDOOR IN DE UITGAVEN IS VOORZIEN.

Inkomsten

bezittingen

95.64

74.23

54o.o4

27,63 i.a65 f 3,424.55

622.64

6i3.S3

5°4'485

65 7.o85

4,476.895
3,869.51

4,682.96

3,“5o.575

4,6oo.5 1

5

3,67 2 .ii 5

3.779.67

2,994.88

2,729.085

f 16.00 f3,i5o 00 f Soo.oo

775.5 i

4.933.98

3,575.27

ontvangsten. m.

9,{28.885

M88.(4

4^2 sél195

3 1,675.02

30,770.22;

28,263.94

28,328.10

29,342.025

27,028.485

26,244.915

25,968.45

25,645.665

(4) De epr'Vro onllre-

N". 6. - GODSHUIZEN, MET UITZONDERING VAN DE GAST- OF ZIEKENHUIZEN DIENST 1850

PROVINCIËN.

aangekochte

effecten ver-

betaalde reuten.

uitgaven.

MIDDELEN WAARDOOR IN DE UITGAVEN IS VOORZIEN.

orgekende

Verschillende
jj>§

S g ?
1 M
ï?i

r I O
Mfl

aanmerkingen.

)
'en lort ces.ith.rn rijn dr ui.fefen rn oolrenc-

l^'rpen in de label der br.la.ri, ,00. buiuillroïe7""
I
"™,u l« ,«k ,«e door „mini,,,, -or-

bc. ouJc-borIer-e .iiliu,i lc M/mrero
. een „„ d.ari,

ircSTp'S
1 “"lrnl"‘ l1"

1 .cnu.kr (4| llrl rioo.tr
Crl.l^”cb

iMcnurn.- (II || r , ,
• runen ia '849i.dtebUerocr.olJ .„„„„o,
orce.ee. Ven |3 «rirblea ,ü„ d. ,„lc„ r„
«opleo brtrrf.o ,0 de ..bel dit beuren ,oor I,

is, is;

mo de ccd.bu.rrn oeder «oe .Jo.ioi.ln.lc .u.o,-

I (cneb-brirlilicwk oodtmennenhoie
. bt. r’orlureree

!i«be - '
J' KV,*'Und“ l‘-''™'1

»cdo«mbo(, lijn dr uilAVcn m ooVrenriltn' Lnnrl
ia de ubel drr bexuirn .oor hoi.ourndr arrir

,,''. £
iniu dirce.llcb.ro door diekonim uordm bebrerd 'eo o.

fj, r'. J
.oor ipliliine „lc. «elbueb.—

(O) TaldrVk.nc drr nirerdrre u!l C,.(d.o ooi

4 Rolieh.en Ir Aioelrnljm, oodrr dr oor*.
.•brl lecrepco

, i. uil de tlCtrorroe luu ..o a.
Jcr Hervormde eren re 01e eldeer, oodrr nier 00 middellijk

do olctrareoe lui hu dcAUkorri

^ernrrV.. - (;) Oodrr dr iilc..e“c“ edWin'lHn rij.

f
brurlfeode 3 pil- of nebeebeilei

1 • deRai.buuto oodrr tdored.ninii.ra.ie o

Ito'

0’

'""“f
1 “ijeeUitiluilrnd ui. trruci

’T »r uiljrerro .0 on.
brjrrpen ie de ubel der boio.ro .oor bel «dr
e.rnro

; vermlu de. luncht door bei mbn.au, norj.
bobctnl

, ,0 de «eldrb.ke edmlolur.il, ,a>, ,pl:uio -
nttr re.beer iu — ( 1

1

) Ven 4 Cr..i,b.to ilio dr ul.re.rS
rn _oelt.ep.eo U(jrepen l„ de lehvl drr be.lurcn ,oor

lei nlb.ee Yen'jj erm- of werkbuien
: o,.E..,u .0 brs.tfuo io dr lehrl der

.u.u,..o roe, liBui.l.endr ern.rn; „m.ii. dir inrlmi,,.

->« frrof lokoouuo eo rrnnrlk.ro

Gelderland

.

Zui.lholland

Zeeland
5n,4o5-9o5

4",o5o. 15 5

37,762.86

15,808.74

40,870.3

3) 126,684-535

521^128.075

394,307.065
67,165.1.45

83,i 3 1.86

24,89.4.26

67.7M.62
56,190.89

1,276.1 15

302.68

4*4-44

6,983.54

)o,o66.a55

186.66

5 733

479.487-7’

44 o,2o6.47

4 7 2,73o.i 3;

4 p(.298-93;

468,9.3.41!

liK.'i'."-'

465 ,7 iS.55

463, ,74.. o!

47S.367.05

468,773.75

1,604,6 15.485

i,523,3 ii .55

1^86,717.79
'.399.°77- 59 5

1,431,288.7.(5

M59 ,876.33

i44’.7’5.i35
1,467,3.7.64

10.742.07S

11.718.32S

1 1,753.785

8.244.. 75

7,436.87

6,887.635

8..

52.645

8,1 38-.J 55

7,2.(3.665

7,440.(9

,2. 7 .G6

1,659.725

i,i33.345

1,729.285

1,787.93

7,958.145
6,37.4.38

’ .34*53

C,8(o.i35

9.4.80

1,937.56

45^34 59

4,068.7!

i,i5 7 .6.

65...(o5

f 72,199.815 f

292,958.49
-

•- |M

i) 99.2S2.29

1.(6,287.485

198,502.255

165,626.98

95,138.07
.2,631,46!

'O 73427-24S

19,989.86

444.G40.795

3.6,965.67

38,967.565

116,242.38

10 1,928.885

120,350.08

51,7.3.92

3,234.97!

44,476...

9,63o,j8

'1,244.98

112,004.825

29,148.325

9.66
8,201.28

i6,5o3.535

5,585.685

18,647.33

5,959 1 35

1,007.895

795 455 f

4,002.98

,0

363^
S

6,o3S.ob

1,294.80

65 68 5.8! 5

a i,735 .o55

8,734-57

11.181.32

39,700.62

25,892.425

44,722.66

163(9055

34,070.09

43,298.3 1

5

790.2 3

19,040.55

11,274.105

17,589.63

40,768.82

2,838-905

80,884.(1

5

345,667.87!

769,732.58

>1475,984.90

201 066-465

109,276.985

10,379.42
'I) 76,063.39

it

Ö^AiiS
.s.1,1 i

a3,ioo.525 f 60,791.685

3o,35 1.995 _a,__

89,634.91

'6,;)4 1 -9°

'4,435-1.5

19,01 5.5

1

2,378,265.49

2,246,(27.00

2,460,109.875
2,4' 1,270.11!

2,627,491.13
2,6(8,73.-08

2,360419.80

2,264,928.965

2,263.743.84

f1,517,498.60

1,496,536.725

i,46i,833.3.(

1,469,085.265

1,450,545.95
1449,320.0..'

1.474.491-25!

1,457,51.1.79

1,368,137.735

'.361,274.12

'>379,109.93

188 8 1 5 >gS
316,8(8.70

331,696.415

3I54053G5
187,350.8.4

194,773.695
356.22i.54

198,805.94!

19S.199.98

339,737.60
3q3,36 i. 34.‘

iji.

3

1

7, 125.1

1

287,979.6.1

277,656.22.5

32o, 5 io .665

334460.955
35o,666.ri8

2.216.47

695.385
sS«i
. I. ....

8.(:Vl.o 15

14,173.87

167,761.365

.13,658.

ao'|7 ;f)!335

4o544 7 !865

575.675.95

287.516.95

211,094.67
161,(01.355

190^)75.55

232,355 .o55 f ii 3,532.345 fi,5b5,i5g47

307,004.64

186,195.335

i8
7 ,.(.j(.34

314,327.045

188,059.905

1^458,783.47
i,5o4,753.295

1 i 1
(,006. (8 5

1 .t"**;i4 ,K . ... -.1.

5

1,755^(91.83

1,459,576.04

1,(82,693.06

1,295,005.935

i,3.(5,5 16.53

£Unf.AD TOT DE XF.DERI.ANDSCITF. STAATS-COURAXT. 1852—18Ó3.
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N°. 7. — GAST- OF ZIEKENHUIZEN. DIENST 1850.
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N". '18. - ZIEKEN- EN BEGRAFENIS-BUSSEN.
DIENST 1850.

PROVINCIËN.

Drenthe

3 £3

, ia tc Delft, 3 te üï.rdrccli

6 te Gorinchcm, 3 Ic Gouda, 18

Lcydcn, i tc Maas.Inis, 3o te Ilo

tenlam
,

1 1 tc Schiedam ,
I tc VI,ia

dingen, a tc Woerden, I tc Allda
'

, 1 tcDelfshavcn, . tc Maas-

,
3 te Ilellovoculuis, a tc

GEMEENTEN

GEVESTIGD.

Mcdemblik, 1 tc Muidcn, li

Purnicrcud
,

1 tc Uitgeest , 3 tc Vel

•n
,
3 te Weesp

.
tc Westraan

to Wormerveer en to tc Zaandam

9 tc Middelburg
,
6 tc Vlissiogen

,

tc Zicrikzee, 3 to Goea en I tc

Loosdreeht , 1 te Maanjen , t

tc Maarssenveen , 1 tc Maartensdijk

,

tc Westbrock en 1 tc Zuijlcn.

1 3 tc Leeuwarden, 3 tc Dadingen,

te Franeker, 1 to Sneck, 1 tc

Makkum , 3 te Grouvr , 1 tc Slulcn
,

een, 1 to Dragten en 3 tc Oldeboom.

ia te Zwolle , 3 tc Deventer
, 5

ampco , a te Blokzijl
,

1 to Goor
tc Slcenwyk.

18S.46 f

309,0(16

307,748

inkomsten

biru.iaril zijn.

973.90

6) 68,797.835

'187.745

t53.5o

43.0,4.95

83,865.(9

45,787.763

\ 1,896.0 1

5

1 VERLEENDEN ONDERSTAND.

gelden.

|,{30.G
7
5

173,390.7!

.49-3o

%is.:

39,573.5c

. o...

4 7,o3 1.34

G l,84G.i IS

4 i,54S.49

39,(61.455

45,(3. .{6

5 i,333.975
46,88G.87f

gelden.

63 74°

13(6,0(6.33'

967.665.03

3i6,454.1»

354,3(3.655

J08,(71.6.4
$08,96 1.5 7

5

373,037.715

306,583.4/5

193,(30.315

165.634.04

3,o38.535

63,355.38

gcoccs-

1,600.99

G8,733.71

>,868.o35 f 73.798-9«

75,l3(.t

77,378.815
8...6S, 1.91 5

74,(36.38
8(,,53.655

89t794-ï7
86,117-585

Voor bclcg-

ging van
gelden, hcUij

op hypotheek,

koop van effec-

ten^ hetzij op

ilc aangekocht

bijbcuialdc

7,088.57

333,637.35

663,354-355

530,633.6 15

5(9,683.96

598,887.43

53i,738.3(

477,1(8.365
.(o3,o73.585

»4)5(-3G

18,0(9.015

5o,0(6.355 fa, 6.75

43,-06.(45

36,591.3(5

37,608.70
33,(73.55

55,9§3. In

(3,761.78
46,7l3.905

l/’gyG-priS

37,368.91

30,793.0(5

oeheicuu

bczittingcn

van allerlei

aard en toegt

10,337.18

4.0,746.53

5.975.3-.

7,339.035

9,766.70
8,657.15.'

10,8(1.48

8,6 i 4.53 5
6. tin. 1.6- i

5,4(3.09.5

MIDDELEN WAARDOOR IN DE UITGAVEN IS VOORZIEN.

1,864.86

18,87533$

buitcngi

contributie».

6,793.536

(13,883.3(5

41,937.(35 835.715

f7,734.345 f 577,693.535! 36,3oS.5o

787.9(3.78
6 i 5,475.53

63o,o8(.3t

633,883.6a.'

6(4,3(0.885

573,(30.7.5

in-

(83,435.165

(75,966.985
4ao,55i.o3

(0,517.995

38..

3..j75
4 il .ü 1

o-, jji

45.0.

7.875

4<>i-((5
44,75G.6o

45,573.34

1,95345

f,368.375

175.304.375 f

Ü3 I.578.73

535,734.71
536,1 19.13

550.104.375

5.(5,(06.395

5oo,o3i.(J5

4(8,489.635

44(,373.775
(38,556.565

390,go3.355|

580.895

»7i7°(-485

39,595.09

36,695.75

30.38..735
30,365.58

30,(09.31

i8i.3o a36.6o

,378.005 f3,398.755 f 1,386-905

,So3.5853,7 44-8(

lylOS.OyS

3,599.09

3,5(0.. 5

3,180.985

3,588.(5

3,695.(55
3,o8 1 .5 1

67,(8 [.895

1(1(16.795

39,(0.4.76

34,073.85

86 5C.(.6C5

10,793.055

1 i,o(3.o55

5,106.705

373.90

18,676.635

Vcrschil-

C1JBI.AD TOT DE NT.DERtA.NDSCIlE STAATS-CODKAXT. 1852—185S. II.

3,(71.865

i.963.8(

8i(,Ci(.5o

655,6(846
673,3(6.335

678.811.63

IANMEIIKINGEN.

.«(,,

,

- Nij-

(3) De Ie Voorburg b
laan hclibcnda bui i,

85o opjjclievcn.

(4) Do opgaven ontbre-
-cn van-i 10 Dordrecht

, 1

to Lcydcn, 6 to Rotterdam,
de II tc Schiedam, ,

KraJingcneniteNaaldnljk.

(5) Het getal der to
Rotterdam en doorcYne hul
10 Ilellovoculuis onder-
steunden is niet opgegeven

hoogcr dan die over 18
hetgeen daaruit voortvk

.-soort

inomin,

rsk
,

^s:" ta “:s:
(/) Het getal deelnemer,

te Rotterdam en in eeno
to lleUeroeuIni,.

t

-’n 6,975 beloopcndc, i

medegcrekend, vel
het getal der ondei

steunden niet is opgegeven
(8) Om dezelfde reden i

hier het bedrag van den
onderstand to Rotlerdan.
'“ Goor die ,Vno bu<
Uellcvoculuis verleend, ad

(9) De opgaven ontbre-
-cn voor dn Co bonen t.

Amweidam, die ai,(
deelnemer, tellen. Er I

1-ovcodicn aldaar nog
onl*kend geul enkel

begi afi ui beien.
(10) liet veel minder

bedragderbrgrafeniskoKen
dan in 18(9, is een gevolg
vando 111 dal jaargcliccrsclil
hebbende cholcra-ziekte.

gevolg van .Ie in da.
gcliecrsclu hebbende

chüleraiiekte.

(ia) 3 buiscn u
-um en 1 lo Kollum rijn
ontbonden.

(.3) De opgaven ombre.
keil] omtrent de buuen to

04) De opgaven ontbro-
ken omtrent de 8 Im.ien to
enlo en 1 te lloemioud.
(i5) Om do bovcogcmcl-

^'jcn is ook bier liet

geul der dceloemcn te Rot-
terdam en in «nc bu. te

llellevoeuluit, en het be-
drag van den oudersland

,

. aldaar verleend
, niet mcdc-

Igerekend.
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DIENST 1850.

Vergelijking tusscbeii het credit en het Verhouding

EN IS VOORZIEN. debet der banken
, bij hel opnemen van bet getid

Bedrag Het bedrag
der laatste rekeningen. deelnemers der der

Verschil-

beloop van het

Bedrag

tot de
bevolking kapitalen

,

opgevraagde
gelden

I

C kapitaal der Zuiver van die over het met de

lende ont-

banken
, daarin van hetgeen bedrag provinciën

, getal der
interesten

1 TOTAAL. begrepen de banken der banken deelnemers der gedane

hetgeen zij verschuldigd reserve- jevestigd zijn om gesla-
inlagen

vangsten. te goed waren. fondsen. over 1000 gen. tot

_ hadden. zielen.

O f 2 I, 4 l 3.225 f 67,202.705 f 57,011.30 f 9,191.405 1.64 f 103.07 f 1.40

Nooi'
f 62.00 285

,642.375 47".318.97 425,734.75 45,584.22 7°7 178.67 2.02

Geld

> 5o.oo 932 ,664.97 i 59 3 7 >
29 1 -® 2 1,906,652.96 3o,638.66 25.37 1 35.4 2 0.91

Zuid

( 3 i,o 85 189,008.47 323,481.25 307,401.75 16,374.965 7.38 91.35 1.45

Noo

75 » 59,604.

1

85 190,2
1
7.50 i 70,265.965 19,95

i

.535 7 - 9 * 148.96 0.78

Zed^
66,390,78 1 27,484.615 1 26,21 8.99 1

,
205.025 7 76 109.24 i .83

Utre*
II 267,627,84 400,666.395 355,o 23.i 3 45 ,

543.265 16.68 g6 .t 5 1

.

5

1

Fiïe,
9-79 109,613.275 222,620.92 21 1,536.29

(10)

1 1,087.325 6.91 147.43 i .36

Ove_ r35 »» 160,894.925 252,778.23 244,382.39 8,395.84 5.54 241.20 2,38

Gro
7

» 3 ,

1

35 . 8 o 5 6,963. 80 6,940.00 23 . 8 o 1.09 76.58 1.32

Drci
» ” O tl » » » **

Herl

• 0 f 162.875 f 2 ,° 9 5 >99 5 - 85 f3,999,926.005 f 3, 8 1 1,167.525 fi 88 ,o56.64 10.60

\

f i 3 i.D9 f 1.23

o 5 222.39 • i,7' i, 93o.345 3,603,340.99 3
,47 3

,4«9 4 * 139,174.15 10.3

1

122.59 1.16

Tot;
37 ,

5 i 2 . 6 i i ,35g,3o2.8gj 2,081, 144 . 385 2,046,
1
96.795 94,706.00 9.43 1 19.87 0.67

35 , 877..

4

1,427,802.43 2,298,640.36 2,166,943.875 146,341-04 7.28 i 33.35 0 97
32, 190.46 1

,
555

, 734 . 195 2,229,806.455 2,o53,2o4- 27 176,809.53 8.60 137.90 1.24

44,396 43 G 77 8
> 47 6 °35 2,072,964 1 35 1,879,533.595 j9 8 ,4 8 9‘77 7 -qa i 43.53 1.17

3 q 428. 225 i, 4oo,553.585 1,979, '881. 12 1,774,003.495 205,894.01 7.4b i 4 7 .53 i • 19

76,553.74 1,249,930.59 1,722,532,195 1,587,919.335 134,721.34 fc.96 143.23 1.22

74 .94o .35 1,070,598.72 i, 544 ,
09°.o 5 1,422,496.38 12

1 ,753.04 7-38 i 16.26 1.20

85,218.975 1,008,456 99 1,390,752.43 1,294,553 69! 96,627.4 15 7 00 1 I 2.20 I. I I

m

»

76,738.765 975,417.315 1,258,341.092 1,192,458. 145 68 , 102 . 32 *- 6.65 108.8

i

5 1.02

AANMERKINGEN.

(1) De opgaven ontbreken om-
;treut de banken te Buren en te}

tVamel.

(2) De banken te Brielle en te
reur zijn opgeheven. De bank te

Middelharnis
, die zicb uitstrekt

tot de gemeente Sommelsdijk
t is

over 1849, ten onregte, in de tabel
der spaarkassen gebragt.

(
3

)
De opgaven ontbreken om

trent de bank te Boskoop.

(4)
De belegde gelden bedra-

gen veel minder dan de te gelde
gemaakte kapitalen

,
omdat bij

de bank te Lcyden
, de inlagen

gedaan vóór de op den 2$>len
Februarij 1849 tot stand ge-
bragte splitsing van bel beheer
in twee series ten gevolge derl

gebeurtenissen van 1848, bij

opvraging worden terugbctaald
uit de opbrengst van het te

gelde maken der toen bezeten
kapitalen

; geheel afgescheiden
van het beheer der daarna ge-
dane inlagen. Te dier zake is

in iS 5o bij die bank eene som
van f 180,328.755 teruggegeven,
uit daartoe bepaaldelijk te gelde
gemaakte kapitalen. •

(
5
)
De opgaven ontbreken om-

trent de bank te .Jmstenlam .
j

(6) De bank te Midwoud is in

den loop van i 85o opgebeven. I

(7) De bank te Bauwerd is op-
geheven.

(8) De opgaven ontbreken om
trent de banken te Harlimjen
Lemmer en Joure.

(9) De opgaven ontbreken om-
trent de bank te Avereest , die

eerst in het laatst van iS5o is
1

in werking gekomen.

(10) Bij ae bank te Enschede
bestaat een tekort van f 2695.

(1 1) De opgaven ontbreken om-
trent de bank te Oude Pekela.

DIENST 1850-

Vergelijking tusschen liet credit en

^^OOR IN DE UITGAVEN IS VOORZIEN. het debet der kassen bij het
Verhouding

van het
opnemen der laatste rekening.

Bedrag Bedrag
Zuiver

getal der

deelnemers
der erlangde

aflossingen van Voordeelige Verschil-
Beloop

van
tot de

hypotheken
, der

te gelde gemaakte sloten lende
kapitaal der

l^etgeen de

bedrag
van die

provinciën

waarin de
spaarkassen

gevestigd zijn,

berekend over

1000 zielen.

Aanmerkingen.

inschulden

,

effecten of andere

bezittingen
,

en der daarop

verschenen en

van

rekening.

ontvang-

sten.
;

TOTAAL.
daarin begre-

pen hetgeen

zij te goed

hadden.

spaarkassen

versehul-

der

reserve-

fondsen.

ontvangen renten. tligcl waren.

— .

*

» I) . w _ .
(1) De instelling tc

N f 1
,956.445 f 177.115 f 20.6o f 7,225.79 f 4» 1 ö 1 *345 f 3,492.735 f 668.61 1.26 Middelluirnis is over 1841)

ten onregle als spaarkas

G
6,995.44 1 16.60

opgegeven , en thans in;

Zi
3.00 6.00 370.35 173.61 62.00 1.67 de tabel tier spaarbanken

begrepen.

N 2 34.00 ii 82.345 3
,3 1 1.845 370.52 363.35 7.17 0.39

(::) De opgaven ontbre-
ken omtrent Amsterdam.88.89 693.925 » 3,760.79 2,276 56 443.66 i ,832.90 1.80

7 55.25 17.54 »» 3o 2 . 8 g
* 236.36 233.17 3 1 9 0.27

u
•• 444.84 3 1 .4

1

5 6 ,o34.735 5,a 3o.oi 4,80 1 .06 428 9 5 2.99
(3) Dc spaarkassen tc

Drcischor en te Zoutte-
1 F

n 49 - 77 5 22.92 4 ,
2 2 3 . 3 1 1,273.925 1,071.985 202.04 2.33

11 92.73 II 2,g58 . 3g 5 164.97 » 164.97 1.07 tnmre zijn in 1 85o» wegens
gebrek aan deelneming

,

G
" !• * u ontbonden.

I)

11

11 * II ** • n » 0

T

f 2,337 . 585

904 - 7 25

f 1,481.925

97 2 -945

f 52 7.63

624.965

f34 ,
8 1 3 . 1 95

23,8 1 8 .o 5

f 13,887.30

10,926.38

f10,522.46

8,426.965

f 3,369.83

2,54 • . 5 o 5

1.42

1.12



Tweede Kamer

Staatsbegrooting voor het dienstjaar i 85 j .

(Voorlcopig Verslag der Commissie van Rapporteurs over Hoofdstukken l en II.

[H. 82.]

yOORLOOPIG- VERSLAG- der Commissie van Rapporteurs

voor de Ontwerpen van Wet tot vaststelling der lioofd-

stuJchen I en II der legrooting van de Staats-uitgaven

voor het dienstjaar 1853.

Nadat, in overeenstemming met art. 120 der Grondwet, de ont-

werpen der algemeene begrotingswetten voor bet dienstjaar 1853,

op den 27sten September dezes jaars, van wege den Komng dooi

den heer Minister van Finantien aan de Tweede Kamer waren

aangeboden, heeft reeds dén 4den October daaraanvolgende de

overweging dezer wetten in de Afdeelingen der Kamer een aan-

vang genomen. Bij die overweging zijn in al de Afdeelingen,

vooral ook naar aanleiding van de aanspraak deg Ministers op et

indienen dezer Staatsbegroting, eenige algemeene beschouwingen

omtrent den toestand van ’s Rijks geldmiddelen of daarmeue in

naauw verband staande punten op den yoorgrond gesteld. Aan de

Commissie van Rapporteurs voor de beide eerste hoofdstukken c.er

Staatsbegroting is de taak opgedragen, om ook van deze alge-

meene beschouwingen verslag te doen. Terwijl zij thans daartoe

overgaat, mag zij vooraf niet onvermeld laten, dat, naar het oor-

deel van verscheidene leden der Kamer ,
het onderzoek, der be-

grotingswetten in de Afdeelingen dit jaar al te spoedig op de

indiening is gevolgd. Die leden erkenden wel, dat net. daceuj-s.

ter hand nemen van den veelomvattenden arbeid ,
telken jare dooi

de Vertegenwoordiging aan de Staatsbegroting te koste te leggen ,

uit meer dan éón oogpunt wenschelijk is; maar zij meenden toch

dat de leden der Kamer niet geroepen moesten worden,. over het

geheel eener Staatsbegroting zich uit te laten ,
dan na in de ge-

legenheid te zijn geweest ,
den daartoe behoorenden stapel gein rikte

stukken tot den einde tóe gezet te raadplegen. Alleen wanneer

difivooraf plaats had, was het mogelijk
,
over eene Staatsbegroo-

ting in haren geheelen omvang een op goede gronden steunend

oordeel uit te spreken.

§ 1. Algemeen heeft men uit de reeds vermelde mededeelmg

des Ministers van Finantien hij de indiening dezer .Staatsbegro-

ting met genoegen vernomen ,
dat de verwachtingen, die de Regering

op het einde des vorigen jaars omtrent de uitkomsten der vroe-

gere diensten, met insluiting van 1851, koesterue, en waarover

inen destijds reeds van de zijde der Kamer verklaard, heeft zich

opregtelijk te verheugen, zijn verwezenlijkt. Het batig slot van

die vroegere diensten, thans ten gezamenlijken bedrage van

f 9,946,664.585 in de schatkist aanwezig, kan niet^ anders dan

aanzienlijk worden genoemd. Evenzeer was het den leden van de

Kamer aangenaam de verzekering te ontvangen ,
dat de opbrengst

der gewone; middelen over ’t geheel steeds toeneemt ; eene \ erzeke-

ring, die, gelijk de Commissie van Rapporteurs er bijvoegt, door

den laatsten staat van de opbrengst der middelen, iii de Staats-

courant van den 16den October jl. opgenomen ,
nog nader wordt

bevestigd. Hierbij mag echter niet uit het oog worden verloren

,

dat die°toename van inkomsten voortdurend niet in eene zeer sterke

mate plaats vindt, en dus welligt te naauwernood gelijken tred

houdt met den aanwas der bevolking en de onmiskenbare ver-

meerdering der algemeene welvaart.

In allen gevalle kan men den tegenwoordigen toestand van

’s Rijks geldmiddelen, vooral wanneer men zich daarbij vroegere

tijdperken voor den geest brengt ,
bevredigend noemen. Sommige

leden aarzelen niet dien verbeterden staat van zaken, ten minste

tot zekere hoogte, in verband te brengen met den geest van

orde, die onder het tegenwoordig Gouvernement^ het beheer der

Staatsbegrooting kenmerkt; met de veerkracht, door. dat Gouver-

nement ontwikkeld en met de werking onzer gewijzigde staatsin-

stellingen. Hunnes inziens heeft de uitbreiding der volksregten,

terwijl daardoor de publieke geest opgewekt en het algemeen

vertrouwen versterkt werd ,
ook den ondernemingsgeest der natie

aangewakkerd en
'

plukt men daarvan thans i'eeds de vruchten in

het ruimer vloeijen der voornaamste bronnen van ’s Rijks inkom--

sten. Op nieuw leerde dus de ondervinding ,
dat eene politiscke

hervorming op den staathuishoudkundigen toestand eener natie tèrug-

werkt, en ook daar invloed uitoefent, waar men dien bij den

eersten opslag niet zou hebben verwacht.

Naar het oordeel van andere leden heerschte in deze laatste

voorstelling \vel eenige overdrijving, in zoover men daarbij als

eene hoofdoorzaak van den verbeterden toestand der geldmiddelen

liet gelden, wat hoogstens slechts als eene bijkomende reden kon

worden aangemerkt. Die gunstige toestand was toch bovenal

daaraan te danken, dat de Oost-Inclische baten driejaren achter-

een het geraamde bedrag met verscheidene miilioenen hadden over-

troffen ;
eene omstandigheid ,

die met de staatsinstellingen van het

moederland niets gemeens had ,
maar alleen aan gunstige oogsten

in onze overzeescho bezittingen en aan. het bedingen van goede

prijzen voor de voornaamste voortbrengselen dier bezittingen is toe

te schrijven. Sommigen voegden er bij, dat, zoo men gaarne de
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verdiensten van het tegenwoordig bewind omtrent hot geldelijk

beheer erkent, het onbillijk zou zijn, uit het oog te verliezen, dat

de kiemen der verbetering ,
die thans meer en meer in het oog

valt, reeds onder vroegere Gouvernementen, zoowel vóór als na

1848, gelegd zijn.

In eene der Afdeelingen werd omtrent het thans behandelde

punt nog eene andere beschouwing in het midden gebragt. Do

Minister van Finantien ,
zeide men ,

wees in zijne aanspraak

op de omstandigheid, dat op de begrooting van 1851 eene som

van f 1,466,136 was bespaard geworden. Daarmede werd bedoeld,

dat de werkelijke uitgaven over het genoemde dienstjaar ruim

141/2 ton gouds minder hadden bedragen, dan het totale cijfer

der Staatsbegrooting. Dit was zeker eene belangwekkende uit-

komst ,‘ maar behalve dat diezelfde besparing,' blijkens de opgaven

des Ministers in September en October 1851, op de begrooting

van 1850 f 1,504,247.53 en dus nog f 40,000 meer had bedragen,

zou men zich de zaak verkeerd voorstellen, zoo men die uit-

komst als een bewijs der bijzondere spaarzaamheid van het Gou-

vernement wilde doen gelden. Zij was, ten minste voor een.

goed deel, van de hoofden der Departementen van algemeen

bestuur niet. afhankelijk. De Staatsbegrooting behelst voor iederen

post het maximum, waarop de Regering in het volgende, jaar

de op dien post te doene uitgaven heeft geraamd. Niets 13

natuurlijker, dan dat die maxima in zeer vele gevallen niet wor-

den bereikt. Voegt men nu hierbij, dat ten gevolge der werking

van art. 121 der Grondwet, geene overschrijving van bet eeno

artikel der begrooting op het andere kan plaats hebben, en alleen

in hij de wet bepaalde gevallen overschrijving uit den post voor

onvoorziene uitgaven mogelijk is, zoodat aan de uitputting der

begrooting, waarover vroeger zoo dikwijls te regt werd geklaagd,

voor goed een einde is gemaakt, dan spreekt het wel van zelf,

dat onder de tegenwoordige orde van zaken jaarlijks op ieder

hoofdstuk eene meer of min belangrijke som moet overschieten

,

of, zoo men wil, jaarlijks bespaard wordt. Een en ander valt

nog duidelijker in liet oog, wanneer men tot de oorzaken opklimt,

waaraan de opgegevene mindere uitgave voor ieder hoofdstuk der

Staatsbegrooting van 1851 hoofdzakelijk is toe te schrijven. Zoo

vindt men voor hoofdstuk II eene besparing van f 40,820.4.8

in rekening gebragt; maar als men zich herinnert, dat op dit

hoofdstuk de bezoldigiug der leden van den Raad van State tot

het volle getal is uitgetrokken, bestaat er geene reden om zich

daarover te verwonderen. Evenzoo zal de hoofdreden der be-

sparing van f 314,938.85, die voor het Vue hoofdstuk, woint

opgegeven, wel daarin te zoeken zijn, dat op de begiooting van

dat hoofdstuk aanzienlijke sommen voor waterstaatswerken waren

töegestaan ,
die niet zijn uitgegeven of omdat de weêrsgesteldheid

en de toestand der rivieren het ondernemen dier werken verhinder-

den, öf omdat onze waterkeeringen ook gedurende het jaar 1851

gelukkig van buitengewone winterschade bevrijd zijn gebleven.

§ 2. Terwijl men, zoo als uit liet voorafgaande blijkt, den

tegenwoordigen finantielen toestand des Rijks bevredigend acht,

hebben de leden der Kamer zich niet kunnen ontveinzen
,
dat die

toestand steeds eene bedenkelijke zijde heeft en nog altijd, voor de

toekomst niet genoegzaam verzekerd is. Allereerst vestigde men

daarbij het oog op de omstandigheid, dat van het gezamenlijk

cijfer van ruim 70 millioen, ’t welk thans weder voor in lo53 to

doene Rijks-uitgaven wordt aangevraagd, niet minder dan 36

millioen, en dus nog iets meer dan de helft, zullen moeten

dienen om de renten der staatsschuld te voldoen.
.

De bloote

onnoeming dezer cijfers is genoegzaam om de overtuiging te ver-

levendigen, dat uit een finantieel oogpunt Kederland aan niets

zoo zeer behoefte heeft, dan aan vermindering van den zwaren

rentelast, hetzij dan door middel van aflossing óf inkoop van

schuld, hetzij door middel van conversie. Tot nu toe is, men

mag het zicli niet ontveinzen, het eerstgenoemde middel slechts

in zeer beperkte mate aangewend, of aangewend kunnen. worden.

Het overigens zeer belangrijke overzigt, hetwelk cle Minister yan

Finantien°bij
het indienen der thans behandelde Staatsbegrooting

heeft overgelegd, behelst dearomtrent eene opgave, die deze

waarheid maar al te zeer in het licht stelt. Het blijkt daaiuit,

dat het totaal der sommen, van 1842 tot en met 1851 voor amor-

tisatie van schuld besteed, voor zoover die sommen onder.de

gewone staats- uitgaven zijn begrepen, en dus met ter-zijde-stellmg

van hetgeen in dit opzigt in verband met den conversie-maatregcl

van 1844 isverrigt, niet meer dan f 6,659,544.14 beeft bedragen.

Iets meer dan de helft van dat cijfer, namelijk f 3,560,500 , is

niet uit de gewone staatsinkomsten ,
maar uit de oporengst van

verkochte domeinen gekweten ;
dat is ,

met andere woorden, ue

Staat heeft, wat dit bedrag betreft, een deel van. zijn kapitaal

vervreemd, om clc hoofdsom zijner schuld te. verminderen. Zoo

blijft dan voor al die ja,ren slechts ruim drie millioen over, die

uit de jaarlijksche staatsinkomsten’ zijn besteed, om den last eener

staatsschuld te lenigen
,

waarvan het nominale
.

kapitaal meer

dan 1200 millioen bedraagt. Naar mate deze uitkomst minder

U.
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Tweede Kamer
Bijlagen.

Staatsbegrooting voor het dienstjaar iS5u.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs over Hoofdstukken I en II

TB

[H. 82.]

yOORLQOPIGr VERSLAG- der Commissie van Rapporteurs

voor de Ontwerpen van Wet tot vaststelling der aoofd-

stuJcken I en II der legrgoting van de Staats-uitgaven

voor het dienstjaar 1853.

Nadat, in overeenstemming met art. 120 der Grondwet, de ont-

werpen der algemeene begrotingswetten voor bet dienstjaar 185o,

op den 27sten September dezes jaars, van wege den Komng door

den heer Minister van Finantien aan de Tweede Kamer waren

aangeboden, heeft reeds den 4den October daaraanvolgende de

overweging dezer wetten in de Afdeelingen der Kamer een aan-

vang genomen. Bij die overweging zijn in al de Aideeiingen,

vooral ook naar aanleiding van de aanspraak deg Ministers op het

indienen dezer Staatsbegroting, eenige algemeene beschouwingen

omtrent den toestand van ’s Rijks geldmiddelen o, daarmede in

naauw verband staande punten op den yoorgrond gesteld. Aan de

Commissie van Rapporteurs voor de beide eerste hoofdstakken eer

Staatsbegroting is de taak opgedragen, om ook van deze alge-

meene beschouwingen verslag te doen. Terwijl zij thans naartoe

overgaat, mag zij vooraf niet onvermeld laten, dat, naar het, oor-

deel van verscheidene leden der Kamer ,
het onderzoen

.

eei be-

grootingswetten in de Afdeelingen dit jaar al te spoedig op c.®

indiening is gevolgd. Die leden erkenden wel, dat het dadelijk

ter hand nemen van den veelomvattenden arbeid, telken jare door

de Vertegenwoordiging aan de Staatsbegroting te ko3te te leggen ,

uit meer dan den oogpunt wenschelijk is; maar zij meenuen toch

dat de leden der Kamer niet geroepen moesten worden,. over het

geheel eener Staatsbegroting zich uit te laten ,
dan na in ue ge-

legenheid te zijn geweest ,
den daartoe behoorenden stapel gedrukte

stukken tot den einde tóe gezet te raadplegen. Alleen wanneer

ditivooraf plaats had, was het mogelijk, over eene ötaatboegro-

ting in haren geheelen omvang een op goede gronuen steunend

oordeel uit te spreken. .

§ 1. Algemeen heeft men uit de reeds, vermelde mededeelmg

des Ministers van Finantien hij de indiening dezer .otaatsbegioo-

tirw met genoegen vernomen, dat de verwachtingen, die de Regeling

op°het einde des vorigen jaars omtrent de uitkomsten der vroe-

gere diensten, met insluiting van 1851, koesterue, en waarover

men destijds reeds van de zijde der Kamer verklaard . heeft zien

opregtelijk te verheugen, zijn verwezenlijkt. Het batig slot van

die vroegere diensten, thans ten gezamenlijken
.

bedrage van

f 9,946,664.585 in de schatkist aanwezig, kan niet anders dan

aanzienlijk worden genoemd. Evenzeer was het den xeden van de

Kamer aangenaam de verzekering te ontvangen ,
dat ue opbrengst

der geyone middelen over ’t geheel steeds toeneemt ; eene v erzeke-

ring, die, gelijk de Commissie van Rapporteurs er bijvoegt, door

den laatsten staat van de opbrengst der middelen, in de Staats-

courant van den 16den October jl. opgenomen ,
nog nader wordt

bevestigd. Hierbij mag echter niet uit het oog worden verloren ,

dat die toename van inkomsten voortdurend niet in eene zeer sterke

mate plaats vindt, en dus welligt te naauwernood gelijken tred

houdt met den aanwas der bevolking en de onmiskenbare ver-

meerdering der algemeene welvaart.

In allen gevalle kan men den tegenwoordigen toestand van

’s Rijks geldmiddelen, vooral wanneer men zich daarbij vroegere

tijdperken voor den geest brengt, bevredigend noemen.
^

Sommige

leden aarzelen niet dien verbeterden staat van zaken, ten minste

tot zekere hoogte, in verhand te brengen met den geest van

orde, die onder het tegenwoordig Gouvernement het beheer der

Staatsbegrooting kenmerkt; met de veerkracht, door dat Gouver-

nement ontwikkeld en met de werking onzer gewijzigde staatsin-

stellingen. Hunnes inziens heeft de uitbreiding der volksregten,

terwïjf daardoor de publieke geest opgewekt en het algemeen

vertrouwen versterkt werd ,
ook den ondernemingsgeest der natie

aangewakkerd en
'

plukt men daarvan thans reeds de vruchten in

het ruimer vloeijen der voornaamste bronnen van s Rijks inkom--

sten. Op nieuw leerde dus de ondervinding, dat eene politische

hervorming op den staathuishoudkundigen toestand eener natie tferug-

werkt, en ook daar invloed uitoefent, waar men dien bij den

eersten opslag niet zou hebben verwacht.

Naar het oordeel van andere leden heerschte in deze laatste

voorstelling \vel eenige overdrijving, in zoover men daarbij als

eene hoofdoorzaak van den verbeterden toestand der geldmiddelen

liet gelden, wat hoogstens slechts als eene bijkomende reden kon

worden aangemerkt. Die gunstige toestand was toch bovenal

daaraan te danken, dat de Oost-Indischc baten driejaren achter-

een het geraamde bedrag met verscheidene millioenen hadden over-

troffen ;
°eene omstandigheid, die met de staatsinstellingen van het

moederland niets gemeens had ,
maar alleen aan gunstige oogsten

in onze overzeeseho bezittingen en aan. het bedingen van goede

prijzen voor de voornaamste voortbrengselen dier bezittingen is toe

to schrijven. Sommigen voegden er bij, dat, zoo men gaarne de
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verdiensten van het tegenwoordig bewind omtrent het geldelijk

beheer erkent, het onbillijk zon zijn, uit het oog te verliezen, dat

de kiemen der verbetering ,
die thans meer en meer in het oog

valt, reeds onder vroegere Gouvernementen ,
zoowel voói als na

1848
,
gelegd zijn.

In eene der Afdeelingen werd omtrent het thans behandelde

punt nog eene andere beschouwing in het midden gebragt. Do

Minister van Finantien ,
zeide men

,
wees in zijne aanspraak

op de omstandigheid, dat op de begrooting van 1851 eene som

van f 1,466,136 was bespaard geworden. Daarmede werd bedoeld,

dat de werkelijke uitgaven over het genoemde dienstjaar ruim

141/2 ton gouds minder hadden bedragen, dan het totale cijfer

der Staatsbegrooting. Dit was zeker eene belangwekkende uit-

komst ,' maar behalve dat diezelfde besparing j
blijkens de opgaven

des Ministers in September en October 1851, op de begrooting

van 1850 f 1,504,247.53 en dus nog f 40,000 meer had bedragen,

zou men zich de zaak verkeerd voorstellen, zoo men die uit-

komst als een bewijs der bijzondere spaarzaamheid van het Gou-

vernement wilde doen gelden. Zij was, ten minste vooi een

rroed deel, van de hoofden der Departementen van algemeen

bestuur niet afhankelijk. De Staatsbegroting behelst voor iederen

post het maximum, waarop de Regering in het volgende, jaar

de op dien post te doene uitgaven heeft geraamd. Niets is

natuurlij leer, dan dat die maxima in zeer vele gevallen niet wor-

den bereikt. Voegt men nu hierbij, dat ten gevolge der werking

van art. 121 der Grondwet, geene overschrijving van het eeno

artikel der begrooting op liet andere kan plaats liebben, en alleen

in bij de wet bepaalde gevallen overschrijving uit den post voor

onvoorziene uitgaven mogelijk is, zoodat aan de uitputting der

begrooting, waarover vroeger zoo dikwijls te regt werd geklaagd,

voor goed een einde is gemaakt, dan spreekt het wel van zc-R

dat onder de tegenwoordige orde van zaken jaarlijks op ieder

hoofdstuk eene meer of min belangrijke som moet oversehieten

,

of, zoo men wil, jaarlijks bespaard wordt. Een en ander valt

nog duidelijker in het oog, wanneer men tot de. oorzaken opklimt,

waaraan de opgegevene mindere uitgave voor ieder hoofdstuk dei

Staatsbegrooting van 1851 hoofdzakelijk is toe te schrijven. Zoo

vindt men voor hoofdstuk II eene besparing van f 40,820.4.8

in rekening gebragt; maar als men zich herinnert, dat op dit

hoofdstuk de
° bezoldiging der leden van den Raad van State tot

het volle getal is uitgetrokken, bestaat er geene reden om zich

daarover te verwonderen. Evenzoo zal de hoofdreden der be-

sparing van f 314,938.85, die voor het Vde hoofdstuk, worat

opa-eo-even, wel daarin te zoeken zijn, dat op de begrooting van

dat hoofdstuk aanzienlijke sommen voor waterstaatswerken waren

toegestaan, die niet zijn uitgegeven óf omdat de weêrsgesteldheid

en de toestand der rivieren het ondernemen dier werken verhinder-

den, óf omdat onze waterkeeringen ook gedurende het jaar lbol

gelukkig van buitengewone winterschade bevrijd zijn gebleven.

§ 2. Terwijl men, zoo als uit het voorafgaande blijkt, den

teo-enwoordigen finantielen toestand des Rijks bevredigend acht

,

hebben de leden der Kamer zich niet kunnen, ontveinzen, dat die

toestand steeds eene bedenkelijke zijde heeft en nog altijd, voor de

toekomst niet genoegzaam verzekerd is. Allereerst vestigde men

daarbij het oog op de omstandigheid, dat van het gezamenlijk

cijfer van ruim 70 millioen, ’t welk thans weder voor in 1853 te

doene Rijks-uitgaven wordt aangevraagd, niet minder dan ob

millioen, en dus nog iets meer dan de helft, zullen moeten

dienen om de renten der staatsschuld te voldoen.
.

De bloote

opnoeming dezer cijfers is genoegzaam om de overtuiging te yer-

leVendigen, dat uit een finantieel oogpunt Nederland aan mets

zoo zeer behoefte heeft, dan aan vermindering van den zwaren

rentelast, hetzij dan door middel van aflossing óf inkoop van

schuld, hetzij door middel van conversie. Tot nu toe is, men

mac het ziclï niet ontveinzen, het eerstgenoemde middel slechts

in zeer beperkte mate aangewend, of aangewend kunnen. worden.

Het overigens zeer belangrijke overzigt ,
hetwelk de Minister van

Finantien bij het indieneu der thans oehaudelde fotaatsbegrooung

heeft overgelegd ,
behelst dearomtrent eene opgave., die deze

waarheid maar al te zeer in het licht stelt. Het blijkt daaiuit,

dat het totaal der sommen, van 1842 tot en met 1851 voor amor-

tisatie van schuld besteed, voor zoover die sommen onder.de

gewone staats-uitgaven zijn begrepen, en dus met ter-zijde-stelling

van hetgeen in dit opzigt in verband met den cunversie-maatiegcl

van 1844 is verrigt ,
niet meer dan f 6,659,544.14 heeft bedragen.

Iets meer dan de helft van dat cijfer, namelijk f 3,560,500 , is

niet uit de gewone staats-inkomsten ,
maar uit de opbrengst van

verkochte domeinen gekweten ;
dat is ,

met andere woorden, ue

Staat heeft, wat dit bedrag betreft, een deel van. zijn kapitaal

vervreemd, om de hoofdsom zijner schuld te. verminderen. Zoo

blijft dan voor al die jaren slechts ruim drie milnoen over
,
die

uit de jaarlüksche staats-inkomsten zijn besteed, om den. last eener

staatsschuld te lenigen
,

waarvan het nominale
.

kapitaal meer

dan 1200 millioen bedraagt. Naar mate deze uitkomst minder

II. -
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bevredigend is
,
hebben de leden der Kamer zich te meer verheugd

van den Minister van Finantien in zijne meermalen aangehaalde

rede de stellige toezegging te ontvangen ,
dat hij

, voor zoover

staatkundige of andere gebeurtenissen geen hinderpaal in den weg
stellen

,
spoedig eene voordragt zal doen ,

strekkende om met hulp

der ruime, thans in de schatkist voorhanden middelen, eene con-

versie der 4 percents schuld te beproeven. Algemeen heeft men
verklaard, met groot verlangen die voordragt te gemoet te zien

van eenen maatregel
,
waardoor vermindering van den drukkenden

rentelast op eene meer uitgebreide schaal zal worden verworven.
Vele leden wilden er uitdrukkelijk hebben bijgevoegd, dat zij bij

de Regering op het zooveel mogelijk bespoedigen der indiening van
het hier bedoelde wetsvoorstel meenden te moeten aandringen.

§ 3. Eene tweede hoofdreden
,
waarom men de toekomst van

’sLands finantien nog altijd als niet genoegzaam verzekerd kon
beschouwen

,
is daarin gelegen

, dat ook weder in het aanstaande
jaar zulk een aanmerkelijk deel der staats-uitgaven iüt de inkom-
sten der overzeesche bezittingen zal moeten worden bestreden.

Terwijl de voorgedragene begroeting der staats-uitgaven voor
1853 tot het gezamenlijk cijfer van 70 millioen klimt, ziet men
uit de raming van de opbrengst der voorgestelde middelen, dat

van dat bedrag slechts 57 millioen uit het provenu der belas-

tingen en andere inkomsten van het moederland bestreden zullen

kunnen worden. Al het overige moet uit de overschotten
,

die,

naar men zich vleit, het Oost-Indisch beheer zal opleveren, wor-
den gevonden. Even als in de laatste jaren telkens het geval is

geweest, wordt er, blijkens dezelfde raming, op gerekend, dat

uit die bron ook in 1853 141/2 millioen in de Nederlandsche
schatkist zullen vloeijen. Voortdurend dus is niet enkel het ver-

werven van een- jaarlijksch overschot op onze Staatsbegrooting,

maar zelfs het behoud van evenwigt tusschen ontvangsten en uit-

gaven, afhankelijk van koloniale inkomsten, welker bedrag
,

al

heeft het dan ook in de laatste jaren telkens de verwachting over-

troffen, uit zijnen aard zeer onzeker is. Voortdurend zijn
,
gelijk

reeds zoo dikwijls is aangemerkt, en de pijnlijke ondervinding

van het jaar 1848 maar al te zeer bewezen heeft, de geldmiddelen des

Rijks aan het gevaar blootgesteld van door de eene of andere onvoor-
ziene gebeurtenis of wel door eene aanmerkelijke daling der

prijzen van koffij en suiker, uit den staat van aanvankelijk,

herstel en toenemenden bloei, tet den vroegeren ongunstigen toe-

stand te worden teruggebragt.

Door eenige leden werd het gevoelen uitgedrukt
,
dat op die

wijze de zaak, die het hier geldt , nog in een te gunstig licht werd
voorgesteld. Hunnes inziens moest men bij de beoordeeling van het

bedrag van IH /2 millioen, dat weder, als uit de koloniën afkomstig
voor 1853 onder de middelen is gebragt

,
niet enkel aan de

mogelijke onheilen denken, die het uitzigt op zulk eene aanzienlijke

bijdrage zouden kunnen doen falen, maar vooral ook daaraan,
dat, indien men het welzijn der Javaansche bevolking niet wil
ondermijnen en integendeel de meerdere ontwikkeling dier rijke

bezitting wil bevorderen
, op zulk een groot overschot niet moet

worden gerekend. Naar dit gevoelen moest
,
indien de staat der

geldmiddelen van het moederland zulks slechts eenigzins toeliet

een deel van het zoogenaamd batig slot worden besteed, om in

dringende inlandsche behoeften op Java te voorzien en daar ver-
beteringen tot stand te brengen

, die verscheidene millioenen zullen

vorderen, maar reeds veel te lang zijn verzuimd. In allen gevalle
behoorde men, met het oog op het herstel van het Indische
muntwezen, waarvan de noodzakelijkheid door de groote meer-
derheid der Kamer regtstreeks is erkend, de hulpbronnen, die onze
koloniën zelve oplevcren, zooveel mogelijk te ontzien.

§ 4. De voorafgaande beschouwingen en herinneringen moesten
wel bij de leden der Kamer de overtuiging verlevendigen , dat

de iinantiele toestand des Vaderlands nog steeds zijne schaduwzijde
heeft. Men nam daaruit aanleiding om te verklaren

,
dat men

met leedwezen zou zien
,
indien do Regering zich door de gun-

stige omstandigheden van het oogenblik liet verleiden, om ’sLands
penningen met ruimer hand te besteden

,
dan ter bevordering

van het welbegrepen belang van den Staat volstrekt noodig is.

Naar veler oordeel gaf de thans ingediende Staatsbegrooting aan
do Vertegenwoordiging wel eenigermate het regt om te dezen
aanzien eene waarschuwende stem tot de Regering te rigten.

Men meende toch in die begrooting eene bij haar bestaande
strekking te zien , om minder streng dan tot nu toe aan het

stelsel van besparing en inkrimping der staatsuitgaven vast te

houden. Men meende, tenminste in sommige hoofdstukken, eene
neiging tot verhooging van onderscheidene posten, vooral die

betrekkelijk de bezoldiging der ambtenaren van het hoofdbestuur
en de bureaukosten , te bespeuren , ook daar waar deze verhooging
wclligt wenschclijk en gepast, maar toch niet onvermijdelijk scheen.
Evenzeer had men mot eenig leedwezen opgemerkt, dat de lijsten

der op wachtgeld geplaatste ambtenaren steeds zoo vele namen
behelsden; waaruit menopmaakto, dat niet altijd bij de benoeming
van eenen nieuwen ambtenaar streng genoeg wierd toegezien

,

of ook onder de op wachtgeld gestelden zich eenig persoon bevond,

voor de openstaande betrekking geschikt
, en of dus het wachtgeld

van zoodanig persoon niet kon worden bespaard. Niet minder
heeft het de aandacht getrokken, dat bij enkele Departementen
van algemeen bestuur een ruim gebruik gemaakt wordt van de
bevoegdheid tot het verleenen van pensioen; eene bevoegdheid
die

,
naar men meent , steeds zoo spaarzaam als slechts eenigzins

mogelijk is, moet worden uitgeoefend.

In allen gevalle was het een eenigzins bedenkelijk verschijnsel,

dat het totaal cijfer der begrooting voor 1853, zoo als die thans

wordt voorgedragen ,
hoogeris, dan het totaal cijfer der begrooting

van 1852 bij de oorspronkelijke voordragt. Men had het, met
het oog op den toestand onzer finantien, wenschelijk geacht, dat

de tegenwoordige Staatsbegrooting in dit opzigt eene vermindering

aanbood ,
en zulks ook omdat het zich , ten minste omtrent een

der hoofdstukken
,

laat aanzien, dat van de geraamde som zeer

veel minder zal overschicten , dan gedurende de laatste jaren het

geval is geweest.

Het is waar, de omstandigheid, dat de uitgaven voor 1853
hooger zijn geraamd, komt in de redevoering des Ministers bij de

aanbieding weinig uit. Men zou zelfs
,

bij eene oppervlakkige

lezing der door hem gebezigde woorden , tot de onderstellingO O O 1 o
kunnen komen, dat het eindcijfer thans minder was, dan het jaar

te voren. De zaak blijft intusschen niet minder waar. Het eind-

cijfer der begrooting voor 1852 bedroeg, zoo als die in Septem-
ber 1851 werd aangeboden, zonder bijberekening van later bij—

cevoegde buitengewone uitgaven , die ook over 1853 hoogst

waarschijnlijk niet zullen ontbreken, f 69,801,986.23. Het eind-

cijfer der thans voorgedragene begrooting is f 70,074,828.311/2

en dus f 272,892.081

/

2 meer. Evenzoo overtrof de begrooting

voor 1851 bij de oorspronkelijke voordragt die voor 1850, en er

heeft dus te dezen aanzien in de laatste jaren weder eene gestadige

opklimming plaats gehad.

Sommige leden deden bij de behandeling van dit punt opmerken,
dat het hooger 'bedrag

,
waarop thans het Vde hoofdstuk der

Staatsbegrooting is geraamd , in vergelijking van hetgeen vroeger

en later over 1852 werd toegestaan, welke verhooging volgens de
opgave des Ministers f 268,344.02 bedraagt

,
niet zonder zeer

merkbaren invloed heeft kilnnen blijven op het straks vermelde
eindcijfer der geheele begrooting. Men voerde echter daartegen -

aan, dat, zoo als uit de medegedeelde stukken bleek, de kosten

van den aanleg van w-egen en van de regeling der gemeenschap
door electro-magnetische telegrafen de hoofdoorzaken waren van
het hooger cijfer, dat voor 1853 ten behoeve van het Departement
van Binnenlandsche Zaken is aangevraagd. Daar gold het dus,

zoo niet uitsluitend, dan toch voornamelijk, uitgaven van produc-

tiven aard; dat is, de zoodanige, waardoor in de gevolgen de

algemeene welvaart moest worden verhoogd en die dus niet op
ééne lijn te stellen waren met de hier en daar voorkomende
verhooging der bezoldiging van ambtenaren of der bureaukosten.

§ 5. In verband met de voorafgaande bedenkingen en met de

meermalen ter sprake gebragte omstandigheid, dat de kosten van
het centraal bestuur hier te lande omstreeks een millioen gulden

bedragen, heeft men de vraag ter sprake gebragt, of met langzamer-

hand op die kosten een vrij aanmerkelijk bedrag zou kunnen worden
bezuinigd, indien eene bepaalde regeling omtrent de bezoldiging der

ambtenaren en bedienden bij het hoofdbestuur tot stand gebragt en

dan aan de eenmaal gemaakte bepalingen daaromtrent streng de

hand gehouden wierd. Men had van zoo iets het voorbeeld in het

Koninklijk besluit van 6 Augustus 1831, n°. 21, waarbij, om tot eene

minder kostbare inrigting der verschillende takken van het hoofdbe-

stuur te geraken, maxima voor detractementen, aan de onderscheidene

rangenvan ambtenaren verbonden ,
zijn vastgesteld. De bepalingen van

dit besluit worden echter sedert lang niet meer nageleefd. Integendeel

heerscht voortdurend groote onevenredigheid tusschen dc bezoldiging

der ambtenaren van deuzelfden rang. Te gelijk merkt .men nie

zelden eene zonderlinge verhouding tusschen het traetement des

ambtenaars en zijnen rang op. Men treft op de begrootingsstaten

tractementen van commiesen bij Departementen van algemeen
bestuur aan, die veel meer bedragen dan dat van enkele referenda-

rissen. Er is een voorbeeld van een commies-grifïïcr , die minder
bezoldiging geniet dan de onder zijne bovelen geplaatste kamer-
bewaarder ,

en in ’t algemeen ontbreekt het niet aan tractementen

van kamerbewaarders , conciërges of boden die de soldij van een

officier bij de landmagt overtreffen of daarmede gelijkstaan. Naar
het oordeel van vele leden zou het zijne zeer nuttige zijde hebben,

indien deze onevenredigheden
,
telkens als zich daartoe de gele-

genheid voordoct , uit den weg wierden geruimd. Dc minder
begunstigden zouden dan hunnen aandrang op verhoogde bezol-

diging niet meer kunnen vei’Sterken door een bex-oep op de voor-

beelden van een in verhouding tot den yang veel te hoog traetement.

Sommige leden gingen nog verder en drongen er op aan, dat

hier het voorbeeld van Belgie gevolgd wierd , waar de inrigting

der verschillende departementen van algemeen bestuur door orga-
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nieke besluiten is geregeld ,
die het cader der ambtenaren van

onderscheiden rang bij de verschillende afdeelingen, met de door

ieder te genieten bezoldiging, in de bijzonderheden omschrijven.

! Zulk eene regeling zou het voordeel aanbieden, dat het aantal

ambtenaren bij de^ verschillende departementen niet zonder zeer

j
afdoende redenen zou kunnen worden vermeerderd en tevens dat

|
Diet, gelijk thans te dikwijls geschiedt, een vrijvallend tractement

i onder de overblijvende ambtenaren wierd verdeeld.

§ 6. Bij de overweging dezer begrooting in. de Afdeelingen der

,
Kamer hebben verscheidene leden het verlangen geuit ,

dat het

Versla°- der Algemeene Rekenkamer van het resultaat harer werk-

zaamheden over het afgeloopen jaar, in overeenkomst met het

bepaalde bij art. 14 der wet van 5 October 1841 (Staatsblad

no. 40) ,
aan de Staten-Generaal wierd medegedeeld. Sedert heeft

ji de Regering door de inzending van het bedoelde verslag aan

dit verlangen voldaan. Daarentegen mist de Kamer nog het

Verslag in betrekking tot de algemeene begrootingen over 1850

I en 1851 met het algemeen overzigt van den toestand van

I ’s Rijks schatkist op 1 Januarij 18o2. Men blijft steeds op het

bezit van deze verslagen ,
die omtrent het geldelijk beheer en

j omtrent ’s Rijks inkomsten zulke gewigtige bijzonderheden bevatten

grooteu prijs stellen
,
en vleit zich dan ook , dat de Minister van

Finantien ,
indien daartoe mogelijkheid bestaat, aan den wensch

dat het omschrevene stuk spoedig in handen van de léden der

Kamer kome
,
gaarne gehoor zal geven.

.

§ 7. De opmerking is gemaakt ,
dat de laatste tijd in een opzigt

zeer onvruchtbaar is geweest, namelijk wat het doen van voor-

stellen tot opruiming van bijzondere fondsen betreft. Naar aan-

leiding van het deswege verhandelde met den heere Minister van

Finantien tijdens de overweging der Staatsbegrooting voor 1852,

bad men er op mogen rekenen ,
dat in den loop dezes jaars van

Regeringswege het voorstel ware gedaan tot opheffing van de

fondsen ter bevestiging en wapening van het zuidelijk frontier en

van bakengelden ;
alsmede de een of andere stap tot opruiming

van het fonds, uit het overschot der eigen middelen van eenige

calamiteuse polders in Zeeland zamengesteld. Men meent deze

i zaak en dus ook de opheffing van alle andere daarvoor vatbare

bijzondere fondsen op nieuw aan de zorg der. Regering te moeten

aanbevelen. Zeer bijzonder heeft men daarbij ook het oog op de

l

fondsen voor het loodswezen, waarvan het kapitaal steeds aan-

p-roeit en die toch eenmaal eene vaste bestemming behooren te

erlangen. Men stelde zich voor, bij de behandeling van het VlIIste

hoofdstuk der Staatsbegrooting op dit laatste punt terug te komen.

Intusscken meenden eenige leden te dezer gelegenheid de aan-

dacht der Regering te moeten vestigen op de wenschelijkheid van

eene verdere vermindering der loodsgelden en vooral van de verla-

i pin°' van het tonnegeld der zeeschepen. Zij hadden met genoegen

uit de aanspraak des Ministers van Finantien gezien
,

dat. dit

tonne°eld in de acht eerste maanden van het. loopende jaar

f 50,000 meer had opgebragt, dan in hetzelfde tijdperk van 1851.

I Daaruit bleek toch dat onze scheepvaart en handel eer toe-. dan

afnamen. Maaf men meende toch te moeten herinneren, dat

gelijk vroeger meermalen is betoogd, zulk eene uitkomst op den

duur niet te verwerven zal zijn , indien niet de op scheepvaart.en

handel drukkende lasten zoodanig worden gematigd, dat mededin-

ging met den vreemdeling mogelijk blijft.

§ 8. Voor sommige leden was het eene teleurstelling , uit o.e

aanspraak des Ministers van Finantien te moeten afleiden ,
dat

de muntbiljetten, welker uitgifte door de wet van 26 April 1852

|

( Staatsblad n°. 90) is bevolen ,
ten vroegste eerst tegen het einde

des jaars in omloop zouden kunnen worden gebragt. Vroegere

! mededeelingen des Ministers hadden hun hoop gegeven, dat die

uitgifte meer zou worden bespoedigd. Zij drongen op zulk eene

bespoediging aan
,
ook omdat de behoefte aan het muntpapier van

minder bedrag zich in sommige oorden des lands sterk deed ge-

voelen. Andere leden echter, met den Minister overtuigd, dat

een maatregel van dezen aard, zal hij goed gelukken, zeer bijzondere

behoedzaamheid vordert
,
konden in het deswege medegedeelde be-

rusten.
.

§ 9. In al de Afdeelingen is de reeds sedert zoo vele jaren

aanhangig geblevene zaak der verevening tusschen Nederland en

het gro'oSiertogdom Luxemburg weder ter sprake gebragt. Na
het deswege verhandelde bij het onderzoek der Staatsbegrooting

van 1852° had men verwacht, dat de Regering te dier zake

reeds eenige nadere mededeeling aan de Staten-Generaal zou hebben

o-edaan
,
en zulks te meer

,
omdat sedert uit het officieel verslag

van het verhandelde in de vergadering der Luxemburgsche

Stenden van den 28sten November jl. is gebleken, dat na het

bedoelde onderzoek regtstreeksche onderhandelingen tusschen de

Nederlandsche en Luxemburgsche Regeringen over dit punt zijn

aangeknoopt. Met aandrang dus verlangde men met den tegen

woordmen stand dezer zaak bekend te worden gemaakt.

§ lof De hoop, door de Regering in October jl. geuit, dat

het nieuwe wets-voorstel tot regeling van de zaak der kroondo-

meinen nog in den loop der toen aangevangene zitting dor Staten-

Generaal zou worden aangeboden ,
heeft zich niet verwezenlijkt.

Zeer vele leden meenden dan ook de vervulling der daaromtrent

gedane toezegging ten ernstigste te moeten aanbevelen. Enkele
andere leden echter verklaarden ,

zich niet met dit verlangen te ver-

eenigen. Hunnes inziens was de zaak der kroondomeinen, voor

zoover het daarbij overgang of overschrijving van eigendom geldt,

niet vatbaar om bij de wet te worden geregeld, en scheen het

om velerlei redenen wenschelijk
,

dat al wat het beheer dezer

goederen betreft, geheel vrij wierd overgelaten aan den Koning,
die krachtens art. 27 der Grondwet de inkomsten daarvan geniet.

§ 11. De vroeger meermalen gemaakte aanmerking omtrent

de wenschelijkheid
,

dat van Regeringswege eenig toezigt ge-

houden wierd op het beheer der domeinen, die bij de wet van
Mei 1816

(
Staatsblad n°. 25) aan Prins Frederik der Nederlanden

zijn overgedragen, doch in een bij die wet bepaald geval met de

staatsdomeinen herèenigd kunnen worden, is door sommige leden

herhaald. Meer algemeen echter meent men, in het ten verleden

jare over deze zaak van Regeringswege gegeven antwoord te kun-
nen berusten.

HOOFDSTUK I.

Huis des Konings.

Met opzigt tot dit hoofdstuk der Staatsbegrooting zijn geene

in het tegenwoordig verslag op te nemen bedenkingen te berde

gebragt.

HOOFDSTUK II.

De Iiooge Gollegien van Staal en het Kabinet des Konings.

§ 12. Eenige leden verklaarden met genoegen te hebben ge-

zien, dat de kosten van den Hoogen Raad van Adel niet meer

op dit hoofdstuk voorkomen. Er werd echter eenige twijfel geuit,

of bij de regeling dezer zaak wel de echte beginselen van een

spaarzaam beheer zijn in acht genomen , in zoover de Regering

een op wachtgeld staand ambtenaar van den Raad weder met een

veel hooger tractement geplaatst en daarentegen den secretaris van

den Raad op zijne beurt op wachtgeld gesteld heeft.

lste AFDEELING.
De Staten-Generaal.

§ 13. Met eenige bevreemding heeft men uit den toelichtenden

staat bij artikel 4 gezien
,

dat het tractement van den commies

ter griffie van de Eerste Kamer van f 1500 tot f 1650 ver-

hoogd is. Aan de verdiensten en naauwgezette. pligts vervulling

van dien ambtenaar valt niet te twijfelen ;
maar zijne werkzaam-

heden zijn dan toch zeker veel minder dan die van de ambtena-

ren ter griffie van de Tweede Kamer, waarvan de ruimst bezol-

digde eene jaarwedde van f 1500 geniet. Men had te minder het

tot stand brengen dezer onevenredigheid kunnen verwachten ,
nadat

de Minister van Finantien ten vorigen jare een voorstel tot ver-

hooging der bezoldiging van de ambtenaren ter griffie van de

Tweede Kamer regtstreeks bestreden heeft.

§ 14. Uit de omschrijving van artikel 5 moeten de woorden:

de correctoren verdwijnen. De hier bedoelde correctoren van het

Bijblad zullen , ook blijkens de aanmerking op den toelichtenden

staat van hoofdstuk V bij artikel 128, met den aanvang van het

volgend jaar niet meer uit den op hoofdstuk II uitgetrokken post van

f 12,000, maar uit de bij genoemd artikel van hoofdstuk V uit-

getrokken gelden betaald worden.

Hde AFDEELING.
De Raad van State.

§ 15. Hoe ongeneigd men zijn moge, bij de menigvuldige werk-

zaamheden ,
die ook weder in deze zitting de beide Kamers der

Staten-Generaal wachten
,
op het indienen van nieuwe wetsvoor-

stellen van meerderen omvang aan te dringen
,

gevoelt men zich

toch genoopt, de aandacht der Regering meer bijzonder te ves-

tigen op de toenemende noodzakelijkheid om de wet voor te be-

reiden, die, volgens art. 71 der Grondwet, de zamenstelling en

bevoegdheid van den Raad van State regelen moet. Reeds in

December 1849 erkende het Gouvernement, dat de organisatie

van den Raad van State een dier onderwerpen van wetgeving

is ,
welke noodwendig geen lang uitstel lijden kunnen. Men meent

niet te veel te zeggen ,
door te beweren , dat dit staatsligchaam

,

ook ten gevolge van het gering aantal zijner leden, thans niet is,

wat het volgens onze staatsinstellingen wezen moet. De werk-

zaamheid van den Raad van State wordt miskend ,
ook omdat men

die niet kent. Eenige leden voegden er nog bij
,
dat het tot stand

brengen eener wet omtrent den Raad van State te meer wen-

schelljk zou zijn ,
uit hoofde der bestaande behoefte aan eene re-

gelino- der administrative regtsmagt ;
welke behoefte nog onlangs

bij de overweging van het wetsvoorstel wegens de waterschaps-

besturen zeer levendig is gevoeld.

§ 16. Sommige leden keuren het af, dat bij artikel 10 van dit

hoofdstuk de tractementen van twaalf leden van den Raad van



Staatsbegrooting voor het dienstjaar i853..

(Voorloopt Verslag der Commissie van Rapporteurs over Hoofdstuk III.)

State zijn uitgetrokken, terwijl kun aantal slechts zeven bedraagt.

In allen gevalle vei’trouwt men , dat vóór de organisatie van dit

staatsligckaam geene nieuwe benoeming van leden zal plaats hebben.

§ 17. Het onder artikel 12 geraamd bedrag van f 1000 voor
brandstoffen komt buitengewoon boog voor. Het kan kier toch

slechts de verwarming van drie of vier vertrekken gelden. Men
maakt deze aanmerking te meer

,
omdat ook elders het koog

bedrag, dat op bureaux voor brandstoffen noodig is geacht
,

in

het oog is gevallen.

HIde AFDtELISG.
De Algemeene Rekenkamer.

§ 18. Naar aanleiding van de toelichting bij artikel 14 vraagt
men, of, daar in het aantal bij de Algemeene Rekenkamer werk-
zame ambtenaren en bedienden

, dat dan toch nog altijd 62 bedraagt

,

eene vermindering heeft plaats gehad
,

geen grooter bedrag op
dezen post had kunnen worden bespaard. Eenige leden achten
den ook elders genomen maatregel, om vrijvallende tractementen
van ambtenaren, al is het dan ook niet in hun geheel, onder
de overgeblevenen te verdeelen

,
in den regel verkeerd.

Xlde AFDEELING.
Pensioenen en wachtgelden.

§ 19. Door eenige leden is de opmerking gemaakt , dat op den
bij dit hoofdstuk gevoegden nominativen staat van verleende pen-
sioenen ten aanzien van twee ambtenaren

,
vroeger met aanzien-

lijke betrekkingen bekleed
,

eene onjuiste of onvolledige opgaaf
voorkomt. Als oorzaak van het gegeven ontslag wórdt daar
uitgedrukt : maatregelen van bestuur

;

maar vermits zoodanige
maatregelen op zich zelve geen regt geven op pensioen, zal eene
andere reden voor het verleenen daarvan moeten worden opgegeven.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den 19den
October 1852.

Bachiene.
Van Goltstein.

' Van Hall.
Ten Cate.
Heemskerk.

[II. 83.]

VOORLOOPXG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet tot vaststelling van hoofdstuk III
der legrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

De Commissie van Rapporteurs voor het ontwerp van wet tot

vaststelling van het lilde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1853,
betreffende het Departement 'van Buitenlandsche Zaken

,
heelt de

eer het volgende Verslag uit te brengen omtrent hetgeen bij de
overweging van dit wets-voorstel in de Afdeelingen der Kamer
is aangemerkt

, behandeld of verlangd.

§ 1. In de redevoering, door den Minister van Finantien uit-

gesproken in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal van den 27sten September jl.

,
bij gelegenheid van het

overbrengen' der begrootings-wetten voor 1853, zeide genoemde
Minister, dat hij gehoopt had in staat te zijn geweest om de be-
weging onzer nationale scheepvaart tusschen vreemde havens door
een naauwkeurig statistiek overzigt aan de Kamer in bijzonderhe-

den te hebben kunnen aantoonen. Tevens gaf hij zijn leedwezen
te kennen van nog geene, genoegzaam op dezelfde leest geschoeide

berigten verkregen te hebben, om een deugdelijk geheel daaruit

te kunnen zamenstellcn
,

terwijl hij hoopte dat de doelmatige
voorschriften dienaangaande, thans door zijnen ambtgenoot voor
de Buitenlandsche Zaken gegeven

,
voor het toekomende daartoe

de gelegenheid zouden schenken.
Vele leden betreuren met de Regering het gemis op dit oogen-

blik van een dusdanig naauwkeurig overzigt van onze nationale
scheepvaart in de indirecte vaart. Voor zooveel zij uit de in

do Staats-courant van tijd tot tijd medegedeelde
,

ot verspreide

en elders verzameldo berigten van eenige plaatsen betrekkelijk

die indirecte vaart hebben kunnen opmaken
,

geloovcn zij met
de Regering dat onze vlag zich meer en meer begint te vertoo-
nen op kusten en in havens , waar zij óf niet zeer bekend óf

cenigzins vergeten was ; waarin men het bewijs meent te mogen
vinden, dat de indirecte vaart sedert de aanneming der scheep-
vaartwetten is toegenomen. Zij hopen dat de Regering bij het
aanbieden eenor volgende begrooting het voornoemd statistisch

overzigt zal kunnen leveren. Inmiddels wonschten zij eenigzins
nader met de thans daaromtrent gogovene > doelmatige voorschrif-
ten” bekend te worden gemaakt.

§ 2. Eenige loden, met terugzigt op het vcrlcdeno, hebben
hunnen wonsch te kennen gegeven

, dat de Regering geene tracta-
ten

, waaruit geldolijko vorpligtingcn voortvloeiden
,
zoude ratifi-

ceren ,
alvorens de wet , tot uitvoering van die verpligtingen ver-

eischt, de goedkeuring der beide Kamers zoude erlangd hebben.
Velen uitten tevens den wensch, dat ook de andere tractaten

,

welke wettelijke regten betreffen, op zoodanige tijdstippen bij da
Kamer mogten ingezonden worden, dat deze van den inhoud, ook
voorgelicht door de daarin belanghebbenden, tijdig zouden kunnen
kennis nemen. Zij oordeelden, dat het welligt verkieslijk zoude
zijn, den termijn van ratificatie te doen aanvangen van den dag
der goedkeuring van het verdrag door de wetgevende magt.

§ 3. Naar aanleiding van hetgeen voorkomt in de § § 3 en 4
van het Verslag der Commissie van Rapporteurs over het HIde
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1852 , alsmede met het oog
op het in de Staats-courant In de laatste weken medegedeelde,

wenschte men, indien daartegen bij de Regering geen bezwaar
bestaat

,
mededeeling te ontvangen van den uitslag der commerciële

en scheepvaart-onderhandelingen
,
gevoerd sedert het laatste ge-

deelte van het vorige jaar met Noord-Amerika , Spanje, Portugal,

de republiek van Costa Rica, de Hawaïi- of Sandwichs-eilanden
, of

andere landen, waarmede zulks het geval mogt zijn.

§ 4. Het is der Kamer bekend, dat de Regering van tijd tot

tijd de bij haar van het buitenland ingekomen gedrukte statistieke

en andere opgaven en berigten betrekkelijk handelsaangelegenheden

aan de kamers van koophandel in ons Vaderland toezendt. De
Kamer, prijs stellende op zoodanige berigten, welke hare kennis

van d n omvang en de rigting van den buitenlandschen handel,

scheepvaart en finantien zouden kunnen vermeerderen
,
geeft haren

wensch te kennen, om, wanneer de Regering daartoe in staat

mogt zijn, ook dezerzijds voor hare boekerij zoodanige bouwstoffen

te mogen ontvangen.

Iste AFDEELING.
Kosten van het departement.

§ 5. Het onderdeel h van artikel 1 , tafelgeld van den Minister

f 6000 ,
heeft de aandacht van genoegzaam alle leden tot zich

getrokken.

De Regering verklaart zich verpligt te hebben gevonden het her-

stel van het tafelgeld ,
als kosten van representatie van het hoofd

van het Departement van Buitenlandsche Zaken, wederom op
de begrooting te brengen. Vele der in de Seotien tegenwoordige

leden, die ten vorigen jare de wijziging om de daarvoor destijds

uitgetrokkene som te doen wegvallen, niet konden goedkeuren,

verklaarden ook nu hunne goedkeuring aan deze voordragt der

Regering te zullen geven. Zij oordeelden, dat een Minister van
Buitenlandsche Zaken ambtshalve verpligt was kosten van repre-

sentatie te maken, en dat de keuze des Konings beperkt zoude
kunnen worden bij het gemis van deze tractements-toelage.

De meesten der leden, die ten vorigen jare van eene tegenover-

gestelde meening waren
,

achtten bij voortduring deze koeten van
representatie voor de eer des Lands onnoodig, en verklaarden, nu
dit punt eenmaal vastgesteld was, daarbij te zullen blijven.

Hde AFDEEÏING.

Kosten van buitenlandsche zendingen en cojisulaten.

§ 6. Eenige leden bleven bij hun gevoelen, bij de behandeling

der beide laatste begrootingen van dit Departement kenbaar
gemaakt, dat zij de kosten van de buitenlandsche zendingen,

naar evenredigheid van den rang dien Nederland onder de mo-
gendheden bekleedt, te hoog vonden. De naar hun inzien te

aanzienlijke tractementen onzer vertegenwoordigers in het buiten-

land, waren niet verminderd; zelfs vond men hier en daar ten

opzigte der kanseliers en zaakgelastigden spoien van verhooging.

Zij wenschten overal zaakgelastigden geplaatst te zien. Sommigen
wilden althans de gezanten door ministers-residenten vervangen
zien. De andere leden deelden in dit gevoelen niet. Nederland,
zeiden zij, mag door zijn klein grondgebied in Europa en zijne

betrekkelijk geringe bevolking, geene mogendheid van den eersten

rang zijn; zijn rijkdom, kenbaar in zijnen uitgebraden handel en

scheepvaart, maar vooral zijne kostbare, voor zoo vele ontwikke-
ling nog vatbare Oost- en "West-Indische koloniën, verheffen het tot

eene der eerste mogendheden van den tweeden rang. Die uit-

gebreide handel en scheepvaart brengen het gedurig in de naauwste
aanraking met alle beschaafde volken. Wil men Nederlands
belangen in den vreemde goed behartigd zien , dan vertrouwe men
die toe aan dezulken, die bij de vereischte kennis den rang en do

middelen bezitten om hunnen invloed behoorlijk te doen gelden bij

de hoven waarbij zij geplaatst zijn, en om zich met do staats-

lieden, met wier. zij in aanraking komen, op óónc lijn te

stollen. Tot dit einde zijn in het buitenland op vele plaatsen

ruimere geldelijke middelen noodig. Na do groote ‘besnoeijingen,

die op de kosten der buitenlandsche zendingen in de laatste jaren

hebben plaats gehad, geloofden zij, dat de rij der grooto bezui-

nigingen zoo ergens dan hier gesloten was. Door karige ont-

houding der middelen zoude men het doel missen en uuttelooze

uitgaven doen.
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§ 7. De benamingen, onder welke de boofden onzer buiten-

landsche zendingen in deze afdeeling op den toelichtenden staat

voorkomen, zijn: gezant
, minister-plenipotentiaris, minister-resident

en zaakgelastigde. Eenige leden meenden, dat de nomenclatuur,

met weglating van het meer generieke woord gezant ,
hetwelk

aanleiding tot het onjuiste denkbeeld van een viertal rangen gaf,

deze moest zijn:

1. minister-plenipotentiaris,

2. minister-resident,

3. zaakgelastigde.

§ 8. Ten opzigte van de kanseliers wenschte men van de Re-
gering te vernemen, of daaromtrent bij haar een vast stelsel be-

staat. Men vond aanleiding tot deze opmerking daarin, omdat
geen kanselier bij sommige zendingen voorkomt. Eenige leden

keurden de verhooging van de tractementen van sommige kan-

seliers af.

§ 9. Artikel 5e
. Denemarken

,
zaakgelastigde. Uit de kanttee-

kening bij dezen post op den toelichtenden staat en uit een gezegde

in de Memorie van Toelichting, meent men te moeten opmaken,

dat ook voor 1853 nog een minister-resident te Kopenhagen ons

zal vertegenwoordigen , terwijl desniettemin op dien staat voor

een zaakgelastigde tractement is uitgetrokken. Men wenscht

hieromtrent eenige opheldering te vernemen.

§ 10. Artikel 5/. Duitsch Bondgenootschap , Hessen , Nassau en

de vrije stad Frankfort. Men heeft opgemerkt, dat het tracte-

ment voor dezen gezant met f 2000 is verminderd. Men veron-

derstelt
,
dat deze f 2000 voortaan ten laste van Luxemburg zullen

komen. Om deze reden wenscht men te weten, of het tot geene

moeijelijkheden aanleiding zoude kunnen geven
,

dat één gezant

voor Limburg en Luxemburg gezamenlijk in den Duitschen Bond
zitting heeft en dat de gezant van Nederland bij de Bondsverga-
dering te gelijker tijd lid van den Bond is ?

§ 11. Artikel 6. De verheffing van het consulaat te New-York
tot een consulaat-generaal voor de Yereenigde Staten van Noord-
Amerika vond goedkeuring bij vele leden. Ten einde echter deze

des te beter » in de gelegenheid te stellen om voor alle handels-

belangen over de geheele uitgestrektheid van het gebied der

Unie op te komen” (gelijk de Regering zich in de Memorie van
Toelichting uitdrukt)

,
wenschten sommige leden

,
ook met het oog

op eene te verwachten uitbreiding onzer indirecte vaart op dat

land, dien consul-generaal bezoldigd te zien.

§ 12. In ééne Afdeeling is eene klagt te berde gebragt over
het heffen van hooge consulaatregten. Men wenschte mededeeling
van de tariven der consulaatregten , en vroeg

,
of men die consu-

laatregten moest betalen
,
ook als men des consuls hulp niet inriep.

§ 13. Artikel 11. Men vraagt: zijner nog Staatspostiljons ?

§ 14. Artikel 15. Omtrent dezen post verlangden eenige leden,

ook naar aanleiding der toelichtingen
,
eenige specificatie. <

§ 15. Artikel 11. Wachtgelden. Met het oog op den staat van
non-activiteits-tractementen of wachtgelden n°. 12, beveelt men bij

voortduring het weder-plaatsen van wachtgeldtrekkenden der
Regering aan.

§ 16. Artikel 20. Onvoorziene uitgaven. Even als zulks dit

jaar bij de andere hoofdstukken geschied is, verlangt men voortaan
bij -het indienen der begrooting ook voor dit hoofdstuk eene
specificatie dier onvoorziene uitgaven.

Aldus vastgesteld bij de Commissie den 13den October 1852.

Bachiene.

Van Goltstein.

Metman.
Dirks.

Heemskerk.

[II. 84.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet tot vaststelling van hoofdstuk IV
der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

#

Het wets-ontwerp tot vaststelling der begrooting van de staats-
uitgaven voor het jaar 1853, betreffende het Departement van
Justitie , is in de Afdeelingen onderzocht, en de rapporteurs heb-
ben elkander medegedeeld wat aldaar is aangemerkt, behandeld
en verlangd. Onder bijvoeging hunner eigene opmerkingen, heb-
ben zij verder, overeenkomstig de bepalingen van het Reglement

van Orde, de punten vastgesteld, welke in dit Voorloopig Verslag
zijn opgenomen.

§ 1. Vrij algemeen is men van oordeel geweest ,
dat vele op-

merkingen
, welke in gewone gevallen bij de behandeling van

dit hoofdstuk der Staatsbegrooting niet achterwege zouden blijven
,

en öf tot gewigtige bedenkingen of tot het uiten van menigen
wensch aanleiding zouden geven , thans minder gepast moesten
schijnen. De Minister van Justitie toch, die eerst onlangs aan
het hoofd van dit departement van algemeen bestuur werd ge-
plaatst, kan nog niet den tijd hebben gevonden, om reeds aan
de Vertegenwoordiging de vruchten te doen kennen van zijn arbeid
aan zoo vele onderwerpen

, welke tot zijnen bijzonderen werk-
kring bekooren

, en welker opsomming sedert een groot aantal
jaren

,
bij het onderzoek der begrootingswetten en bij andere ge-

legenheden
,
pleegt te geschieden. Zal de Commissie van Rappor-

teurs om die reden in geene ontwikkeling treden van hetgeen
onder gewone omstandigheden van den Minister van Justitie

verlangd zou mogen worden, zoo wil zij echter, geheel in over-
eenstemming met hetgeen in de Afdeelingen is behandeld, den
wensch niet onderdrukken, dat de wetten, in het 5de additionnele
artikel der Grondwet opgenoemd, voor zoover die dit departe-
ment van algemeen bestuur betreffen

,
spoedig mogen worden

voorgedragen. Zij meent in billijkheid temogen verwachten, dat

die wensch weldra zal worden vervuld. De grond daarvoor vindt
zij niet alleen in de hooge belangrijkheid van die onderwerpen ,

of

in den voorrang, dien de Grondwet daaraan heeft toegekend , ma; r

ook in hetgeen reeds bij de wetgevende magt is voorgevallen. De
bouwstoffen toch tot het ontwerpen der wetten betreffende de ver-

antwoordelijkheid der Ministers
, de nieuwe regterlijke inrigting

en tot uitoefening van het regt van vereeniging en vergadering
behoeven niet meer bijeengebragt te worden. Na de behandeling
der voordragten, welke het Gouvernement vroeger te dien aanzien

reeds had ingezonden
,
schijnt de moeijelijkheid der taak thans

grootendeels te bestaan in het doen eener keuze, of in het be-

palen van het stelsel dat men zal volgen, en de Commissie van
Rapporteurs vleit zich dan ook, dat de Minister van Justitie zich

onbezwaard zal gevoelen , om der Kamer in dit opzigt de meest
geruststellende verzekering te geven.

§ 2. Meermalen werd de aandacht der Regering gevestigd op
den arbeid der Staats-commissie , in der tijd benoemd om de Re-
gering voor te lichten ten aanzien eener noodzakelijke herziening

der wetten van Franschen oorsprong , welke hier te lande voort-

durend geldig zijn. Die arbeid, op het einde van 1849 voltooid,

had reeds voorlang tot het doen eener wets-voordragt aanleiding

moeten geven. De bezwaren, op welke in vorige jaren door de
Regering steeds werd gewezen , zoo dikwerf er van eene afschaf-

fing dier verordeningen sprake was , bestaan gedurende bijna drie

jaren niet meer. Er is thans, gelijk de toenmalige Minister van
Justitie zich

,
in zijn rapport aan den Koning van 23 Februari]

1850, uitdrukte, » eene handleiding in den doolhof van Fransche
» en andere oude en verouderde verordeningen, welke den wet-
gever van groot nut zal zijn bij eene eindelijke regeling dezer

aangelegenheid.” Op de vragen bij meer dan ééne gelegenheid,

betreffende dit onderwerp, gedaan
,
werd wel in algemeene be-

woordingen de verzekering gegeven, dat de aandacht der Regering

daarop gevestigd was , maar waarom de vruchten van hare

overwegingen niet rijp genoeg werden, om der Vertegenwoordiging
te worden aangeboden , werd niet gezegd. De Rapporteurs heb-
ben

,
naar aanleiding van hetgeen deswege in de Afdeelingen is

verlangd, gemeend de zaak, bij vernieuwing en met aandrang ter

sprake te moeten brengen, hopende, dat deze herinnering de laatste

zal wezen
,
welke van de Kamer betreffende dit onderwerp be-

hoeft uit te gaan.

§ 3. Met belangstelling nam de Kamer kennis van de gereg-
telijke statistiek over 1851

,
onlangs door de zorg van het

Departement van Justitie openbaar gemaakt. Bij vergelijking van
dezen arbeid met dien over de twee voorafgaande jaren ,

merkte
zij ook nu weder met genoegen meerdere volledigheid op. In-

tusschen is die Statistiek nog op verre na niet wat ze wezen kan

,

en wat ze naar het oordeel der Commissie worden moet. Men
raadplege slechts wat te dezen opzigte in andere landen geschiedt

,

om zich van de juistheid dezer opmerking overtuigd te houden.

Inzonderheid moet de Commissie er op aandringen, dat de op-

gaven aangaande de militaire justitie voortaan niet achterwege

gelaten worden. Zoolang die ontbreken kan het werk, hoeveel

nuttigs het overigens ook bevatten moge, niet gezegd worden een

behoorlijk overzigt van het regtswezen hier te lande te bevutten.

Van deze algemeene beschouwingen tot de artikelen van het

wets-ontwerp zelf overgaande, heeft de Commissie het volgende

op te merken.

Artikel 3. In de toelichting tot dit artikel wordt gesproken van

de kosten, in 1851 noodig geworden door de uitgave van de Ge-
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regtelijke statistiek. Gaarne had men ook melding gemaakt gezien

van de opbrengst der exemplaren, welke zijn verkocht geworden

,

maar vooral trok het de aandacht , dat noch op dit artikel noch
elders gesproken wordt van het Politie-blad ,

hetwelk, op last van
het Departement van Justitie uitgegeven, in grooten getale, tegen

betaling van den daarvoor gestelden prijs, schijnt verspreid te wor-
den. Aangenaam zal het der Commissie zijn hieromtrent de noo-

dige opheldering te erlangen.

Artikel 5. De Ilooge Raad is, ingevolge art. 83 der wet op de

xegterlijke organisatie, onder anderen zamengesteld uit »ten min-

ste twaalf en ten hoogste veertien raadsheeren.” Blijkens den

uitgewerkten staat, bij dit wets-ontwerp behoorende ,
waar slechts

het tractement van twaalf leden ‘is uitgetrokken
,

schijnt het in

de bedoeling der Regering te liggen
,
om het getal raadsheeren tot

het minimum, bij de wet gesteld, te blijven beperken. De Com-
missie wil niet onderzoeken, of, onder gewone omstandigheden,

dat getal voldoende is voor de werkzaamheden aan het hoogste

regterlijke eollegie opgedragen , maar zij mag de opmerking niet

achterhouden, dat, wanneer een of meer van zijne leden door

hoogen ouderdom of voortdurende ongesteldheid steeds buiten staat

zijn aan de werkzaamheden deel te nemen , de taak der overige

wel feens zvVaarder zoude kunnen worden ,
dan voor eene goede

regtsbedeeling wenschelijk is. Verleende de wet de bevoegdheid

om den regterlijken ambtenaar in zulke gevallen , ook zonder zijn

verlangen, eervol te ontslaan, het middel was voorhanden om de

moeijelijkheid op te heffen; maar zij verleent die bevoegdheid niet,

en eene verandering van art. 12 der wet op de regterlijke orga-

nisatie vóór dat de nieuwe regterlijke inrigting tot stand komt

,

schijnt niet wenschelijk. In verband met deze opmerking is in

eene der Afdeelingen de viaag gedaan ,
waarom de Hooge Raad

,

waarin, tot nog voor weinige jaren, nog veertien leden zitting

hadden, aan de Tweede Kamer geene kennis gegeven heeft van

de twee vacatures, welke waren voorgevallen, en waarom zoo-

danige kennisgeving alleen geschiedde wanneer het getal leden

minder dan twaalf bedroeg ? Men betwijfelde ,
of op die wijze

wel was voldaan aan het grondwettelijk voorschrift dat » van eene

» voorgevallene vacature door den Hoogen Raad aan de Tweede
» Kamer der Staten-Generaal kennis Avordt gegeven.”

De Commissie, in die beschouwing dealende, geeft aan de

Regering in overweging, om den Hoogen Raad uit te noodigen

alsnog van de in zijn midden voorgevallen vacature aan de

Tweede Kamer kennis te geven. Deze zal dan, ter voldoening aan
art. 158 der Grondwet ,

den Koning eene nominatie kunnen aan-

bieden, waaruit vervolgens, indien de dienst der justitie zulks

vordert, eene benoeming kan geschieden.

Bij vernieuwing heeft men er op anngedrongen
,
dat de Regering

maatregelen neme om den Hoogen Raad een gebouw af te staan ,

gepast voor — en overeenkomende met de waardigheid van — het

hoogste regterlijke eollegie in ons Vaderland.

Men begrijpt niet ,
tot welke diensten de twee geregtsdienaren

kunnen worden geroepen , wier bezoldiging onder de kosten van
den Hoogen Raad zijn opgenomen. Gaarne ontving men te dien

opzigte voldoende inlichting.

Artikel G. In de toelichting op dit artikel wordt onder anderen
aangeteekend, dat » de vervulling der betrekking van advocaat-
generaal bij het' provinciaal geregtshof in Noordbrabant, bijaldien

de tegentvoordige titularis tot het ambt van procureur-generaal

mogt worden benoemd, voor ’s hands niet volstrekt noodzakelijk

geacht wordt, uit welken hoofde het tractement van advocaat-
generaal is gebragt voor memorie.” Deze aanteekening heeft in

meer dan ééne Afdeeling de vraag doen ontstaan
,
of de begroeting

niet moet ingerigt zijn naar de bestaande behoefte, en of het

daarom niet beter Avnro geAveest liet tractement van den procu-
reur-generaal

,
Avelke betrekking sedert eenigen tijd onvervuld is,

voor memorie uit te trekken en dat van den advocaat-generaal
in cijfers uit te drukken.

Het hoeft bevreemding verwekt, dat voor het provinciaal ge-

rogtshof in Koordholl.md de traktementen van acht raadsheeren
zijn uitgetrokken. Bij dat regterlijk eollegie zijn toch, naar men
vermeent, sedert geruime» tijd, niet meer dan zeven raadsheeven

,

en men gelooft niet dat het voornemen bestaat dit getal metéén
te venrteerderen. Is dit vermoeden juist, dan zouden de tracté-

menten van tAvee raadsheeren bij dat bof voor memorie kunnen
worden uitgetrokken.

Arikel 7. Men meende tc Aveten , dat de vice-president der arron-
dissement s-regtbank te Rotterdam , reeds voorlang, zijn verlangen
heelt te kennen gegeven, uit die betrekking te worden ontslagen.
Is dat Avcrkclljk het geval, zoo Avare liet beter, wanneer tegen
do inwilliging van dat verzoek geen bezwaar bestaat

, daartoo on-
verwijld over te gaan, en liet tractement van den vice-president
voor memorie uit te trekken. Behoeft het personeel dier regt-

bank alsdan aanvulling, er worde een lid benoemd Aviens tracte-

ment onder de kosten zal moeten worden begrepen, terwijl de
post, thans voor memorie gesteld wegens één lid, dan zoude
komen te vervallen.

Het openbaar ministerie bij de arrondissements-regtbank te Gro-
ningen wordt thans, indien men Avel is onderrigt, door één regterlijk

ambtenaar waargenomen , en er schijnt voor de benoeming van
een tweeden geene behoefte te bestaan. Men Awaagt daarom , of
niet het tractement , hetzij van den officier , hetzij Autn den substi-

tuut-officier
,
voor memorie zoude kunnen uitgetrokken Avorden.

Artikel 8. Bij de behandeling van dit artikel is de vraag ge-
rezen, Avelke de reden is, dat de vacaturen bij sommige kauton-
geregten zoo lang onvervuld blijven? Men was van meening,
dat het belang der justitie niet medebrengt die betrekking lang

door plaatsvervangers te doen waarnemen. Als voorbeeld Avees

men op het kanton Oss in de provincie Noordbrabant, Avaar de
betrekking van kantonregter sedert lang vaceert.

Artikel 9. Het bezoldigen A'au deurwaarders bij de proA-iuciale

geregtshoven beeft aanleiding gegeven tot de opmerking, dat die

geregtsbedienden in hetgeen hun voor het doen A-an exploiten is

.toegekend , voldoende belooning moeten vinden ook voor de geringe

werkzaamheden Avelke zij bij de provinciale geregtshoven moeten
verrigten. In allen gevalle schijnt hun ge:al veel te groot \Toor

de behoefte van de dienst.
I

Artikel 11. Als eene toelage voor zoogenaamde kleine onkosten

aan den procureur-generaal hij den Hoogen Raad is, onder dit

artikel, eene som van t 2200 uitgetrokken. Men vroeg in eene

der Afdeelingen Avaarvoor die aanzienlijke toelaag benoodigd was.
Ook Avist men zich daar geene reden te geren Aran de toelagen aan
de parketten hij de provinciale geregtshoven, en het verwekte
bevreemding, dat de daarvoor uitgetrokken post geene vermin-
dering had ondergaan, ofschoon de procureurs-generaal bij de
geregtshoven van Noordholland, Zuidholland, Utrecht en Zeeland
door de uitvoering

,
Avelke gegeven AA’as aan bet Koninklijk besluit

van 17 December 1851 [Staatsblad n°. 166) , van de Averkzaam-
heden kun A’roeger ten aanzien ATan bet politieAvezen opgedragen,

waren ontheven. Men vermeende, dat de oorsprong van die toe-

lagen voor kleine onkosten grootenueels avus de o.pdragt van die

Averkzaamheden aan de procurcurs-generaal , en vond dan ook bij

het ophouden daarvan te minder grond met bet doen dier uitga-

ven
,
althans op den ouden voet , voort te gaan.

De opmerking is gemaakt
,
da t in den uitgewerkten en toelichtenden

staat op dit artikel AA-el is uitgetrokken liet totaal bedrag der

uitgaven vöor 1851 , Avegens de onderscheidene posten onder de

letters a en b vermeld, maar dat het bedrag van elk dier posten

afzonderlijk niet is aangeduid. Het zal der Regering waarschijnlijk

gemakkelijk vallen aan het Arerlangen tot aanvulling van dien

staat, in den zoo even vermelden zin, alsnog te voldoen.

Artikel 12. Van onderscheidene zijden is er krachtig op aan-
gedrongen, dat eindelijk het Hoog Militair Geregtshof, waarvoor op
de begrooting meer dan eene halve ton gouds is uitgetrokken

,

Avorde opgehe\ren. Zoo dikwerf daarvan vroeger sprake was,
Averd steeds naar de voorgenomen herziening öf A’an de A\

ret op de

regterlijke organisatie of van de militaire Avetgeving verwezen

,

omdat clan eerst liet geschikte tijdstip aanwezig Averil geacht de
zaak in ernstige OArcrAveging te nemen. Dat antwoord is Ifij de
behandeling van dit ouderAverp getoetst en oveiAvogen, maar —
onvoldoende bevonden.

In het algelneen merkte men op, dat liet uitstellen van ver-

beteringen, ook Avanneer haar nut schier door niemand Avordt

betwijfeld, maar al te dikwerf in ons Land plaats had, onderbet
voorgeven dat men nog grootere verbeteringen op het oog heeft,

waarmede de eerste in verband staan, doch welker overweging
meer tijd vordert. Door die zucht, om alles op één en hetzelide

oogenblik te Avillen herzien en verbeteren, bleef menige gebrekkige
en kostbare zaak, voor welker behoud geen redelijke grond bestond ,

eene reeks van jaren in stand. Door deze ovenveging geleid, vroegen
velen zich af, Avelke redenen er zich tegen verzotten, om dadelijk ,

en dus reeds véór de herziening der Avet op de regterlijke orga-

nisatie en do militaire Avetgeving, tót de opheffing van dat eollegie

over te gaan, en zij vonden geen enkelen grond tegen de uitvoe-

ring van dat plan. Al de Averkzaamheden toch, thans aan het
Hoog Militair Geregtshof opgedragen, konden Avorden verrigt door
een geregtshof ad hoe, tc zaaien gesteld uit daartoe gedelegeerde

leden van een provinciaal geregtshof en van hoofdolficieren. Mogt
men aan de uitvoerbaarheid van dit denkbeeld twijfelen, het na-
burig België was daar, om de mogelijkheid en zelfs de gemakke-
lijkheid dor verwezenlijking te beAVijzen. Ook in dat Rijk vigeert

de ond-Hollandscho militaire wetgeving; ook daar bestond tot

in 1819 een Haute Cour Militaire op dezelfde kostbare leest

geschoeid, als het Hoog Militair Geregtshof hier te lande. In
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dat jaar echter, namelijk bij de wet van 29 Januarij 1849, werd

de oprigting gelast van eene Cour Militaire
,
waaromtrent onder

anderen werd bepaald : » La Cour Militaire aura les inêmes

attributions
,
que la Haute Cour Militaire actuelle, et la procedure

y sera la mêrne.” Aan die wet is het toe te schrijven, dat de

kosten van het militaire justitie-wezen, waarvoor in onze be-

groóting voor 1853 een bedrag van f 73,130 is uitgetrokken,

op de Belgische begrooting voor de dienst van 1852 slechts

was gesteld 51,429 francs of met de charges extraordinaire® et

temporaires ,
die grootendeels het gevolg waren van uitkeeringen

aan buiten dienst gestelde ambtenaren, een totaal van 57,741

francs. Zonder nu te willen beweren
,

dat de suppressie van

het Hoog Militair Geregtshof tot zulk eene aanzienlijke bezui-

niging zoude leiden
,

als uit de vergelijking van de zoo even

aangehaalde cijfers zoude kunnen worden opgemaakt , zoo gelooft

evenwel de Commissie dat de besparingen door den bedoelden'

maatregel te verkrijgen ,
hoogst belangrijk zouden wezen. Zij vindt

zich te minder bezwaard dit punt der meest ernstige overweging

onzer Regering aan te bevelen , omdat de beginselen hierboven

aangeduid, volkomen dezelfde zijn als die in de Oost- en West-

Indische bezittingen of koloniën van den Staat. In beide vigeert

dezelfde militaire wetgeving als in het moederland. In Oost-lndie

is een Hoog Militair Geregtshof, waarvoor in 1848 niet meer dan

;

f2820 en in 1849 slechts f 3750 is uitgegeven, en in Suriname is

;
I; een Militair Geregtshof: het eerste is zamengesteld uit een president,

zijnde de president van het Hopggeregtshof in Nederlandsch Indie ;

uit twee civile leden (gewoonlijk leden van hetzelfde Hooggeregts-

hof) ;
uit twee officieren der landmagt én uit twee officieren der

zeemagt, terwijl het Militair Geregtshof in Suriname bestaat uit den

president en twee leden van het civiel geregtshof aldaar, en uit vier

officieren van het garnizoen te Suriname. Wat nu in Oost- en

I

West-Indie te dezen opzigte bestaat ,
schijnt

,
zoolang de herzie-

ning van de militaire wetgeving niet heeft plaats gehad
,
veilig in het

moederland te kunnen nagevolgd worden.

Artikel 13. In meerdere Afdeelingen is het denkbeeld geopperd,

t

om de werkzaamheden der auditeurs-militair op te dragen aan

ambtenaren van het openbaar ministerie. Gaarne vernam de Com-

Ji
missie het gevoelen van de Regering deswege.

Artikel 17. Vrij algemeen is men , bij het onderzoek der

afdeeling ,
waaronder dit artikel voorkomt ,

in beschouwing ge-

treden over den toestand der Rijkspolitie in ons Vaderland.

I Het was er verre af, dat men de organisatie, gelijk die bij het

Koninklijk besluit van den 17den December 1851 is bepaald,

gelukkig oordeelde. Integendeel werd van vele zijden opgemerkt,

dat de uitvoering van het zoo even genoemd besluit tot gewigtige

bezwaren had aanleiding gegeven ; dat de gelijktijdige werking van

de Rijks-politie en van de gemeente-politie botsingen veroorzaakte
,

en dat in die provinciën, waar de procureurs- generaal van de

bemoeijingen betrekkelijk de politie ontheven waren, groote onge-

legenheden waren ontstaan. Men herinnerde zich , dat de wet van

26 April 1852 ( Staatsblad n°. 89), waarbij de post der Staats-

begroting over het loopende jaar ,
onder de benaming van : » Trac-

tementen en bureaukosten vaii ambtenaren van Kijks-politie” met

f 16,000 is verhoogd geworden , niet is tot stand gekomen
,
dan

onder de uitdrukkelijke verklaring der Vertegenwoordiging, dooi-

den toenmaligen Minister van Justitie volkomen beaamd, dat die

verhooging ten aanzien eener toekomstige en definitive regeling van

het politiewezen geen nadeel hoegenaamd zou toebrengen. Deze

I

regeling werd voorbereid : eene Staats-commissie zoude worden

benoemd, om der Regering te dienen van advies, en na het kennis

nemen van den arbeid dier commissie zouden de noodige maat-

regelen voor de organisatie worden genomen. Daar nu de termijn

aan die commissie voor de volvoering van haren arbeid , bij het

Koninklijk besluit van 30 Julij jl. (Staatsblad n°. 135) gesteld,

verstreken is, wenschte men te weten, of het rapport dier Com-
missie bij de Regering is ingekomen; of daaraan geene, naar veler

oordeel zeer gewenschte publiciteit zal worden gegeven, en of de

Minister van Justitie reeds een vast stelsel betrekleelijk deze aan-

gelegenheid had aangenomen.

Met deze laatste vraag stond in een naauw verband de beden-

king ,
bij een groot aantal leden der Kamer tegen dit artikel

.
gerezen. De tractementcn van directeuren van politie , ook voor

die districten waar deze ambtenaren tot heden toe niet werden

benoemd, zijn daarbij uitgetrokken, en het vermoeden scheen

daardoor gewettigd, dat de Regering voornemens is de Rijks-

i politie, geheel op den voet
,

bij het Koninklijk besluit van 17 Decem-
ber 1851 aangewezen

,
te zullen inrigten. Dit kon, naar het oor-

deel dier leden ,
niet goedgekeurd worden. De grondslagen van

het politiewezen, gelijk dat voortaan in ons Vaderland zoude

bestaan, moesten ongetwijfeld met medewerking der Staten-

:
Generaal worden gelegd ;

— men mogt zich vleijen
,
dat daaraan

spoedig de hand zoude worden geslagen, en in dezen toestand van

:

overgang zoude men bezwaar vinden in de goedkeuring van pos-

ten, gegrond op een stelsel dat nog niet Avas ingevoerd, en
waartegen steeds, volgens het gevoelen vaii niet weinigo leden,
gewigtige bedenkingen bestonden.

Voor een politie-ambtenaar te Lobith is een post uitgetrokken.

Velen zagen echter de noodzakelijkheid of wcnschclijkheid om
daarmede de Rijksbegrooting te bezAvarcn, niet in, en dit te minder,
daar de Regering zelve een dergelijken ambtenaar voor Bath,
hetgeen in dit opzigt met Lobith wel mag gelijk Avorden gesteld,

onnoodig achtte.

Liet trok de aandacht van sommigen, dat voor den commissaris
van politie te Hellevoetsluis, die in vorige jaren op de Rijks-

begrooting Avas uitgetrokken, doch Aviens bezoldiging, krachtens
de gemeentewet, moet komen ten laste van de gemeente zelve,

thans tAvee ambtenaren beneden den rang van directeur op de
begrooting zijn gebragt, aan Avie men Avel niet de benaming van
commissarissen van politie heeft gegeven, maar wier Averkzaam-
heden Avel dezelfde zullen zijn als die tot den Averkkring van
laatstgemelden behooren. De bedoelde leden konden aan deze in-

deplaatsstelling hunne goedkeuring niet hechten.

Artikel 18. Men heeft niet begrepen, Avaarom dit artikel, waar-
voor over het loopende jaar is toegestaan f 200, en over 1851
slechts is uitgegeven f 171.30, tot een bedrag van f 2000 moet
worden opgevoerd. Hetgeen desAvege in de toelichting is gezegd,

doet het vermoeden geboren Avorden, dat de post in verband staat

met een in te voeren stelsel van politie, Avaaropmen echter, gelijk

hierboven reeds is opgemerkt, niet zou A\
renschen vooruit te loopen.

Artikel 19. Sommigen meenden, dat de toepassing der wet van
13 Augustus 1849

(
Staatsblad n°. 39), tot regeling der toelating en

uitzetting van vreemdelingen, Avel eens tot gegronde aanmerkingen

had aanleiding gege\’en. Wauneer hunne inlichtingen juist waren,

dan zouden, bepaaldelijk te Amsterdam, vreemdelingen, in strijd

met de bepalingen der aangehaalde wet, in verzekerde bewaring

zijn gesteld of gehouden, door hen öf in de gewone huizen van

arrest of in het zoogenaamde » werkhuis” op te sluiten. Men
zoude gaarne vernemen, avat daarvan zij. Andere leden ,

ofschoon

met de bijzonderheden, zoo even vermeld, onbekend, meenden,

dat er alle reden bestond zich over de werking dier wet to ver-

heugen.

Artikelen 21—29. Naar aanleiding van hetgeen ten aanzien der

gevangenissen in de Afdeelingen is verhandeld, meent de Commissie

de volgende opmerkingen of vragen aan de Regering te moeten

onderwerpen

:

1°. Het organiek besluit betreffende de ambtenarëR én be-

dienden in de gevangenissen
,

hetAvelk jaren lang in werking is

geAveeSt, heeft, volgens sommigen, aanleiding gegeven tot zeer

gegronde klagten. Men verlangde te weten
,
of daarin sedert kort

veranderingen zijn gebragt, en zoo ja, welke?

2°. De bedenking is geopperd, dat het stelsel, waarnaar de

gevangenissen Avorden beheerd , te omslagtig is en herziening be-

hoeft. Gaarne vernam de Commissie daaromtrent liet gevoelen

der Regering.

3°. Reeds bij het onderzoek der begrootingsAvetten voor het

thans loopende jaar Avas er over geklaagd, dat de commissie»

van administratie voor de gevangenissen in meer dan e'én geval

met het Departement van Justitie corresponderen, door tusschen-

komst van de commissarissen des Konings in do provinciën , en

dat die tusschenkomst tot nutteloozen omslag aanleiding gaf. Het

daarop gegeven antAvoord heeft velen onbevredigd gelaten en als-

nog meent men er op te moeten aandringen, dat de gewenschte

vereenvoudiging Avorde ingevoerd , en de correspondentie tusschen

de bedoelde commissien en het Ministerie van Justitie direct

plaats hebbe.

4°. De slechte toestand van de gevangenis te Woerden vor-

dert, naar het oordeel van sommigen, gebiedend verbetering. De
localiteit, ofschoon die in de laatste jaren iets is \-erbeterd, laat

echter zeer veel te Avenschen over, vooral met het oog op den

gezondheidstoestand der ge\rangenen. Men meende te Aveten, dat

het gebouAv, Avaarin te Gouda de vrouAvelijke veroordeelden zijn

opgesloten ,
sedert eenigen tijd zeer nuttige veranderingen heeft

ondergaan, en juist daarin zag men eene reden te meer, om op de

verbetering van de gevangenis te Woerden aan tc dringen.

5°. In de toelagen voor de cipiers van gestichten ,
Avclke tevens

zijn bestemd tot nachtverblijf van doortrekkende gevangenen , vond

men een onevenredigheid ,
waarvan men zich geene reden wist

te geven. Tot voorbeeld beriep men zich op de toelage van

f 250 voor drie cipiers in de provincie Drenthe, terAvijl er voor

dertien cipiers in het hertogdom Limburg slechts 1 300 is uitge-

trokken.
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6°. Sommigen verlangden te weten
,
welke de reden is , dat

de geneeskundige behandeling in eenige gevangenissen aan officie-

ren van gezondheid, in andere aan burgerlijke geneesheeren is

opgedragen.

7°. De uitgaven voor schrijfloonen en kleine onkosten der be-

sturen over de huizen van verzekering en van arrest (zie art. 24

litt. a en b) zijn f 1800 hooger dan de uitgaven in 1851. Blijkens

de toelichting zou deze vermeerdering het gevolg zijn der noodza-
kelijke verhooging van den abonnementsprijs dier onkosten. Door
sommigen is intussehen opgemerkt, dat de vermeerdering van
werkzaamheden, waardoor het vroegere abonnement onvoldoende
geoordeeld werd, alleen is toe te schrijven aan den steeds toene-

nienden omslag in het beheer, waartegen zij op nieuw krachtig

waarschuwden.

8°. Eindelijk is nog gevraagd geworden, wat men te verstaan

had door de verplaatsing, ter vergoeding waarvan onder artikel

2 lJ lit. c eene som van f 450 is uitgetrokken.

Artikel 30. Er zijn leden die vermeenen, dat sommige provin-

ciale besturen zich tot de Regering hebben gewend om vergoeding
van den huurprijs van paleizen van justitie of andere regtshuizen

;

cene vergoeding, waarop zij aanspraak beweren te hebben, sedert

aan de provinciën de bevoegdheid is ontnomen, om tot 'bestrij-

ding dier uitgaven, opcenten op de grondbelasting te heffen. Die
reclames zouden reeds geruimen tijd onafgedaan zijn gebleven.

Men vernam gaarne, wat van een en ander zij.

Artikel 31. Voor het thans loopende jaar is voor den aanbouw
v<^n nieuwe gevangenissen eene som van f 150,000 toegestaan.

Bij het onderzoeken van dien post der Staatsbegrooting, vroeg

de Commissie van Rapporteurs [in liet verleden jaar) welk gebruik

de Regering van die gelden dacht te maken, en verlangde zij

tevens eene opgave van het geheele bedrag der kosten van den

beoogden aanbouw van nieuwe cellulaire gevangenissen. De Rege-
ring heeft toen daarop breedvoerig hare gedachten doen kennen
in een antwoord, dat op bladz. 9 van het Verslag der Com-
missie van Rapporteurs voor hoofdstuk IV der Staatsbegrooting

voor 1852 gevonden wordt. Uit dat antwoord bleek, dat de

Regering voornemens was te Utrecht eene gevangenis met ten

minste 100 cellen te bouwen ,
en op eene andere plaats eene ge-

vangenis van hoogstens 300 cellen, terwijl de Regering zich voor-

behield om de noodige sommen tot voltooijing van beide voor het

jaar 1853 aan te vragen.

Men moest na dat antwoord verwachten, dat er bij de voordragt

der Staatsbegrooting, thans in behandeling, sommen voor den
aanbouw van eene nieuwe cellulaire gevangenis noodig zouden

geoordeeld zijn. Dit is echter het geval niet. Onder artikel 31

wordt aangevraagd de som van f 25,000 en zulks, gelijk in de toe-

lichting gezegd wordt , zoowel wegens de bestaande onzekerheid

,

of de som voor den bouw der nieuwe gevangenis te Utrecht

toegestaan toereikend zal zijn, als wegens de oprigting van eenige

nieuwe huizen van bewaring voor vervoerd wordende gevangenen

,

in verband met de voorgenomen nieuwe regeling der transporten.

Omtrent de redenen, welke de Regering geleid hebben hare vroe-

gere plannen te wijzigen, leest men in de Memorie van Toelich-

ting, H Vermits met het bouwen eener cellulaire gevangenis te

ii Utrecht in dit jaar een begin is gemaakt , en uit aanmerking
i) voorts van de veranderingen, die zoo in den stand, als met
i) opzigt tot de bestemming van sommige huizen van arrest en

ii huizen van verzekering, na de herziening der regterlijke organi-

ii satie welligt zullen worden noodig bevonden, is het niet raad-

)) zaam geoordeeld in het tegenwoordig ontwerp van begrooting eene

!i raming van kosten voor meerdere nieuwe gevangenissen op te

!i nemen.” Deze opheldering zou de Commissie van Rapporteurs
gaarne aangevuld zien. Zij wenscht namelijk bekend te worden
met het gevoelen van den tegenwoordigen Minister van Justitie

aangaande het cellulaire stelsel, en bepaaldelijk verzoekt zij inlich-

tingen omtrent de gevolgen, welke de toepassing der wet van 28

Junij 1851
(
Staatsblad n°. 68) tot invoering van het stelsel van een-

zame opsluiting heeft gehad zoowel met betrekking tot de veroor-

deelden zelven , als tot de plaatsen waar deze hunne straf heb-

ben ondergaan en het getal cellen, welke voor het opnemen
van gevangenen beschikbaar zijn.

Artikel 32. Bij het onderzoeken van dit artikel is in eene der

Afdeelingen de opmerking gemaakt, of de Rekenkamer niet, in-

gevolge hare instructie
,
de uitgaven controleert wegens pensioenen

in dien zin , dat zij onderzoekt of de gevallen waarin en het bedrag

waarvoor pensioen wordt toegekend met de deswege bestaande

wettelijke verordeningen overeenstemmen. De Commissie ver-

meent, naar aanleiding dier opmerking, te moeten herinneren aan

het geschil, hetwelk daaromtrent vroeger tusschen de Rekenka-
mer en de verschillende Departementen van Algemeen Bestuur

bestond
,
en waarvan onder anderen melding wordt gemaakt op

bladz. 11 en 12 van het rapport der Commissie benoemd tot on-

derzoek van het Verslag der Rekenkamer over 1849. Gaarne
vernam zij

,
of de Regering bij voortduring hetzelfde gevoelen

als vroeger aankleeft.

Bij het 2de Artikel der wet is eindelijk nog de vraag gedaan,
*

of daarin niet abusivelijk artikel 2 der begrooting is opgenomen
onder die artikelen, waarop af- en overschrijving mogelijk is.

In vorige jaren had dit niet plaats, en men kon geene reden

vinden
,
waarom thans van den tot nu tof in dezen gevolgden

weg zou worden afgeweken.

’s Gravenhage, 11 October 1852.

Beexs.

Luijbex.

Metmav.
Vak ’W'in'tershoven'.

Heemskerk.
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[TI. 85.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet tot vaststelling van hoofdstuk V
der hegrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

Het wets-ontwerp tot vaststelling van liet Vele Hoofdstuk der

Bëgrooting van de Staatsuitgaven voor liet dienstjaar 1853 , be-

treffende bet Departement van Bmnenlandsche Zaken
,
beeft bij bet

onderzoek in de Afdeelingen der Kamer tot de volgende beschou-

wingen en bedenkingen aanleiding gegeven.

§ 1. In de eerste plaats is in al de Afdeelingen de verhooging,

die het cijfer van dit hoofdstuk, vergeleken met dat voor bet

loopende dienstjaar, aanbiedt, ter sprake gekomen. Eenige leden

erkenden
,

dat zij dit verschijnsel
,

ook omdat bet zich telken

jare herhaalde
,
met bezorgdheid opmerkten. Hunnes inziens was

de som van f268,344.02, die in de Memorie van Toelichting als

verhooging voor 1853 wordt opgegeven, eigenlijk nog te laag

gesteld, vermits het hoofdstuk, zoo als het thans wordt voorge-

dragen, f428,344.02 meer bedraagt, dan het cijfer, daarvoor in

December 1851 toegestaan. Het verschil ligt in later bijgekomene

uitgaven; doch deze konden zich ook voor liet volgende dienstjaar

voordoen. De bedoelde leden vreesden, dat de Regering, vooral

ook wat het Departement van Bmnenlandsche Zaken betreft ,
zich

door den tegenwoordigen meer gunstigen toestand van ’s Rijks

geldmiddelen liet overhalen tot uitgaven ,
die men wel geenszins

als nutteloos wilde doen voorkomen
,
maar die dan toch welligt

vermeden konden worden. Yooral met opzigt tot de afdeeling:

Waterstaat en publieke werken viel die strekking in het oog.

De groote meerderheid der aan het onderzoek deelnemende

leden kon echter met dit afkeurend oordeel geenszins instemmen.

Wanneer men de bij het hoofdstuk overgelegde statenen opgaven

inzag ,
vielen de oorzaken van het hooger cijfer voor 1853 dadelijk

in het oog. Zij waren hoofdzakelijk te zoeken, eensdeels in de

kosten
,
die de toepassing der uitvinding van den electro-magneti-

schen telegraaf in ons Vaderland vordert en dus in de verdere

verwezenlijking van een denkbeeld, waaraan de Kamer, weinige

maanden geleden, nagenoeg eenstemmig haar zegel heeft gehecht;

anderdeels in den voorgenomen aanleg van nieuwe wegen in Noord-

I
brabant en Limburg, of in de voortzetting van werken tot ver-

betering der rivieren en kanalen. Wel verre van het doen van

zulke uitgaven te misprijzen, verheugden vele leden zich, dat de

Regering, nü de toestand der finantien dit toeliet, in het te lang

verzuimde of verwaarloosde trachtte te voorzien, en ook in meer

afgelegene gedeelten des Rijks nieuwe middelen van gemeenschap

wilde helpen tot stand brengen, die, eenmaal voltooid, gunstig

op de algemeene volkswelvaart zouden terugwerken.

§ 2. Terwijl in de laatste jaren telkens op meerdere splitsing

van de onderscheidene hoofdstukken der bëgrooting is aangedron-

gen ,
moest het eenige bevreemding wekken , dat hoofdstuk V

voor 1853 24 artikelen. minder telt dan voor 1852. Eenige leden

konden zulk eene strekking om minder gelijksoortige uitgaven

zamen te voegen en dus meer gelegenheid tot uitputting der geraamde

j

posten te openen, niet goedkeuren. Naar hun gevoelen kwamen
op dit hoofdstuk artikelen voor ,

zoo als bijv. artikel 80, betrekking

I
hebbende tot subsidien voor het doen van werken

,
welker splitsing,

I
ook wegens het hoog bedrag, zeer wenschelijk was. Men deed echter

daartegen opmerken ,
dat de zamenvoeging van artikelen

,
waarover

men zich beklaagde, bijna uitsluitend plaats had in de afdeeling:

Kosten van het bestuur der provinciën
,
welke in de thans voorgedra-

gene bëgrooting 21 artikelen minder telt dan in die voor 1852; dat

daar de uitgaven voor bureaubehoeften, vuur en licht der provin-

ciale besturen, met die voor het onderhoud en het meubeleren,

alsmede voor de huur der gebouwen waren zamengesmolten

,

tegen welke zamensmelting te minder zwarigheid kon bestaan,

omdat iets dergelijks op deze zelfde, even als op de vroegere

begrootingen ,
met opzigt tot de Departementen van algemeen

I bestuur plaats vindt; en dat in allen gevalle, zoo als de Minister

t van Bmnenlandsche Zaken te regt had doen opmerken, de zeer

!

nuttige afscheiding van personeel en materieel overal was in stand

gehouden. Wat de splitsing van artikel 80 betreft, herinnerde

men de in het vorige jaar tegen datzelfde denkbeeld ontwikkelde

|
bezwaren, die destijds ook bij de meerderheid der Kamer hebben

I gewogen. Zulk eene splitsing was niet wel mogelijk zonder groote

belemmering van het Gouvernement in zijne pogingen ten nutte

I
van ’sLands dienst, of zonder aanmerkelijke verhooging van den

jj

post voor onvoorziene uitgaven.

Ilde AFDEELING.

Kosten van het bestuur der provinciën.

§ 3. De onevenredigheid, die steeds blijft bestaan tüsschen het-

BIJULAD VAN DE NEDERLAND,SCHE STAATS-COURANT. 1852—1853.

geen in de verschillende provinciën voor reis- en verblijfkosten

van den commissaris des Konings, dc leden van Gedeputeerde

Staten, den griffier enz. wordt gevorderd, heeft op nieuw de

aandacht getrokken. Indien
,
zoo als men gaarne aanneemt

, de

rondreizen, waarop hier voornamelijk wordt gedoeld, voor de

provinciën groot nut hebben , kan men zich niet goed verklaren

,

waarom in sommige provinciën daarvoor eene zoo veel geringere

som dan in andere wordt in rekening gebragt. Men wenscht daar-

omtrent eenige opheldering te erlangen , en vraagt naar welken

maatstaf deze reiskosten voor elke provincie worden berekend.

lilde afdeeling.

Nationale militie en schutterijen.

§ 4. In al de Afdeelingen zijn leden geweest
,

die te dezer

gelegenheid de aandacht der Regering weder gevestigd wilden

hebben op de noodzakelijkheid eener algemeene herziening der

wetgeving op de nationale militie en schutterijen, die evenzeer in

liet belang der dienstpligtige ingezetenen ,
als in dat van ’s Lands

verdediging wordt gevorderd. Moest het tot stand brengen van

zulk eene veelomvattende taak in het tegenwoordig zittingjaar on-

mogelijk worden geacht
,
dan meenden sommigen te moeten vra-

gen
,
of niet door eene partiele herziening der wet op de militie

aan de nieuwe bepalingen van art. 181 der Grondwet uitvoering

zou kunnen worden gegeven. Het daaromtrent in het vorig jaar

verhandelde had hen niet geheel overtuigd , dat het in ’t leven

roepen der nieuAve grondwetsbepaling omtrent den aanvang van

den diensttijd der lotelingen eene zaak van zoo grooten omvang
zou zijn.

§ 5. Enkele leden hebben gevraagd , Avaarom ,
tenvijl

,
gelijk

uit den toelichtenden staat blijkt
,
de uitgaven voor de nationale

militie en schutterijen in 1848 iets meer dan f 48,000 hebben be-

loopen en in de drie volgende jaren telkens beneden dat cijfer

gebleven zijn
,
daarvoor thans nog ruim f 3000 meer wordt

uitgetrokken , dan dat hoogste 'bedrag. Met de ondervinding van

vier jaren voor zich, scheen de Regering gerustelijk dit laatste

cijfer voor de vermoedelijke behoeften te kunnen aannemen.

IYde AFDEELING.

Medische politie.

§ 6. In Belgie zijn in den laatsten tijd menigvuldige proeven

genomen
,
om zich te overtuigen

,
of het rundvee door inenting met

de smetstof tegen de longziekte te beveiligen is. Die proeven zijn

daar van Gouvernementswege krachtdadig aangemoedigd en on-

dersteund. Zij hebben , naar men meent te weten
,
gunstige uit-

komsten opgeleverd. Ook hier te lande zijn door de Hollandsche

Maatschappij van Landbouw dergelijke proeven genomen; terwijl

men meent te weten
,
dat 'ook de Provinciale Staten van Friesland

daartoe maatregelen hebben genomen. Dit heeft aanleiding gegeven

tot de vraag ,
of de Regering zich regtstreelo heeft ingelaten met

deze zaak
,

die bij het voortdurend heersehen der longziekte in

verscheidene onzoff provinciën van belang moet Avorden geacht.

Ware dit het geval, dan zou men gaarne omtrent deze bemoeijenk

eenige mededeeling ontvangen.

Vde AFDEELING.

Verdere uitgaven betrekkelijk het binnenlandsch bestuur.

§ 7. Bij de overweging der som , die bij artikel 58 voor druk-

Averk betrekkelijk de uitkomsten der tienjarige volkstelling is uit-

getrokken, hebben sommige leden den wensch gcuit
,
dat de open-

baarmaking dier uitkomsten zooveel doenlijk moge Avorden be-

spoedigd. Zij herinnerden ,
dat in het vorig jaar door dc Regering

het uitzigt is geopend, dat het hier bedoelde werk reeds in Sep-

tember 1852 volledig het licht zou zien. — De Commissie van

Rapporteurs moet hierbij doen opmerken ,
dat na dc overweging

van het Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting in dc Afdeelingen der

Kamer, de Staats-courant eene aankondiging van den Minister

van Bmnenlandsche Zaken heeft openbaar gemaakt, waaruit blijkt,

dat thans reeds werkelijk de uitkomsten der tienjarige volk-

stelling van 1849, voor zooveel tAvee provinciën betreft, het licht

zien, en waaruit tevens op te maken is, dat de uitgave van dit

werk ook voor de overige provinciën spoedig volgen zal.

§ 8. De vraag is gedaan ,
of het wel geheel regelmatig is 1c

achten, dat onder de bij artikel 63 uitgetrokkene som eene tege-

moetkoming aan Delfzijl in kosten van herstelling en verbetering

der havenwerken aldaar is begrepen. Die uilgave scheen mter

eigenaardig onder artikel 80 te rangschikken ,
waar, blijkens den

II.
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toelichtenden staat, onder andere eene bijdrage in de kosten van
vergrootiDg der haven van Harlingen te huis behoort.

Vide AFDEELING.

Waterstaat en publieke werken.

§ 9. Terwijl de leden der Kamer
, met zeer weinige uitzon-

dering, verwachten, dat de aangevangene verbetering der hoofd-

rivieren ,
waarvoor vroeger aanzienlijke sommen toegestaan en

thans weder nieuwe van niet minder bedrag aangevraagd zijn,

op den duur goede vruchten zal dragen, ziet men algemeen met
verlangen uit naar het bij de Memorie van Toelichting tot dit

hoofdstuk toegezegd overzigt van hetgeen te dezen aanzien met
het voor 1852 verleend bedrag reeds is of nog zal worden tot

stand gebragt.

§ 10. Ook naar aanleiding van de jongste ongevallen op den
Hollandschen ijzeren spoor-weg is de aandacht weder gevestigd

op de noodzakelijkheid van wetsbepalingen wegens de politie der

spoorwegen. De Commissie van Rapporteurs meent het ontwerpen
van zoodanig eene wet ,

waarvan reeds vroeger meermalen
sprake is geweest

, zeer bijzonder aan de zorg der Regering te

moeten aanbevelen.

§ 11. Het door de Regering aan den dag gelegd voornemen,
om het tractement der hoofdingenieurs van de 2de klasse met
f 100 en dat der ingenieurs van de 1ste klasse met f 200 te ver-

meerderen ,
waarvan de voorgedragene verhooging van artikel 64

het gevolg is
,
werd in de Afdeelingen zeer onderscheiden beoordeeld.

In drie dier Afdeelingen toonde men zich vrij algemeen tegen dit

denkbeeld gestemd en ook in de andere waren enkele leden
,

die

daarin bezwaar zagen. Zonder iets aan de verdiensten der amb-
tenaren van den waterstaat te willen ontnemen

,
meende men

,

dat voor deze verhooging van bezoldiging van een goed deel

hunner geene volstrekte noodzakelijkheid bestond. Vergeleek

men de tractementen der ingenieurs met die van onderscheidene

andere categorien van ambtenaren ,
dan waren zij geenszins als

te gering te beschouwden. Daarenboven waren er verscheidene

ingenieurs , die boven hun Rijkstractement voor aan de provincie

bewezen diensten nog eenige belooning uit de provinciale kas ont-

vingen. — De overige leden deelden echter geenszins in deze

bezwaren, maar achten integendeel de voorgestelde tractements-

verhooging een zeer nuttigen maatregel. Wanneer men, zeiden

zij, bedacht, dat voor de betrekking van ingenieur van den

waterstaat eene wetenschappelijke opleiding behoefte is , en dat

die betrekking bij een corps
,
wraar uit den aard der zaak slechts

weinig bevordering plaats vindt
,

eerst na verscheidene jaren

dienst als adspirant kan worden verworven
,
kon men de daar-

aan thans verknochte tractementen niet anders dan als zeer

matig beschouwen. Zij waren dit vooral met het oog op de

hoogst belangrijke werkzaamheden
,

die toenemend aan deze

ambtenaren werden opgedragen. Van hunne bekwaamheid en

ijver hing het in vele gevallen af, of kostbare voor Lands-
rekcning ondernomene werken al dan niet aan het doel zouden
beantwoorden. Van de andere zijde ontkende men het gewigt
dezer opmerkingen niet

, maar meende dan toch de vraag te

moeten doen
,

of indien het toeleggen eener buitengewone be-

looning aan een deel der ingenieurs noodzakelijk was , deze

niet kon worden verleend zonder aan de schatkist een blij veil-

den last op te leggen.

§ 12. Het denkbeeld der Regering om een viertal surnume-
rairen bij het corps ingenieurs van den waterstaat aan te

stellen, werd, daar men ligt begrijpt dat bij dit ligchaam
behoefte aan meerder personeel bestaat ,

vrij algemeen beaamd.
Daar echter wordt te kennen gegeven , dat deze surnumerairen
uit de kweekelingen van de Academie te Delft, na afgelegd

examen ,
zouden worden gekozen

,
heeft men gevraagd , of dit

zoodanig moet worden verstaan
,

dat in geen geval andere
jongelieden, dan die te Delft zijn opgeleid, voor de plaatsing

als surnumerair in aanmerking kunnen komen. Zoo ja, zouden
verscheidene leden zich tegen zulk eene uitsluiting moeten ver-

klaren. Hier, meenden zij, behoort, even als in elk ander vak,

het beginsel te worden gevolgd, dat de jongeling, die bij een

opzettelijk onderzoek in kunde en geschiktheid boven anderen
uitblinkt, aanspraak op plaatsing heeft, waar en door wien hij

ook gevormd zij. Jn oen naburig land bestond het voorbeeld,
dat een gewoon opzigter van den waterstaat door eigene oefening

een uitstekend ingenieur was geworden.

§ 13. Men wonschto gaarne eenige meerdere specificatie to

ontvangen van do som van f 30,000 , bij artikel 65 voor reis-

,

verblijf- on burcau-kosten van do inspecteurs, hoofdingenieurs,
ingenieurs enz. uitgetrokken.

§ 14. De vraag is gedaan, of zoo niet alle dan toch verre

de meeste der op den toelichtenden staat onder artikel 68 opge-
noemde betrekkingen aan ambtenaren van den waterstaat op te

dragen waren ,
zonder dat deze daarvoor een verhoogd tractement

genoten.

§ 15. Men is teruggekomen op de in het vorig jaar gemaakte
aanmerking

, dat de herstellingen , die in de laatste jaren aan
de gebouwen op het Binnenhof hebben plaats hebben, niet altijd

van den goeden smaak des bouwmeesters hebben getuigd , vooral

ook in zooverre zonder volstrekte noodzakelijkheid van den
oorspronkelijken bouwstijl is afgeweken. De toen daaromtrent

gegevene opheldering is niet geheel bevredigend voorgekomen.

In allen gevalle meent men thans, nu, blijkens de toelichting

tot artikel 69 dezer begrooting, in 1853 betrekkelijk aanzienlijke

sommen aan herstellingen van sommige dezer gebouwen zullen

worden te koste gelegd, de aandacht van den Minister van Bin-
nenlandsche Zaken meer bijzonder op dit punt te moeten vestigen.

De leden der Kamer die deze opmerking maakten ,
hadden daarbij

vooral betoog op de zoogenaamde Loterijzaal, welk eerwaardig
gedenkteeken der oudheid men gaarne ,

indien het daartoe niet

volstrekt aan middelen ontbreekt, in eenen goeden -staat gebragt en

tegen verder verval en verdere schennis beveiligd zou wenscheno
m

o
te zien. Kon aan die zaal tevens eene meer waardige bestem-

ming worden gegeven ,
men zou er zich opregtelijk over verheugen.

§ 16. Hetzelfde artikel 69 heeft tot de herhaling van eene

reeds vroeger gemaakte aanmerking van ondergeschikt belang

aanleiding gegeven. Dat de gazverlichting van liet Binnenhof

door het Rijk bekostigd wordt ,
is eene onregelmatigheid , die

men zou wenschen eindelijk te zien opheffen. Die verlichting

behoort uit haren aard ten laste der gemeente te komen.

§ 17. Blijkens de toelichtingen tot artikel 70 zullen ook weder

in 1853 aanzienlijke sommen uit ’s Rijks kas voor het onderhoud der

oevers van de Boven-Maas worden besteed , terwijl op de bene-

denrivieren iets dergelijks niet plaats vindt, maar daar de alge-

meene regel gevolgd wordt
,

dat hij , die daarbij onmiddellijk

belang heeft
,
de rivier keeren moet. Men ziet daarin eene onbil-

lijkheid, die, zoo zulks niet op eens mogelijk is, dan toch allengs

zou belmoren op te houden.

§ 18. Daar men meent te weten, dat bij voortduring de onder-

houdskosten van sommige wegen zeer hoog loopen ,
wenschte

men, om daarover beter te kunnen oordeelen, dat op den toe-

lichtenden staat tot het hoofdstuk in een volgend jaar , even als

zulks vroeger hot geval is geweest , voor eiken afzonderlijk opge-

geven weg of vak van eenen grooten weg, ook de geraamde

onderhoudskosten afzonderlijk wierden uitgetrokken. De tegen-

woordige opgave provinciesgewijze beantwoordt minder aan het doel.

§ 19. Eenige leden hebben bij lit. a van artikel 75 , betrek-

king hebbende tot het onderhoud der Zuid-Willemsvaart ,
de

omstandigheid ter sprake gebragt, dat de Belgische Regering

hare verpligting tot het onderhoud van een deel van dit kanaal

op eene met de Nederlandsche belangen strijdige wijze zou ver-

vullen. Zij beweerden
, dat de vaart op het kanaal ook weder

dit jaar, tot, liet volvoeren van onderhoudswerken door Belgie,

Verscheidene weken lang gestremd was geweest, juist op het

tijdstip, dat de handel dubbel behoefte aan dit middel van ge-

meenschap gevoelde. Men heeft gevraagd, of indien deze zaak

zich werkelijk reeds meermalen op die wijze heeft toegedragen,

het niet gepast zou zijn
,
daartegen bij de Belgische Regering ver-

toogen te doen.

§ 20. Het heeft de aandacht getrokken , dat onder lit. ƒ van

hetzelfde artikel 75 voor het onderhoud van het Noordhollandsch

kanaal en wat daarmede in betrekking staat eene som van niet

minder dan f 318,568 wordt uitgetrokken. Men wenscht dezen

aanzienlijken post nader toegelicht en de onderdeden daarvan

afzonderlijk opgegeven to zien. Met name wenscht men zulk eene

specificatie van hetgeen over 1853 voor den bouw eener nieuwe

koopvaarderssluis te Nieuwe Diep noodig is.

§ 21. Naar het oordeel van verscheidene leden beantwoordt

liet stoombootenveer tussehen den Mocrdyk en lVillcmsdorp geens-

zins aan liet doel. Als men wel onderrigt is, wordt daarvan

slechts zeldzaam gebruik gemaakt en geschiedt de overtogt op

dat punt in den regel met vaartuigen van bijzondere onderne-

mingen. Intusschcn vindt men onder artikel 77 eene aanzienlijke

sonTvoor het onderhoud der booten van het veer en onder arti-

kel 78 eene niet veel mindere som voor de manschappen der

booten en de reis- en verblijfkosten der commissarissen van het

veer uitgetrokken, terwijl nog daarenboven onder artikel 54 van

hoofdstuk IX B dezer zelfde begrooting f 850 voor de bezoldiging

dor commissarissen voorkomt ; zoodat uitgaven voor dezelfde zaak
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op meer clan één hoofdstuk verspreid zijn. Dit laatste is zeker

onregelmatig ; maar buitendien bestaat aanleiding genoeg tot de

vraao-
,

of omtrent deze zaak niet eene afdoende verbetering tot

stand te brengen ware, bijv. door eene aanmerkelijke verminde-

ring van liet tarief der vrachtprijzen, in welk geval welligt vrij

algemeen van het stoombootenveer gebruik zou worden gemaakt.

Ware dit niet te verwachten , dan zou, volgens sommigen, eene

geheele opheffing van het kostbare veer in aanmerking verdie-

nen te komen. Naar hunne meening zou in dat geval eenig

subsidie aan de bijzondere ondernemingen ,
mits deze zich aan

bepaalde voorwaarden onderwierpen, gegeven kunnen worden.

Men wenscht met de zienswijze der Regering op dit punt. be-

kend te worden gemaakt ,
en daarbij tevens, opgehelderd te zien

,

waarom voor een zoo kwijnend veer commissarissen moeten be-

staan , die bezoldiging alsmede reis- en verblijfkosten genieten.

§ 22. Uit eene aanmerking op den toelichtenden staat blijkt,

dat onder het cijfer van artikel 77 eene som van ruim f 10,000

begrepen is voor het maken van eene nieuwe haven tot berging

van de schipbrug te Vreeswijk.' Daar men meent te weten ,
dat

aldaar voor eenige jaren eene dergelijke haven is aangelegd,

vraagt men naar de aanleiding tot het maken van eene nieuwe.

Vilde AFDEELISft.

Onderwijs.

§ 23. Vrij algemeen heeft men gemeend, ook weder bij deze

Gelegenheid de regeling omtrent het onderwijs bij de wet, zoo

als die volgen3 art. 194 der Grondwet wordt gevorderd
,

zeer

bijzonder der aandacht van de Regering te moeten aanbevelen.

Bij de toenemende behoefte aan zoodanige regeling kan men niet

anders dan den wensch herhalen
,
dat daarin zoo spoedig moge-

lijk voorzien worde.

§ 24. De opheffing van het Staats-examen voor de inschrijving

als student op de hoogescholen is in al de Afdeelingen ter sprake

gekomen. Enkele leden verklaarden zich tegen die opheffing.

Hunnes inziens had dit Staats-examen ,
ten minste zoo als het

oorspronkelijk was ingerigt
,
op den toestand der gymnasien en

ten aanzien der jongelieden die de hoogescholen bezoeken ,
eenen

gunstigen invloed uitgeoefend. Een grooter aantal leden
,

keui de

de opheffing van het Staats-examen ailezins goed. .Zij zagen

daarin den terugkeer tot- het oude beproefde beginsel der vrijheid

omtrent het bezoeken der academische lessen. Intusschen
^

waren

ook onder dezen verscheidenen , die de opheffing van het Staats-

examen gepaard hadden wenschen te zien gaan met het verleenen

van meerdere waarborgen voor de bekwaamheid der jongelieden,

die met eenen academischen graad de hoogescholen verlaten , en

daarom een Staats-examen aan het einde van den academischen

cursus wenschten ingevoerd te zien. Enkele andere leden meen-

den, dat nu het Staats-examen voor de inschrijving als student

was opgeheven ,
de vroegere bepalingen moesten herleven omtrent

de verpligting voor den in te schrijven student tot het leveien

van een bewijs van bekwaamheid ,
door de besturen der gymna-

sien afgegeven ,
of tot het ondergaan van een daarvoor in de plaats

tredend examen voor de litterarische faculteit.

§ 25. Met eenige bevreemding heeft men opgemerkt, dat

de Koninklijke Academie te Delft, die op vorige Staatsbegroo-

tingen voor Memorie voorkwam , thans ,
zonder

.

eenige opgave

van redenen, van de begrooting verdwenen is. Men. heeft

gevraagd, of dit met eenige verandering omtrent de inrigfing

dier academie zamenhangt. Zoo dit, gelijk men vermoedt, niet

het geval is, wenscht men, in afwachting van de daaromtrent te

ontvangen inlichtingen
,

te kennen te geven ,
dat men nog steeds

,

even als in het vorige jaar, eene spoedige beslissing over het lot

dezer instelling wenschelijk rekent.

§ 26. Uit het jongste Verslag omtrent het armwezen en ook

van elders is gebleken, dat de Regering in den laatsten tijd po-

gingen heeft aangewend, om goederen van liefdadige instellingen

meer aan hunne oorspronkelijke bestemming terug te geven, en

dat deze pogingen onder anderen te Rossum geslaagd zijn. Men
heeft gevraagd, of de inkomsten dezer goederen niet grootendeels

in het belang van het onderwijs moeten worden besteed; zoo ja,

welke bepaalde bestemming de Regering dan voornemens is daar-

aan te geven.

§ 27. Enkele leden kunnen het niet goedkeuren, dat de hoog-

leeraren aan de Leydsche hoogeschool voortdurend eene hoogere

bezoldiging genieten , dan die aan de hoogeschoolen te Utrecht

en te Groningen.
.
Zij verlangden dit punt nader toegelicht te zien.

Andere leden deden hierbij opmerken, dat het bedrag van de trac-

tementen der professoren bij het organiek besluit van 2 Augustus

1815 is bepaald, en dat de Regering, blijkens meer dan ééne aan-

teekening op den toelichtenden staat, nog steeds dat besluit,

zooveel mogelijk, als regel voor de inrigting der hoogescholon

beschouwt.
Juist op dien grond maakte men van diezelfde zijde eene andere

aanmerking, namelijk, dat, als in het déne opzigt de bepalingen

van het organieke besluit, ten minste wat het aantal der hoog-

leraren betreft
,
Worden ingeroepen, de naleving daarvan ,

zoolang

het in stand blijft, ook in andere opzigten, met name wat de

theologische faculteit te Leyden betreft
,
wenschelijk ware.

§ 28. De lange lijst der tractementen en toelagen voor leeraren

aan gymnasien en Latijnsche scholen heelt weder de aandacht

getrokken. Men meent op nieuw in bedenking te moeten geven

,

om deze toelagen dhar, waar de Latijnsche scholen slechts zeer

enkele of somtijds geene leerlingen tellen, of waar de gemeente

volkomen in staat is in de behoeften van het gymnasium te voor-

zien, allengs in te trekken. Eene zoo bloeijende stad als Arnhem
zal bijv. aan bijdragen voor de bezoldiging der leeraren van haar

gymnasium wel geen volstrekte behoefte hebben.

VlIIste AFDEE1ISG.

Kunsten en Wetenschappen.

§ 29. Verscheidene leden verklaarden met genoegen te hebben

gezien
,
dat volgens de thans voorgedragen begrooting ten minste

iets meer ter bevordering van kunsten en wetenschappen zou wor-

den besteed, dan in de laatste jaren het geval is geweest. Naar
hunne overtuiging betaamde het der Regering eener' verlichte

natie op dien weg voort te gaan. Andere leden
,

ofschoon deze

opmerking beamende, waren niet vreemd van het denkbeeld, dat

met de thans reeds op dit hoofdstuk uitgetrokkene sommen voor-

de Rijksverzamelingen meer nut te stichten ware
,
indien men die

verzamelingen zooveel mogelijk vereenigde en onder hetzelfde

beheer bragt. Zij wilden met andere woorden
,

als dit doenlijk

ware, minder aan het toezigt, meer aan het doen van nieuwe

aankoopen hebben besteed ,
en in allen gevalle, in het belang van

wetenschap en kunst ,
op dezelfde plaats vereenigd hebben ,

wat

bij elkander behoort. Zoo waren
,
om iets te noemen ,

de Konink-

lijke Bibliotheek en het Koninklijk Penningkabinet in hetzelfde fraaijo

locaal te ’s Gravenhage vereenigd, maar desniettemin vond men bij

de artikelen 98, 99 ,
102 en 103 dezer begrooting afzonderlijke posten

voor bedienden en huishoudelijke uitgaven der beide verzamelingen

uitgetrokken. Iets dergelijks was ,
blijkens de artikelen 100, 101 , 104

en 105 het geval met de Kabinetten van Schilderijen en Zeldzaam-

heden, die zich mede in ée'n gebouw te ’s Gravenhage bevinden.

In denzelfden geest heeft men gevraagd, of de verzameling van

Japansche zeldzaamheden ,
die van den heer Overmeer Eischer

afkomstig is, niet met eene andere soortgelijke verzameling, of

met het Kabinet van Zeldzaamheden te vereenigen ware.

§ 30. Bij de behandeling der vorige Staatsbegrooiing heeft de

Re°erinc- uitzigten geopend op het openbaar maken van .een vol-

ledig overzigt, in het behing van geschiedenis en oudheidkunde,

van den toestand der archieven hier te lande. Hoever, heeft men

gevraagd ,
is deze nuttige arbeid reeds gevorderd?

§ 31. Met het oog op den bij artikel 97 van dit hoofdstuk uit-

getrekken post voor onderhoud van historische gedenkteekenen

,

is door sommige leden de wensch geuit, dat de Regering zich

het lot van enkele gebouwen moge aantrekken ,
die wegens do

historische herinneringen daaraan verknocht, wol als gedenkteekenen

te beschouwen zijn. Men wees onder anderen op het gebouw te

Delft, waar Prins Willem I gedurende den laatsten tijd zijns levens

gewoond heeft.

§ 82. Uit eene in 1851 gedane mcdedecling is. gebleken .,
dat

toen een aanzienlijk deel van den catalogus der Koninklijke Biblio-

theek voltooid was. Men vraagt
,
hoe het thans met dezen arbeid

staat, en of de uitgave van den catalogus dezer rijke boekverza-

meling in de bedoeling der Regering ligt. Tevens meenden eenige

leden °de vroeger gemaakte aanmerking te moeten herhalen ,
dat het

voor de bezoekers der Bibliotheek van belang zou zijn , de nieuw

uitkomende Nederlandsche tijdschriften aldaar dadelijk na het in

het licht verschijnen te vinden.

§ 33. Men wenscht eenige inlichting tc ontvangen omtrent, het

tot stand komen en de aanvankelijke werkzaamheid der Konink-

lijke Academie van Wetenschappen, waarvoor onder artikel 11G

eene bepaalde som is uitgetrokken.

§ 34. Evenzoo verlangt men eenige mededeeling omtrent het

gebruik der f 10, 000 , die over het loopende jaar voor het opmaken

en vervaardigen eener geologische kaart van Nederland is toc-

o-estaan. Met genoegen vernam men van de Regering, dat de

commissie van deskundigen ,
aan wie deze taak is opgedragen ,

met
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ijver werkzaam is. Men. heeft daarbij echter eenige bevreemding

aan den dag gelegd , dat een der oorspronkelijke ontwerpers van

geheel het °plan niet tot deze commissie behoort en dat dien

ten gevolge de provincie Friesland daarin niet vertegenwoordigd

wordt.

§ 35. Voor ondernemingen van wetenschap en hare aanmoediging

is bij artikel 118 der tegenwoordige begrooting f 1000 meer uitge-

trokken, dan op de begrooting van het loopendc jaar, en zulks,

gelijk de toelichtende staat het uitdrukt, omdat er voor 18o3

uitgaven in het zigt zijn, welke eene verhoogde raming nood-

zakelijk maken. Daar men niet onderstelt ,
dat er tegen het doen

kennen van den aard dezer uitgaven bezwaren bestaan, wenschte

men daaromtrent eene vraag aan de Regering te rigten.

Xde A PD EELISG.

Nederlandsche Staats-courant en Staatsblad.

§ 36. Het aantal der bij de comptabiliteit en expeditie van

Staats-courant ,
Bijblad en Staatsblad geplaatste ambtenaren en

bedienden komt betrekkelijk groot voor, vooral wanneer men het

vergelijkt met het personeel, bij soortgelijke bijzondere onder-

nemingen werkzaam. Men vraagt dan ook of dit onderdeel van

artikel 128 ook voor inkrimping vatbaar is ,
vooral in verband

met het verminderd aantal exemplaren, dat, indien men wel

onderrigt is
,
thans van de Staats-courant en het Bijblad verzon-

den wordt.

Xlde AF DE EL ING.

Nijverheid.

§ 37. De groote meerderheid der leden
,
die aan het onderzoek

deel namen ,
acht met de Regering het toekennen van premien

en tegemoetkomingen aan de onderscheidene takken van visscherij

strijdig met de goede beginselen van staathuishoudkunde. Zij zou

dus de geheele afschaffing dier premien nog meer bespoedigd hebben

willen zien , dan volgens de mededeeling der Regering het geval

zal zijn. Maar dan zouden ook, opdat deze takken van nijverheid

zich door eigene kracht kunnen ontwikkelen , de reglementaire

bepalingen ,
die thans de uitoefening daarvan belemmeren ,

dadelijk

moeten worden opgeheven. Met klem dringt men er dus op aan ,

dat ten spoedigste het bedrijf van ongepaste banden geheel ont-

slagen worde.

§ 38. Ter gelegenheid der bij de artikelen 133 en 134 aan-

gevraagde sommen voor het toezigt op de mijnen en steengroeven

in Limburg, heeft men gevraagd, hoe het staat met de werk-

zaamheden aan den Aken-Maastrichtschen spoorweg
,

welks yol-

tooijing steeds geacht is
,
voor de exploitatie der steenkolenmijnen

van Kerkrade van groot belang te zijn. Men doet deze vraag

met te meer vertrouwen op een voldoend antwoord, omdat men

in den laatsten tijd uit openbare aankondigingen gemeend heeft

te moeten opmaken
,

dat de aanleg van dezen spoorweg thans

met meerderen spoed dan vroeger voorwaarts gaat.

§ 39. De bedenking is gerezen, of het na de oprigting der

Koninklijke Academie van Wetenschappen ,
die dan toch de

bepaalde roeping heeft om het Gouvernement voor te lichten

,

wel volstrekt noodig is ,
afzonderlijke adviseurs in zaken van

werktuig- en scheikunde van Rijkswege te bezoldigen.

§ 40. Op nieuw zijn er enkele leden geweest, die bij de over-

weging van deze afdeeling der begrooting het gevoelen voor-

stonden , dat de geheele afschaffing van den ijk der maten en

gewigten wenschclijk ware, en dat men het daaromtrent te houden

toezigt gerustolijk aan de waakzaamheid der belanghebbenden

kon overlaton. De overige leden deelden echter niet in dit denk-

beeld. In tegendeel wilden sommigen den ijk ook tot de balansen

hebben uitgestrokt.

§ 41. Do vraag is gedaan, of van het gebruik der subsidien

voor bepaalde takkon van onderwijs op sommige plaatsen ,
waar-

van bij artikel 139 sprake is, aan de Regering rekening en

verantwoording wordt gedaan op zoodanige wijze, dat zij omtrent

het nuttig besteden dier gelden genoegzame zekerheid bezit.

§ 42. Oppervlakkig is het aan sommige leden voorgekomen,

dat de proefnemingen omtrent het ontginnen van woeste gronden

door vloeijing aan den ondernemingsgeest van bijzondere personen

zou kunnen worden overgelaten. In allen gevalle wenscht men

te weten, wat met de tot nu toe voor dit doel toegestane som

verrigt is ; of de opnemingen op domeingronden plaats hebben en

waar die gelegen zijn.

Xllde AFDEELING.

Telegrafie.

§ 43. Bij het raadplegen der toelichting tot artikel 145 is het

vertrouwen uitgedrukt, dat daar niet de geheele uitgestrektheid

der telegrafische lijnen wordt opgegeven ,
die de. Regering in

het volgende jaar hoopt te doen voltooijen ,
en dat dus de

provincie Friesland niet nog voor een geheel jaar van het genot

der voordeelen ,
aan het nieuwe middel van versnelde gemeen-

schap verbonden ,
verstoken zal zijn.

XHIde AFDEELING.

Jagt en Visscherij.

§ 44. Verscheidene leden zien bezwaar in het hooge cijfer

dezer afdeeling, hetwelk bij dat voor de vorige jaren ongunstig

afsteekt. Inzonderheid sloeg de aanmerking op de tractementen

der inspecteurs, die thans voor het eerst worden uitgetrokken. Op
zich zelve waren deze bezoldigingen niet te hoog

,
maar men

meende dat in de behoeften van de dienst, even als vroeger

,

zonder zulke bezoldigde ambtenaren zou kunnen worden voorzien.

XlVde AFDEELING.

Pensioenen ,
lijfrenten

,
toelagen

,
gratificatiën en icachtgelden.

§ 45. Algemeen keurt men het denkbeeld af om de uitgaven

voor lijfrenten en toelagen met die voor gratificatiën tot één

artikel zamen te smelten. Men acht dit .strijdig.met een beginsel,

’t welk voor een spaarzaam beheer van ’s Rijks geldmiddelen

van groot belang moet worden geacht. Onbetwisbaar toch zou

,

zoo als artikel 151 thans is ingerigt, al wat gedurende het

dienstjaar ten gevolge van versterf, van de lijfrenten en toelagen

overschoot, voor gratificatiën kunnen worden besteed, maar het 1

artikel zou neg daarenboven ,
als in akt. 2 der wet opgenomen

,

door overschrijving uit den post voor onvoorziene uitgaven kunnen

Avorden aangevuld ,
en dus het toegekende bedrag aan gratificatiën

voor een bepaald jaar aanmerkelijk hoogcr kunnen zijn, dan de

thans geraamde som van f 1000. kien meent om deze redenen

met eenigen nadruk op de splitsing van het artikel te moeten

aandringen.

§ 46. De som van f45,367, bij het Departement van Binnen-

landsche Zaken voor wachtgelden gevorderd, is steeds aanmer-

kelijk ,
en men vindt in dat hooge bedrag dan ook aanleiding tot

het uiten van den wenscli, dat deze post toch zooveel mogelijk

door herplaatsing der daarvoor geschikte ambtenaren moge worden

verminderd.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den

28sten Octobcr 1852.

Van Hoevell.

SCHIFFER.

Gevers Deijnoot.

Jongstra.

De Fremery.
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[II. 86.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet tot vaststelling van hoofdstuk VI

der begrooting van de Staats-uügaven voor het dienstjaar 1853.

Het wets-ontwerp tot vaststelling van het Vide hoofdstuk der

begrooting van de staats-uitgaven voor het jaar 1853, betreffenüe

hel Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz.

,

heeft bij het onderzoek in de Afdeelingen der Kamer tot de vol-

gende beschouwingen en bedenkingen aanleiding gegeven.

§ 1. In al de Afdeelingen is te dezer gelegenheid het vraagstuk

weder ter sprake gekomen ,
of de geheele en dadelijke opheffing

van de beide Departementen van Eeredienst al dan niet wenschelijk

moet worden geacht. De gevoelens waren daarover verdeeld.

Vóór de opheffing werd aangevoerd, dat die maatregel in der tijd

afhankelijk is gesteld van de organisatie der verschillende kerk-

genootschappen ;
dat deze organisatie thans, voor zooveel de

Hervormde Kerk betreft, werkelijk daar is ,
en dat dus de Regering

niet langer, ten minste wat het Departement voor de Hervormde

Eeredienst betreft ,
met eenen maatregel behoorde te dralen ,

die

van den ernstigen wil zou getuigen om het grondwettig beginsel

der scheiding van Kerk en Staat te handhaven. Men heeft daaiop

geantwoord ,
dat

,
ofschoon de organisatie van het Hervormd kerk-

genootschap haar beslag heeft erlangd, de regeling van andere kerk-

genootschappen nog geenszins zoo ver is gevorderd; dat dus de

hoofdreden, in der tijd tegen de opheffing aangevoerd van liet

Departement, waartoe het thans behandelde hoofdstuk der begrooting

betrekking heeft, nog niet is weggenomen; en dat het bestaan

van afzonderlijke Departementen van Eeredienst zich met de hand-

having van het beginsel der scheiding van Kerk en Staat, welk

beginsel men . ook van deze zij de voorstond, zeer wel liet vereenigen.

ïntusschen kwamen zeer vele leden daarin overeen ,
dat eene

beslissing op dit punt
,
hetzij in den eenen , hetzij in den anderen

geest, wenschelijk was. De tot nu toe bestaande schikking om

de beide Departementen van Ecredienst in stand te houden, doch

geen Minister aan het hoofd daarvan te stellen,' is van tijdelijken

en voorloopigen aard. Zij is in der tijd van Regeringswege voorge-

steld als eene soort van proefneming, als een middel geschikt om

de ondervinding te raadplegen. Die proef had, naar men meende,

thans lang genoeg geduurd, om eenige zekerheid omtrent denuit-

slag te verwerven. Naar veler oordeel was deze uitslag in zooverre

niet gunstig , als de ondervinding scheen geleerd te hebben ,
dat het

tijdelijk opdragen van het beheer van een der beide Departementen

van Eeredienst aan het hoofd van een ander Departement van alge-

meen bestuur ongelegenheden na zich sleepte en onder bepaalde

omstandigheden belemmerend was voor s Lands dienst. Ook op

grond hiervan had men verwacht, dat de Regering bij het indie-

nen dezer begrooting óf voorbereidende maatregelen omtrent de

opheffing der beide Departementen aangekondigd, óf, zoo die

opheffing niet of niet meer met hare zienswijze strookte, daarover

een bepaald gevoelen aan den dag gelegd zou hebben. Vrij alge-

meen eindigde men derhalve met bij de Regering op nadere inlich-

tingen ten deze aan te dringen.

§ 2. In twee der Afdeelingen is bij de behandeling van het

voorafgaande punt het denkbeeld geopperd , of het niet mogelijk

zou zijn ,
thans ,

nu het Hervormde kerkgenootschap eene bepaalde

regeling heeft erlangd, de sommen, die daai’voor op de Staatsbe-

grooting worden uitgetrokken ,
aan dat genootschap zelf uit te

betalen° en de beschikking over die gelden geheel en al aan het

bestuur van het genootschap of aan eene bepaald daarvoor aan

te wijzen commissie uit zijn midden ,
over te laten. Naar mate

de andere kerkgenootschappen insgelijks eène vaste organisatie

verkregen, zou dan met deze op gelijke wijze kunnen worden

gehandeld. Zoo doende zou weldra het bestaan van een Ministerie

van Eeredienst geheel overtollig worden ; vermits in dat geval de

daarbij verrigte werkzaamheden van zelf naar de besturen der

kerkgenootschappen zouden worden overgebragt. Ofschoon men
zich de zwarigheden, aan de verwezenlijldng van dit denkbeeld

verknocht
,

niet ontveinst ,
heeft men het toch belangrijk genoeg

geacht, daarop de aandacht der Regering te vestigen.

§ 3. Bij de behandeling der vorige Staatsbegrooting is dooi-

de meerderheid der Commissie van Rapporteurs voor het Vide
hoofdstuk het gevoelen voorgestaan, dat het 1ste lid van art. 168

der Grondwet niet zoodanig moet worden uitgelegd, als of de

verdeeling van het aan de godsdienstige gezindheden zelve

verzekerd bedrag tusschen de gemeenten en leeraars van iedere

gezindheid onder alle mogelijke omstandigheden op den bestaanden

voet zou moeten plaats grijpen
,
zoodat elke kerkelijke gemeente

een onvervreemdbaar regt. op het eenmaal verworven leeraars-

tractement zou bezitten. Integendeel meende men , dat de Re-
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gering van het arrest van den Hoogen Raad van 5 Mei 1848,

waarbij met opzigt tot het tractement van een Waalsch predikant

,

van de bedoelde °uitlegging van art. 168 der Grondwet is uitge-

gaan , in revisie moest komen. Het destijds door de Regering

omtrent dit punt gegeven antwoord is eenigermate ontwijkend

geweest. Men meent dien ten gevolge te moeten vragen, welk

stelsel zij thans te dezen aanzien volgt ,
en

.

vindt daartoe te

meer aanleiding, omdat uit de Nota van inlichtingen omtrent

de predikants-tractementen ,
die bij het tegenwoordig hoofdstuk is

o'evoegd, schijnt te blijken, dat de Regering, ten minste voor

zooveel de Nederlandsche Hervormde Kerk betreft, een ander

stelsel volgt, dan dat, hetwelk in het arrest van den Hoogen

Raad werd gehuldigd. In die Nota wordt toch te kennen ge-

geven
,

dat de Regering predikants-tractementen intrekt ,
waar

die door afneming van bevolking niet meer noodig zijn, en de

alzoo vrijgevallene sommen besteedt voor de bezoldiging van

predikanten bij nieuw opgerigte gemeenten of bij de zoodanige,

die wegens aanwas van bevolking behoefte aan meer leeraren heb-

ben. Het bedrag der vrijvallende tractementen wordt daar voor-

o-esteld als in eene soort van bewaarkas opgenomen ; eene uitdruk-

king ,
die ,

om dit in ’t voorbijgaan op te merken ,
minder eigenaardig

wordt geoordeeld en tot verwarring van begrippen zou kunnen

leiden.

§ 4. Door eenige leden is twijfel aan den dag gelegd ,
of bij

de straks vermelde organisatie van het Hervormde kerkgenoot-

schap van de zijde der Regering wel in allen deele gehandeld, is

in overeenstemming met het beginsel van eene geheele losmaking

der banden, die de Kerk aan den Staat plagten te verbinden. Zij

grondden dien twijfel op de bekende omstandigheid dat dé bekrach-

tiging van het Algemeen reglement voor de Hervormde Kerk, na

eenen geruimen tijd te zijn achterwege gebleven, wel bij het

Koninklijk besluit van 23 Maart 1852, n°. 3, heeft plaats gevon-

den ,
maar toen gepaard is gegaan met eene reeks in dat besluit

uitgedrukte voorwaarden of beperkingen ,
tegen sommige waarvan

eerst de Algemeene Synodale Commissie en later de Algemeene

Synode der Hervormde Kerk zelve in openbaar gemaakte stukken

eene soort van voorbehoud heeft doen gelden. De bedoelde leden

opperden de vraag, of het niet wenschelijk ware geweest het

nieuwe reglement óf geheel goed te keuren ,
óf daaraan de goed-

keuring te onthouden, zoolang er bepalingen in voorkwamen

met het staatsbelang strijdig geacht.

§ 5. Naar men meent te weten ,
wordt tot nu toe het collatie-

regt, wat de benoeming van Hervormde predikanten, betreft, door

den Koning niet alleen voor sommige gemeenten uitgeoefend uit

kracht van hem toekomende heterlijke regten ;
maar ook voor andere

als Hoofd van den Staat. Indien dit laatste werkelijk.het geval

is
,
zou

,
naar het oordeel van eenige leden ,

daarin eene inmenging

van den Staat in kerkelijke zaken gelegen zijn, die met de grondwet-

tige beginselen te dien aanzien moeijelijk ware overeen te biengen.

Men vraagt derhalve ,
of werkelijk zoodanige uitoefening van

het collatie-regt nog plaats vindt, en zoo ja, of de oenoeming van

predikanten ,
welke het daarbij geldt

,
niet geheel onbeperkt aan

debetrokken kerkelijke gemeenten zou kunnen worden overgelaten.

§ 6. Nog op een ander punt heeft men in eene der Afdeelin-

gen de Regering opmerkzaam willen maken ,
namelijk dat ,

terwijl

de Hervormde Kerk in het moederland thans een zelfstandig be-

staan heeft, die in Nederlandsch Indie geheel en al onderworpen

is aan de Regering, en naauwelijks anders dan als een tak van

bestuur wordt beschouwd. Daar toch is, zoover men weet ,
nog

steeds een reglement in werking, volgens hetwelk de benoeming

der predikanten uitgaat van het Bewind en zelfs die dei oudei -

lingen en diakenen bekrachtiging van het Bewind behoeft. In de

laatste jaren moet men daar het voorbeeld gezien hebben der

verplaatsing door het Bewind van eenen predikant ,
als eene

soort van straf, ter zake eener handeling, die, uit het kerkelijk

oogpunt ten minste, zeer zeker niet was af te keuren. De vooit-

during van dien zeer afhankelijken toestand der Hervoimde Keik

in Nederlandsch Indie moet ,
volgens deze zelfde

.

leden , te meer

bevreemding baren ,
omdat aan de Roomsch-Katholieke Kerk aldaar

thans volkomene vrijheid wordt gegund.

§ 7. Terwijl men uit de toelichting tot artikel 2 van dit hoofd-

stuk der begrooting met genoegen heeft gezien, dat het aantal

bij het departement geplaatste ambtenaren eenigermate is vermin-

derd, kan men het niet goedkeuren, dat daaruit geeneilei veila-

ging van cijfer van dit artikel is voortgevloeid. Men meent.ook

hier te hooge opvoering der bezoldiging van de ambtenaren bij het

centraal bestuur te bespeuren.

§ 8. Uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat een viertal

tractementen of toelagen ,
die vroeger ten laste der staats-domeinen

kwamen, thans onder het cijfer der artikels 6 en 15 van dit hoofd-

stuk zijn begrepen. Men vermoedt, dat dit- zamenhangt met den

II.



228

Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1 85 3

.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs voor Hoofdstuk VI.)

verkoop der betrokkene domeinen, maar heeft dan ook den twijfel

geopperd, of op deze wijze de regten der. belanghebbenden niet

eenigermate worden verkort. In de aangegevene onderstelling gold

het hier toch vroeger eene retributie uit een bepaald daarvoor

verbonden vast goed , thans het uittrekken eener som op de

Staatsbegrooting. Welligt had men beter gedaan de betrokkene do-

meinen te verkoopen onder het bezwaar der voortdurende uitkeering.

§ 9. Volgens eene toelichting bij artikel 6 van hoofdstuk III

der Staatsbegrooting van 1853 is het tractement van den predikant

te Smirna ,
hetwelk vroeger uit de fondsen van het Departement

van Buitenlandsche Zaken gekweten werd
, thans ten laste van het

Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst gekomen.
Men heeft dit tractement echter nog op den toelichtenden staat

van hoofdstuk VI, noch op den bij artikel 15 van dat hoofdstuk

behoorenden staat van betalingen aangetroffen.

§ 10. Bij het inzien van den zoo even genoemden staat van
betalingen heeft het de aandacht getrokken, dat daarop verschei-

dene posten voorkomen, die slechts weinige guldens of zelfs

niet meer dan centen bedragen. Men heeft gevraagd, of er voor

de Regering geene mogelijkheid zou bestaan, om zich, hetzij

door afkoop, hetzij op andere wijze, van deze nietige retributien

te ontslaan, die jaarlijks zeker zeer veel meer omslag en geschrijf

veroorzaken, dan het uitermate gering bedrag waard is.

§ 11. Bij voortduring blijven de meeste rabbijns-plaatsen

,

waarvan onder artikel 20 melding wordt gemaakt, onvervuld.

Naar het oordeel van sommigen is dit vooral daaraan toe te

schrij ven
,
dat hier te lande geene goede gelegenheid bestaat , om

zoodanige geestelijken te vormen , daar het Israëlitisch seminarium
slechts zeer onvoldoende aan zijne bestemming beantwoordt. Men
vraagt

,
of daarin geene verbetering tot stand te brengen ware ; voor

welke vraag te meer aanleiding schijnt te bestaan, omdat dan toch

onder artikel 21 eene niet onaanzienlijke toelage voor die kweek-
school is uitgetrokken.

Van dezelfde zijde heeft men doen opmerken
,
dat voor het rabbi-

naat te Zwolle, hetwelk al sedert 30 Januarij 1846 vacant wordt

opgegeven, reeds voor meer dan twee jaren een beroep is gedaan,

doch dat de goedkeuring van dat beroep achterblijft. Men wensckt

met de reden van dit achterblijven der bekrachtiging van het beroep

door de Regering bekend te worden gemaakt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den 30sten

October 1852.

Zylkee.

Exgelex.

Gevers Deijxoot.

Blaüpot tex Cate.

Ter Bruggex Hcgexholtz.
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VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet tot vaststelling van hoofdstuk VIII
der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

" Het wets-ontwerp tot vaststelling van het Vlïlste Hoofdstuk

der Begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853,

betreffende het Departement van Marine
,
heeft bij het onderzoek

in de Afdeelingen der Kamer tot de volgende beschouwingen en

bedenkingen aanleiding gegeven.

§ 1. Algemeen heeft het de opmerking getrokken ,
dat het

eindcijfer van dit hoofdstuk der Staatsbegrooting ruim f 178,000

hooger is
,
dan hetzelfde eindcijfer

,
zoo als het voor 1852 werd

toegestaan. Eenige leden zagen daarin eene strekking tot opdrij-

ving der begrooting, die zij niet konden goedkeuren. Zij erkenden

gaarne hoog belang in den bloei van ’s Rijks zeewezen ,
en vooral

in de uitbreiding der active zeemagt te stellen ;
maar ook te dien

aanzien moest de Regering zich door den gunstigen toestand der

geldmiddelen niet laten verleiden om met te kwistige hand te

werk te gaan. In allen gevalle behoorde ook hier elke verhooging

van uitgave volkomen geregtvaardigd te zijn, en dit was, hunnes

inziens, niet op eene voldoende wijze gesehied. Deze leden wensch-

ten dan ook ,
opdat zij hunne overtuiging omtrent dit punt behoor-

lijk zouden kunnen vestigen , mededeeling te / erlangen van het

Verslag der Commissie van zee-officieren , die in den aanvang

dezes jaars, ook naar aanleiding van eenen van de zijde der

Volksvertegenwoordiging geuiten wensch
,
onder het voorzitterschap

van Prins Hendrik der Nederlanden, is bijeengeroepen, om den

Minister van Marine omtrent de aangelegenheden van dezen tak

van ’s Lands dienst en de daaromtrent tot stand te brengen ver-

beteringen voor te lichten.

De groote meerderheid der aan het onderzoek deel nemende

leden kon zich met dit minder gunstig oofrdeel over het tegen-

woordig hoofdstuk der begrooting niet vereenigen. Hunnes in-

ziens droeg dat hoofdstuk duidelijke blijken van den ernstigen wil

des Ministers, om, waar dit zonder nadeel geschieden kon,

vereenvoudiging en bezuiniging tot stand te brengen. In de kos-

ten van het algemeen bestuur van het departement was toch

eene besparing verworven, die betrekkelijk van belang móest Avor-

den geacht. Indien desniettemin het eindcijfer eene verhooging

had ondergaan, was dit toe te schrijven eensdeels aan buitengeAvone

uitgaven, voor den aanbouw van twee kustlichttorens op Schier-

monnikoog gevorderd; anderdeels aan het voornemen, om den aan-

bouw van schepen met meerdere kracht door te zetten, en tevens

aan de active zeemagt eenige meerdere uitbreiding te geven.

Vooral met het oog op onze overzeesche bezittingen en onzen toe-

nemenden zeehandel, kon men zulk eene' uitbreiding niet anders

dan goedkeuren.

Velen dezer laatste leden hadden echter gewenscht, dat de

Regering niet tot uitbreiding der active zeemagt ware overgegaan,

dan na vooraf omtrent al Avat tot de inrigting van ons zeeAvezen

behoort een vast stelsel te hebben aangenomen. Zij doelden

daarbij geenszins uitsluitend op het maken van bepalingen omtrent

de sterkte en de bestemming der zeemagt zoowel in vre'des- als

in oorlogstij d ,
maar ook op de regeling van hetgeen aan materieel

van verschillenden aard in de magazijnen of op de werven aan-

wezig behoort te zijn. Indien zij op dit laatste punt bijzonder

drukten, dan kAvam zulks ook daaruit voort, dat, naar hunne

overtuiging, de voorraad in de magazijnen allengs te zeer was
verminderd, en dat de tegemvoordige toestand daarvan wel geschikt

was om bezorgdheid op te Avekken. Ook uit dit oogpunt zou men
het zeer wenschelijk aehten, dat in ’t vervolg jaarlijks staten van
het voorhanden zijnde materieel der marine aan de Kamer konden
Avorden medegedeeld ,

met uitdrukking der geldswaarde van de

verschillende artikelen, opdat van den voor- of achteruitgang in

den voorraad te beter zou kunnen blijken.

Overigens vereenigde men zich ook van deze zijde algemeen met
het verlangen om mededeeling van het Verslag der Commissie voor

het ZeeAvezen van den Staat, en zulks vergezeld van zoodanige

toelichtingen van de zij de van het hoofd van het Departement
, als

door hem noodig en nuttig Avierden geacht. Daarbij drukte men de

vei’Avachting uit
,
dat de overAvegingen dezer Commissie de Rege-

ring te beter in staat zouden stellen tot het aannemen van een

vast stelsel omtrent de inrigting van het zeewezen, Avaarop van
deze zijde in het duurzaam belang van dezen tak van beheer zoo

hooge prijs Avordt gesteld. In eene der Afdeelingen heeft men
daarbij nog vrij algemeen gewezen op een bepaald punt

, name-
lijk dat de verhouding der Koninklijke marine tot de besturen in

onze koloniën beter behoort te worden geregeld.

Te eer vond men vrijheid mededeeling van het Verslag der Com-
missie voor het Zeewezen te vragen, omdat men meende te weten,
dat hare werkzaamheden reeds sedert eenigen tijd geheel zijn
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afgeloopen. Het is waar, in de Memorie van Toelichting tot het
tegemvoordig hoofdstuk wordt het tegendeel gezegd; maar die
Memorie is reeds van den 31sten Julij dezes jaars gedagteekend
en heeft sedert hare vaststelling blijkbaar geenerlei verandering
ondergaan. Men kan dit laatste niet goedkeuren. Wel begrijpt
men ligt

,
dat de uitvoerige stukken betrekkelijk de Staatsbegroo-

ting bij de verschillende departementen van algemeen bestuur een
geruimen tijd vóór de indiening bij de TAveede Kamer der Staten-
Generaal moeten worden ontAvorpen ; maar men zou het toch,

wenschelijk rekenen
, dat die stukken kort voor die indiening nog

algemeen bij de ministeriele departementen wierden herzien, met
het doel om daarin zoodanige veranderingen te brengen, als door
sedert de oorspronkelijke vaststelling plaats gehad hebbende om-
standigheden of genomene maatregelen noodzakelijk zijn geAvorden.
Ware dit ten aanzien van het tegenwoordig hoofdstuk der begroo-
ting geschied

,
dan zou niet enkel in de Memorie van Toelichting

eene commissie
,
die hare taak reeds heeft voleind

,
als nog steeds

werkzaam zijn voorgesteld
; maar zou dat stuk ook niet te kennen

hebben kunnen geven , dat de noodige voorstellen tot zamenstelling
eener commissie Aroor het loodswezen nog aan den Koning moesten
Avorden gedaan. Reeds in de Staats-courant toch van den 19den
Augustus jl.

, en dus nog meer dan eene maand vóór het indienen
der tegemvoordige Staatsbegrooting, is de inhoud van een Ko-
ninklijk besluit medegedeeld

, waarbij de leden der commissie tot

nadere regeling der inrigting van het loodswezen Averkelijk zijn

benoemd.
De Commissie van Rapporteurs meent bij het bovenstaande

te moeten voegen, dat het algemeen verslag en de beantwoording
van vraagpunten omtrent het zeewezen van den Staat door de
commisssie onder het voorzitterschap van Prins Hendrik, kort na
de overweging in de Afdeelingen van het Vlïlste hoofdstuk der

Staatsbegrooting
, Avaarvan hier verslag AVordt gedaan

,
aan de

leden der Kamer is rondgedeeld
,
zoodat in zooverre aan den in

de Afdeelingen geuiten Avensch voldaan is.

§ 2. In de Memorie van Toelichting wordt van het voornemen
der Regering gewag gemaakt om in het laatst van het jaar twee
naar Oost-Indie bestemde schepen van voldoend charter naar de
zuidkust van Australië te zenden, ten einde daar onze vlag te

vertoonen en den Nederlandschen handel te beschermen. Er wordt
bijgevoegd, dat deze zending geschiedt op aanzoek van den handel

en dat de noodzakelijkheid daarvan moet toegestemd Avorden.

Men is er verre af die noodzakelijkheid geheel te ontkennen, daar
het bekend is , dat de Nederlandsche scheepvaart op Australië

,

ook uit Java, in den laatsten tijd betrekkelijk zeer levendig is

geweest
; maar vele leden zouden toch dit punt gaarne eenigzins

nader zien toegelicht
,
en dus ook, indien daartegen geen e zAvarig-

heden bestaan, inzage wenschen te erlangen van de vertoogen,

door den handel omtrent het zenden van schepen naar Australië

aan de Regering gerigt. Men doet deze vraag te meer , omdat
de Memorie van Toelichting den te nemen maatregel voorstelt

als een tijdelijk hulpmiddel, geenszins voldoende aan hetgeen de

handel nuttig en wenschelijk acht en ’s Ryks belang in het alge-

meen vordert.

§ 3. Terwijl de groote meerderheid der leden ,
zoo als reeds

uit het voorafgaande blijkt, met genoegen heeft gezien, dat het

in de bedoeling der Regering ligt om de zeemagt voor Oost-Indie

op sterkeren voet te brengen of te houden, zoodat het aantal

koppen aldaar, hetwelk bij de begrooting voor 1852 op 1955
was berekend, voor 1853 op 2322 is geraamd, zouden verscheidenen

hunner niet kunnen goedkeuren, dat de versterking der zeilschepen

door vermindering der stoomschepen wierd verkregen. Dit schijnt

echter, blijkens de overgelegde staten, het geval te zullen zijn.

Volgens staat lit. D waren den lsten Augustus 1852 in Oost-

Indie tien stoomschepen in Averkelijke dienst ; terwijl op den staat

lit. M

,

waarbij de sterkte van ’s Rijks zeemagt voor 1853 wordt

berekend ,
uitgegaan Avordt van de onderstelling , dat gedurende

dat jaar in de Oost-Indien slechts acht stoomschepen aanwezig

zullen zijn. De bedoelde leden meenden den Minister in bedenking

te moeten geven
,
of de ondervinding niet genoegzaam heeft ge-

leerd
,

dat vooral de stoomschepen in den Indischen Archipel

van groote dienst zijn, en of deze laatste schepen, als met minder

koppen bemand, bijzonder ook daar, uit het oogpunt van besparing

van kosten ,
niet de voorkeur boven de zeilschepen verdienen.

§ 4. Het heeft de opmerking getrokken, dat het aantal niet

slechts der Averkelijk dienstdoende, maar ook der beschikbare

kanonneerbooten in de laatste jaren aanmerkelijk is verminderd ;

zoodat, indien eenmaal de vaartuigen van deze soort tot verdedi-

ging onzer rivieren en binnenAvateren noodig mogten zijn, de

behoefte daaraan zeer zeker sterk zou worden gevoeld. Ofschoon

men vertrouwt , dat bij de aanneming van een vast stelsel omtrent

de zeemagt en van een defensie-stelsel in ’t algemeen ,
dit belang-

rijk punt niet uit het oog zal worden verloren ,
hebben verscheidene

IL
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leden toch gemeend ,
de aandacht der Regering daarop meer

bijzonder te moeten vestigen.

§ 5. De overgelegde staten omtrent de werkzaamheid op ’s Rijks

werven zijn aan verscheidene leden weinig bevredigend voorge-

komen. Het schijnt toch daaruit te blijken, dat zoowel in 1851

als in 1852 geen enkel nieuw schip op stapel is gezet, alsmede

dat in het loopende jaar wel van de werf te Amsterdam drie

stoomschepen zijn te water gelaten, maar dat op de andere werven
geen enkel schip is voltooid. Naar het oordeel van sommigen staat

deze uitkomst niet in verhouding met de aanzienlijke som, die

jaarlijks op dit hoofdstuk voor dagloonen der werklieden op de

werven wordt uitgetrokken, en met het aantal dezer werklieden,

dat volgens den staat lit. O voortdurend 1599 bedraagt.

Ook in verband met deze bedenking, wenscht men een staat

te ontvangen van al hetgeen in 1851 op de werven is geschied,

alsmede een anderen staat van al hetgeen de Regering daarop
met de thans toe te stane sommen in 1853 voornemens is te doen
verrigten. Door zoodanige opgaven zou, meent men, de zaak, die

het hier geldt, verduidelijkt, en de leden der Kamer beter in staat

gesteld worden, om daarover een bepaald oordeel te vellen. De
staat C duidt toch enkel aan wat in den loop, van 1852 op de

werven is verrigt of nog verrigt zal worden; terwijl het hier dan
toch eene begrooting over 1853 geldt, en vooral in verband
met de daarop gebragte sommen de werkzaamheid op de werven
beschouwd moet worden. Welligt zouden, indien de Regering de

gevraagde staten overlegde, in ’t vervolg sommige der jaarlijks

bij dit hoofdstuk gevoegde bijlagen kunnen worden gemist.

§ 6. De meeste leden der Kamer hebben in der tijd in zooverre

het Koninklijk besluit van den 7den Februari] 1852
(
Staatsblad

n°. 15) met genoegen gezien, als daarbij eene vermindering in de

tariven der loodsgelden tot stand gebragt en dus de handel ontlast

is geworden. Uit een ander oogpunt echter heeft dit besluit op
hen eenen onaangenamen indruk gemaakt. Het was toch blijk-

baar strijdig met de meer dan eens gedane en nog bij de be~

handeling der Staatsbegrooting voor 1852 herhaalde toezegging

der Regering, dat geheel de zaak van het loodswezen bij de wet
zou worden geregeld. Alleen wanneer het genoemde besluit enkel

als een overgangsmaatregel moest beschouwd worden, zou men daarin

kunnen berusten. Maar dan moet men ook ten krachtigste er op
aandringen

,
dat de regeling dezer aangelegenheid bij de wet niet lang

achterblijve. Daarbij verlangt men inzonderheid ook, dat aan de

steeds aangroeijende kas van het loodswezen eene bepaalde bestem-
ming worde gegeven, of liever dat geheel dit bijzonder fonds

worde opgeruimd
,

zoodat voortaan ook ten aanzien van deze

aangelegenheid de goede beginselen van finantieel beheer worden
gevolgd

;
waardoor men verstaat

,
dat de loodsgelden als gewone

rijks-inkomsten verantwoord en alle uitgaven voor het loods-

wezen, van welken aard dan ook, op de Staatsbegrooting gebragt
worden. Men vleit zich , dat de werkzaamheid der thans in-

gestelde commissie voor het loodswezen tot het bereiken dezer

sedert zoo langen tijd verbeide uitkomst leiden zal.

§ 7. In het vooruitzigt
,

dat de zoo noodzakelijke herziening

der militaire strafwetgeving nog niet zoo spoedig tot stand zal

kunnen worden gebragt, hebben eenige leden de vraag geopperd,
of niet reeds dadelijk de meest stuitende ligchaamsstraffen der
zeelieden

,
die niet meer tot onzen tijd behooren en bij andere

zeevarende natiën niet bestaan
,
zouden kunnen worden afgeschaft.

Welligt zou die verbetering er toe kunnen bijdragen
, om bij de

jongelieden den ijver om zich aan de zeedienst te wijden, aan te

wakkeren.

Iste AFDilELiyrG.

Kosten der administratie.

§ 8. Het heeft de aandacht getrokken , dat terwijl op den
toelichtenden staat tot de begrooting voor 1852 slechts dein ex-
aminator der zce-officieren voorkwam, die daarvoor f 1000 ge-

noot
,

thans onder artikel 2 de bezoldiging van eenen president

en twee leden eener commissie tot het examineren der zce-officieren

en stuurlieden is uitgetrokken. De Regering geeft daarbij te

kennen, dat het herstel der in 1850 ontbondene commissie tot het

afnemen dezer examina in het belang van ’s Rijks dienst noodig
was. Doch al neemt men dit aan, dan vijst de vraag, of de

beide leden der ontbondene commissie, die thans op de lijst der

wachtgeld genietende ambtenaren voorkomen , niet in de herstelde

commissie hadden kunnen worden geroepen
,
waardoor die beide

wachtgelden bespaard zouden zijn.

§ 9. Bij do overweging van artikel 4 van dit hoofdstuk ver-

klaarden eenige leden met genoegen kennis te hebben genomen
van de toezegging des Ministers in de Memorie van Toelichting,
dat de organisatie der marine-etablissementen spoedig en zelfs naar
het zich laat aanzien nog in den loop van het tegenwoordig jaar
aal worden ten einde gebragt. In het vertrouwen

, dat aan die

toezegging gevolg zal worden gegeven, schijnt het minder noodig
de op dit punt geopperde bedenkingen te ontwikkelen. All een

verdient vermelding, dat in ’t algemeen de wensch is uitgedrukt,

dat bij de organisatie der rijks-werven van het beginsel worde
uitgegaan, om alles te dien aanzien zooveel mogelijk te concentre-
ren

,
en dus bijv. den aanbouw van nieuwe schepen voortaan

alleen op ééne werf te doen plaats hebben.
^

Ilde APDEELISG.
Kosten

,
niet lehoorende tot de marine-aangelegenheden.

§ 10. Uit de toelichting tot artikel 7 blijkt, dat d^ bezoldiging

der onder-inspecteurs over het loodswezen, debetonning, bebake-
ning enz. voortaan gedeeltelijk zal worden gekweten uit de alge-

meene kas van het loodswezen. Men acht dit eene verkeerde
schikking. De bezoldiging der ambtenaren moet steeds zooveel

mogelijk in haar geheel op de Staatsbegrooting gebragt, zoo

min mogelijk uit bijzondere fondsen aangevuld worden. In allen

gevalle had men met het invoeren dezer verandering kunnen
wachten tot de geheele zaak van het loodswezen geregeld was,
en zulks te meer, omdat men dezerzijds ook reeds vroeger op de

geheele opruiming van het fonds voor het loodswezen heeft aan-
gedrongen. Bestonden deze bezwaren niet, dan zouden de hier

bedoelde tractementen gerustelijk niet slechts gedeeltelijk
,

maar
in hun geheel

,
ten laste der kas van het loodswezen te brengen

zijn. De bemoeijenis der onder-inspecteurs met de betonning,

bebakening enz. kan toch niet van groot belang zijn.

De opmerking is gemaakt, dat een der onder-inspecteurs voor

het loodswezen enz. ,
die te Groningen, niet op de geschikte plaats

gevestigd schijnt. Waarom houdt die ambtenaar zijn verblijf niet

te Delfzyl, Zoutkamp of in eene andere zeeplaats der provincie?

§ 11. Bij het doorzién van de lijst der opzigters en wachters van
de kustvuren in de omschrijving van artikel 7 heeft het de aandacht

getrokken ,
dat van de kleinere vuren alleen dat op Schokland

zoowel een wachter als een opzigter heeft. Evenzoo is het betrek-

kelijk groot aantal wachters bij de twee kustlichten op Schouwen
in het oog gevallen. Het staat niet in verhouding bijv. met dat

te Egmond
,
waar men insgelijks twee groote kustlichten vindt.

Men verlangt daaromtrent eenige opheldering.

§ 12. Met het oog op de menigvuldige schipbreuken
,
welke

in de Eijerlandsche gronden plaats hebben, heelt men gevraagd,

of eene betonning aldaar niet mogelijk zou zijn.

§ 13. Verscheidene leden kunnen de juistheid der op den toe-

lichtenden staat bij artikel 8 gemaakte aanmerking niet toestemmen

dat, als de ingenieurs aan ’s Rijks Averven plannen tot aanbomv
of herstel van kustlichten ontAverpen of soortgelijke AArerkzaamheden

verrigten ,
hun daarvoor eene buitengewone belooning verschuldigd

is. Wetenschappelijk gevormde ambtenaren moeten ook tot deze

werkzaamheden geschikt zijn, en men ziet niet in, dat als de

Regering hen tot het verrigten daarvan roept, men van hen iets

vergt Avat buiten hunnen werkkring als Rijks-ambtenaren ligt.

§ 14. Sommige ledey hebben gemeend bij artikel 10 de herhaalde-

lijk van regeringsAvege gedane toezegging in herinnering te moeten

brengen ,
dat de quarantaine ,

als een onderwerp behoorende tot

de geneeskundige politie , in de Avettelijke regeling dezer laatste

zal Avorden begrepen. Zij voegden er bij, dat de onlangs te

Parijs gehoudene bijeenkomst van geleerden tot raadpleging over

dit onderwerp ,
daaromtrent welligt meer licht verspreid heeft.

Voorts is de vraag gedaan, Avanrom Avel sommige, maar niet

alle visiteurs voor de quarantaine een rijkstractement genieten.

Men noemde enkelen in de provinciën Friesland en Groningen

,

die onbezoldigd zyn.

lilde AFDEELING.
Materieel der zeemagt.

§ 15. Vrij algemeen is men teruggekomen op het bij de behan-

deling der Staatsbegrooting van het vorige jaar geuit verlangen , dat

artikel 12, bij hetAvclk dan toeh een bedrag van f 1,220,000 is

uitgetrokken, Avorde gesplitst. Men blijft die splitsing nog als

Avenschclijk beschoiiAven. Al Avilde men eens aannemen, dat, zoo

de zes op den toelichtenden staat voorkomende onderdeden even

zoovele afzonderlijke artikelen Avierden , het Departement A-an

Marine al te zeer dien aankoopen van materieel zou kunnen Avorden

belemmerd, of wel eene verhooging van het cijfer dier onder-

deden noodzakelijk zou Avorden
,

dan ziet men toch niet in

,

waarom do beide posten voor stoomAverktuigen en voor artillerie-

behoeften niet van den ander af te scheiden zouden zijn. liet

geldt daarbij materieel van eenen bijzonderen aard ,
Avaarvan de

jaarlijkscho behoefte zich vooraf met genoegzame zekerheid laat

berekenen.

§ l(h Do opmerking is gemankt , dat op den staat lit. N,
vermeldende het artillorie-raaterieel den lsten July dezes jaars in
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de magazijnen der marine aanwezig, geene projectilen voorkomen

voor de 12duims houwitsers en mortieren... Men vraagt of ook van

deze geen voorraad aanwezig behoort te zijn.

Tevens wenscht men onderrigt te worden ,
of, de percussie-

o-ranaten van nieuwe uitvinding werkelijk zoo zeer aan de ver-

wachting beantwoorden, dat het Rijk geacht kan worden het

geld voor den aankoop van het geheim dier uitvinding goed besteed

te hebben.

s 17. De verwachting is uitgedrukt, dat op de volgende be-

grooting, bij welker vaststelling de toegezegde organisatie van

^ Rijks maritime etablissementen tot stand zal zijn gebragt, de

aanmerkelijke som, thans in eens bij artikel 15 voor dagloonen der

werklieden enz. uitgetrokken, in verscheidene artikelen gespütst,

zal voorkomen.
IVde APBEE1IN6.

Personeel der zeemagt.

S 18. Men kan zeer wel aannemen, dat de bij artikel 16

voorgestelde vermeerdering van het aantal luitenants ter zee der

2de klasse en adelborsten der 1ste klasse in het belang van s Rij ts

^ dienst wordt gevorderd; maar meent toch zeer ernstig te moeten

betwijfelen, of, met het oog op het aantal kweekelmgen voor de

marine op de Militaire Academie, het wel tot de mogelijkheden

behoort, in den loop van 1853 het thans op de begrooting ge-

braste aantal luitenants en adelborsten te bereiken. Is dit met

moselijk, dan behoort de bezoldiging van het volle getal, waarop

de Keo’erin 0* allengs de luitenants en adelborsten hoopt te brengen ,

niet op de "begrooting te worden uitgetrokken.
.

Men weet wel dat

eene begrooting niet meer dan eene
.

raming is zoodat geenszins

alles belioeft of behoort te worden uitgegeven, wat daarop voor-

komt. Maar die raming moet toch zoo nabij mogelijk aan ae

waarheid zijn. Van onderstellingen ,
die zich niet kunnen ver-

wezenlijken, mag daarbij niet worden uitgegaan.

§ 19. Uit de verhooging van den post voor het werffonds van

het corps mariniers, voorkomende onder b VI van artikel 20,

maakt men op, dat de Regering krachtiger pogingen wil doen,

om dit corps voltallig te maken. In het belang van s Rijks zee-

dienst kan men dit voornemen niet anders dan goedkeuren.

S 20. Eenise leden achten het vreemd, dat, terwijl bij de

toelichting van het veelomvattend artikel 21: Kosten der active

zeemagt ,
de benoodigde sommen voor ieder schip zoo zeer in de

bijzonderheden, tot op halve centen na, zijn berekend, de Rege-

ring steeds zwarigheid blijft maken, tot eenige splitsing van dit

artikel in meerdere te besluiten.

§ 21. Daar men meent te weten, dat de Militaire Academie in

den laatsten tijd eene nieuwe organisatie heeft erlangd, wenscht

men met de daarbij aangenomene grondslagen, bepaaldelijk wat

de opleiding der adelborsten betreft, bekend te worden gemaakt.

§ 22. Ofschoon op den toelichtenden staat te kennen wordt

gegeven, dat het bedrag der bijdrage van de Marine aan de Mili-

taire Academie, bij artikel 21 ad f 18,200 uitgetrokken, onder

o verles met het Departement van Oorlog, in evenredigheid tot het

«•etal op de Academie aanwezige adelborsten is berekend, heeft men

hier, juist met het oog op dat getal, geene behoorlijke evenredig-

heid kunnen bespeuren. Het aandeel toch
,
dat het Departement

van Oorlog in de kosten der Academie draagt, beloopt volgens de

thans voorgedragene begrooting van hoofdstuk X f 32,600 , en

vermits nu 200 kadets op de Academie zijn ,
en slechts 70 adelbor-

sten ,
zou blijkbaar, als men enkel het getal kweekelingen m aan-

merking wilde nemen, het aandeel van het Departement van Oorlog

in de algemeene kosten grooter moeten zijn.

§ 23. In den laatsten tijd schijnen ingenieurs bij ‘s Rijks werven

te zijn aangesteld ,
die niet op de Militaire Academie hunne op-

leiding genoten hadden. Sommige leden, ofschoon dit op zichzelf

niet afkeurende, wenschen met den daaromtrent door het Depar-

tement vari Marine gevolgden regel te worden bekend gemaakt.

Vde AP DE EL ING-.

Verschillende uitgaven.

§ 24. Artikel 27 van dit hoofdstuk, waarbij, zonder uittrek-

kin°- van eenige som, de mogelijke behoefte aan het bestrij den van

proceskosten wordt voorzien , zou ,
naar men meent ,

zonder eenig

ongerief kunnen wegvallen. Deed zich in den loop van het volgend

jaar de noodzakelijkheid op
,
om proceskosten te bestrijden ,

dan

zouden deze kunnen worden beschouwd als opkomende behoeften,

welke hare omschrijving niet vinden in de artikelen van het hoofd-

stuk ,
en dus volgens art. 3 der wet tot vaststelling van dat

hoofdstuk, op den post van onvoorziene uitgaven aangewezen.

Zulk eene aanwijzing zou toch ook moeten, plaats hebben, als het

voor memorie op het hoofdstuk gebragte artikel 27 behouden bleef

en er proceskosten te betalen waren.

, Ylde afdeeling.
Pensioenen , tijdelijke gagementen enz.

§ 25. Op den tot deze afdeeling behoorenden staat lit. A vindt

men in de allerlaatste plaats een pensioen uitgetrokken, hetwelk,

zoo als er wordt bijgevoegd, ingetrokken en tot een verminderd be-

drag op nieuw is verleend. Men moet daaruit opmaken ,
dat dit

pensioen oorspronkelijk te hoog is berekend en dat de Regering

,

den misslag ontdekkende, daarop is teruggekomen. Maar, heeft

men gevraagd, indien dergelijke misslagen of liever wetsover-

tredingen ook in het vervolg mogelijk zijn, zou dan daarin geene

aanleiding moeten gevonden worden ,
om aan de Algemeene Reken-

kamer ,
volgens haar verlangen , eene meer dadelijke controle op

de toekenning van pensioenen of op de bepaling van derzelver

bedrag toe te vertrouwen.

Aldus vastgesteld by de Commissie van Rapporteurs, den lsten

November 1852.
Van Heiden Reinestein.

Rochussen.
Meeussen.
De Raadt.
Ter Bruggen Hugenholtz.

[II. 89.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor de Ontwerpen van Wet tot vaststelling der hoofd-

stakken IX A en IX B der begrooting van de Staats-

uitgaven voor het dienstjaar 1853.

De Commissie van Rapporteurs voor het wets-ontwerp tot

vaststelling van Hoofdstuk IX A der Begrooting van de Staats-

uitgaven voor 1853 ,
aan wie ook dezelfde taak voor Hoofdstuk

IX°B is opgedragen ,
heeft de eer het volgende mede te deelen

,

om den uitslag der overweging van die beide wets-ontwerpen

in de Afdeelingen der Kamer te doen kennen.

HOOFDSTUK IXA.
Nationale schuld.

§ 1. In al de Afdeelingen heeft men het gevoel van leedwezen

uitgedrukt ,
dat de Regering ,

in weerwil van den meer gunstigen

toestand van ’s Lands finantien, er nog niet in heeft kunnen slagen,

het cijfer van dit hoofdstuk , ’t welk zulk een aanmerkelijk gedeelte

van het algemeen bedrag der jaarlijksche staats-uitgaven uitmaakt,

op eene meer in ’t oog vallende rvijze te verminderen. Tevens

echter hebben vele leden , op grond van de uitzigten
, .

door den

heer Minister van Finantien bij zijne aanspraak tot indiening der

Staatsbegrooting voor 1853 geopend
,

de verwachting en zelfs

de overtuiging geuit
,
dat die in t oog vallende vermindering der

uitgaven voor de renten der nationale schuld weldra, ten gevolge

eener conversië der 4 percents schuldbrieven en daarmede ge-

paard gaande aanwending van in de schatkist aanwezige over-

schotten tot delging van schuld, plaats zal vinden.

§ 2. Bij den toelichtenden staat tot dit hoofdstuk wordt te

kennen gegeven, dat de bestemming der renten van het reeds

aangekocht of verder aan te koopen kapitaal dat tot depót voor

de ^muntbiljetten ,
volgens de wet van 26 April 1852 (Staatsblad

n°. 90) uit te geven ,
strekken moet ;

alsmede de bestemming der

renten van het kapitaal van f226,000 2V2 percents werkelijke

schuld ,
in artikel 4 dierzelfde wet genoemd ,

nader wettel.ijk zal

worden geregeld. Verscheidene leden hebben verklaard ,
die wet-

telijke regeling met genoegen te gemoet te zien, vertrouwende dat

daarbij het goede beginsel ,
om de renten van zulke in het bezit

van het Rijk zijnde kapitalen tot amortisatie van schuld te beste-

den
,
gevolgd zal worden.

§ 3. In de meeste der Afdeelingen is het gevoelen met kracht

voorgestaan, dat de Regering bij het indienen dezer Staatsbegro-

ting gevolg had behooren te geven aan het bepaalde bij artikel 9

der wet van 27 September 1841 [Staatsblad n°. 35) , en dus op dit

hoofdstuk eene afzonderlijke som uittrekken, gelijkstaande aan

het bedrag der besparing, tengevolge dier wet verkregen, om tot

amortisatie van schuld of tot vermindering van. den rentelast te

worden gebruikt. Vele leden beweerden daarbij dat het hier een

gebiedend voorschrift der wet gold ,
hetwelk ook dan moest worden

na«-ekomen, als het zich niet voorzien liet, dat de daaruit. voort-

vloeiiende vermeerdering van uitgaven door de gewone middelen

zou kunnen worden bestreden. In zoodanig geval zou naar nieuw

middelen moeten worden omgezien ,
om de nakoming^ der verpligting

te verzekeren. Voor de Staatsbegrooting van .l8o3, die, als de

middelen aan de raming beantwoorden, een aanzienlijk batig slot zal

opleveren, bestaat zoodanig bezwaar met; maar des te minder

had dan ook bij het opmaken daarvan het bedoelde voorschrift der
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wet van 1841 uit het oog moeten worden verloren. Hoogstens

zouden de leden ,
die op dit punt aandrongen ,

kunnen toegeven

,

dat de regeling daarvan bij eene afzonderlijke wet plaats greep;

maar dan moest die wet te gelijk met de Staatsbegrooting zelve

ingediend,, en niet, gelijk volgens de toelichting tot artikel 11 van
dit hoofdstuk het geval zal zijn, in een later tijdperk aangeboden
worden. Het moest hier toch een vasten post van uitgaven gelden,

die geen enkel jaar bij het vaststellen der Staatsbegrooting uit

het oog kon worden verloren.— Van de andere zijde echter, deed

men tegen dit alles opmerken , dat bij de behandeling der Staats-

begrooting van het vorige jaar, op de toen ontwikkelde gronden,

eene beslissing in den tegenovergestelden zin door de Kamer om-
trent deze aangelegenheid is genomen

,
zoodat dan ook de Regering

moeijelijk den bedoelden post op hoofdstuk IX A had kunnen
brengen.

§ 4. Met het oog op artikel 6 van dit hoofdstuk en de daarbij

gegevene toelichting, heeft men bevreemding aan den dag gelegd,

dat over het jaar 1851 nog eene som van f 363,270 voor renten

van schatkistbiljetten is besteed. Bij de bekende ruimte aan geld

,

welke gedurende dat jaar in ’s Rijks kas heeft geheerscht, had,

men gemeend, dat een veel grooter bedrag aan schatkistbiljetten

buiten omloop had kunnen worden gehouden
,
dan blijkens het

uittrekken van deze som voor renten, het geval moet geweest
zijn. Men onderstelt toch, dat ook de som van f 1,882,698.155,

die oorspronkelijk door het Departement van Koloniën voor een

bepaald gebruik is gereserveerd geweest, in 1851 tot het tijdelijk

buiten omloop houden van schatkistbiljetten heeft kunnen worden
gebruikt. Het verschijnsel liet zich alleen daaruit verklaren

,

dat een deel der schatkistbiljetten, ook al was het geld daarvoor
voorhanden

,
niet ingewisseld kon worden

,
omdat de Regering

aan eenen bepaalden termijn van opzegging gebonden was. In

allen gevalle verlangt men te dezer zake nog eenige opheldering.

Tevens is de verwachting uitgedrukt
,
dat de Regering in het

volgende jaar van de bevoegdheid tot uitgifte van schatkistbil-

jetten, tegen hoogstens 41/4 pet. rente, zoo spaarzaam mogelijk

gebruik zal maken, öf dat ten minste bij de uitgifte zal worden
gebleven ver beneden het genoemde maximum

,
dat niet met den

tegenwoordigen koers der rente overeenkomt.

§ 5. Bij de afzonderlijke wetsvoordragt, die volgens de aan-
teekening bij artikel 11 van dit hoofdstuk, tot voldoening aan
art. 9 der wet van 27 September 1841 en aan art. 173 der

Grondwet
,

zal worden aangeboden , wenscht men eene uitge-

werkte opgave te ontvangen omtrent het besteden der som van
f 2,078,715.625 tot inkoop van nationale schuld op de dienst van
1851. Men bedoelt daarmede, dat een staat Avorde medegedeeld
van het op eiken dag ingekocht nominaal kapitaal, en den daar-
voor telkens besteden prijs.

§ 6. Terwijl men algemeen met belangstelling kennis heeft ge-

nomen van het overzigt van de staats-ontvangsten en uitgaven

van het Koningrijk der Nederlanden over do dienstjaren. 1842
tot en met 1851 , hetwelk bij de aanspraak des Ministers van
Finantien ter indiening der begrooting is overgelegd, heeft men
den wenscli geuit om een dergelijk

,
naar de omstandigheden te

wijzigen, overzigt over het vroeger tijdperk van 1830 tot en met
1811 te bezitten. Indien zulk een staat bij het Departement van
Finantien reeds bestond, of zonder te veel moeite en tijdverlies

kon worden opgemaakt
,
zou men diep gaarne ’ ontvangen.

Nog is door sommigen de bepaalde opgave verlangd van het

juiste bedrag, dat ten gevolge der over de dienstjaren 1850 en

1851 plaats gehad hebbende amortisatie of inkoop van schuld, aan
renten is bespaard. Zij erkenden dit bedrag, op eene geringe uit-

zondering na, zelvcn uit de reeds medegedeelde cijfers te kunnen
opmaken, doch wenschten, dat daarvan met volkomene zekerheid

uit een van regeringswege overgelegd stuk bleek.

§ 7. Eenige leden vinden er iets stuitends in, dat op de be-

grooting van dit hoofdstuk nog altijd voor eene vrij aanzienlijke

geldlecning, die betrekkelijk het Ilaarlemmer-ineer
,

de renten tot

het' hooge bedrag van 5 ten honderd worden uitgetrokken. Zij

zagen daarin te meer bezwaar, omdat, naar hun gevoelen, waar-
van de gronden nog onlangs ontwikkeld zijn, de aflossing dier

geldlcening, in plaats van uitgesteld te worden tot het jaar volgende

op dat, in hetwelk de droogmaking zal zijn voltooid, reeds da-

delijk een aanvang kan nemen. Vele andere leden konden zich

echter met die laatste opvatting geenszins vereenigen.

HOOFDSTUK IX B.

Departement van Finantien .

§ 8. Met genoegen heeft men den Minister van Finantien in

zijne aanspraak bij het indienen dezer Staatsbegrooting de ver-

wachting hooren uitdrukken, van in do tegenwoordige zitting

der Staten-Generaal eeno wet tot regeling van de aangelegenhe-

den der paarden-posterij ter tafel te zullen kunnen brengen. Vele
leden verklaarden

,
die sedert lang verbeide regeling met verlangen

te gemoet te zien.

§ 9. Sommige leden hebben gemeend, te dezer gelegenheid in

herinnering te moeten brengen, dat aan het voorschrift der wet
van 5 October 1841 betrekkelijk het jaarlijks opmaken en op-
nemen der rekening van ’s Rijks kas, nog nooit uitvoering is ge-
geven. Zij wenschten deswege eenige nadere inlichting te er-

langen.

Ilde AFDEELIN'G.

Kosten van administratie van de grootboeken der nationale schuld.

§ 10. Door eenige leden is het gevoelen geuit, dat de tegen-
woordige wetgeving omtrent de grootboeken der nationale schuld,
met name ook wat het leggen van verband op inschrijvingen be-
treft, veel te Avenschen overlaat. Zij meenden op de herziening
dier wetgeving te moeten aandringen.
Andere leden vestigden daarbij de aandacht op een ander punt,

namelijk of het niet mogelijk zou zijn, door wetgevende bepalin-

gen een misbruik te keeren, hetwelk maar al te dikwijls ten ge-
volge van het verleenen van handligting aan minderjarigen plaats

vindt, te weten, dat voor den minderjarige alleen handligting
AAmrdt gevraagd, opdat hij de ten zijnen name staande inschrij-

vingen op het grootboek zou kunnen verkoopen
,
en dat dan tot

dien verkoop, onder het voorwendsel van handel te drijven, doch
tot blijvende schade van den geëmancipeerde, te ligtvaardig wordt
overgegaan.

§ 11. Door een lid is bij de overweging van artikel 5 van dit

hoofdstuk de vraag gedaan
,
Avelke belooning de commissarissen voor

de grootboeken der nationale schuld genieten, en Avaaruit het bedrag
daarvan gevonden Avordt. Hem is door anderen geantwoord, dat
men zeker meende te zijn, dat de betrekking van commissaris
voor de grootboeken alleen een eerepost is

,
en dat zij

,
die daar-

mede zijn bekleed, zich zeer veel moeite geven, zonder het genot
van eenige geldelijke belooning. Nu echter daaromtrent twijfel

was geopperd, meenden ook deze leden, dat inlichting op dit

punt van de zijde der Regering wenschelijk zou zijn.

IVde AFDEELIN'G.

Kosten van het Agentschap van het Ministerie van Finantien

te Amsterdam.

§ 12. Ook naar aanleiding van het deswege verhandelde inliet

vorige jaar, is door enkele leden teruggekomen op de aanzienlijke

kosten voor dit Agentschap gevorderd, en op de wenschelijk

heid, dat tot de opheffing daarvan, die reeds herhaaldelijk ter

sprake is gekomen, mogt Avorden overgegaan. Men wees daarbij

vooral ook op den post van f 2200 voor het onderhoud van het

locaal van het Agentschap, welke post, in verhouding tot de

negen daarbij geplaatste ambtenaren, zeer hoog moest Avorden ge-

acht. — Andere leden, ofschoon insgelijks besparing op deze af-

decling, zoo die mogelijk ware, Avenschende, gaven in bedenking

of A'an de opheffing van het Agentschap Avel meer sprake kou zijn ,

nu de vraag omtrent het voortdurend in omloop houden van
muntpapier beslist AAras. De Regering scheen toch in het verleden

jaar de tusschenkomst van het Agentschap volstrekt noodig te

achten, als zoodanig papier uitgegeven en ingetrokken moest

worden.

Vde AFDEELIN'G.

Kosten van administratie der publieke schatkist.

§ 13. De aanmerkelijke A'erhooging , die de post voor kosten

van invordering der onvervreemdbare rente van Belgie , blijkens

het uitgetrokkene bij artikel 16, heeft ondergaan , heelt algemeen

de aandacht getrokken, kien kan het zich moeijelijk voorstellen
?

dat een bedrag van f 400,000 niet uit Belgie zou over te maken
zijn, zonder dat daarvoor f3111.51 voor kosten moesten besteed

worden. Ook vindt men het vreemd, dat,- nu daarvoor zooveel

meer dan vroeger Averd verlangd, de Regering, in plaats van met
de heeren Gebroeders Rothschild eene nieiiAve overeenkomst to

sluiten, niet getracht heeft deze zaak met inlandsche bankiers-

huizen op voordeeliger voorwaarden te regelen. In allen gevallo

moet men het afkeuren , dat de OAmreenkomst voor drie jaren is

aangegaan. Men onderstelt toch, dat die schikking op het aan-

nomen van een vasten Avissclkoers berust; maar vermits deze

koers op het oogenblik nadeelig is, had de Regering zich meer
gunstige kansen voor do beide volgende jaren niet moeten afsnij-

den. Eindelijk heeft men gevraagd, of niet het mindere bedrag

,

bij artikel 38 van dit hoofdstuk voor de overmaking der regten

op den Scheldetol te Antwerpen uitgetrokken , het bewijs ople-

vert, dat ook het bedrag der onvervreemdbare rente met minder

kosten voor de schatkist te innen Avarc.
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‘ .P? vraagis gedaan, of de postdirecteuren de inkomstendie zij uit liet zoogenaamde droit de botte genieten niet aan hetfeijk behoorden te verantwoorden. Die LomZk sctncn toche leges op éene lijn te kunnen worden gesteld. Dit gevoelenvond echter bij andere leden tegenspraak.
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l|0P' °°k Uit hoofde der bij de raming plaatshebbende aftrekkingen wegens verloven, onvoltallDheid enz.einig kan vrijvallen, meestal eene verhooging hebben onderdaan-terwijl daarentegen het cijfer der meer wisselvallige uit<mven isverminderd. Zoo merkt men onder anderen eeneLZeThoogmg op in artikel 5 wat den generalen staf betreft en isdie verhooging zeer m ’t oog vallend bij artikel 10, betreffendde trac tementen en soIchj en voor het wapen der cavalerie, waarvoorïuim f 50,000 meer wordt aangevraagd, dan over 1852 is toe<re-staan. Aan den anderen kant wordt voor de IXde afdeelm^Scheeps- en wagenvrachten thans f 10,000 minder uitgetrokkendan voor 18o2; zijn de beide afdeelingen betrekkelijk het materieelder artillerie en genie verlaagd, waartoe trouwens de ruime aftrekuit het fonds der verstrekkingen bijdraagt; en is de post vooronvoorziene uitgaven, die op de begrooting voor 1852 f 79 821 34.
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317 '58 ' “ d“ £—« -t op dfheiS

Te minder konden vele leden de aangeduide strekkin» tot verhoogmg der uitgaven voor het Departement van Oorloo- goedkeurenomdat hoe gunstig de toestand van ’s Rijks geldmiddelen thansbetiekkelijk ook wezen mogt, hunnes inziens niet uit het oo»mogt worden verloren, dat de voortduring van dien -unstiVen
toestand steeds afhankelijk bleef van velerlei wisselvallige

0
omstan-igheden. \ ooral ook uit dezen hoofde zouden zij elke blijvendeverhooging der uitgaven voor het Departement van Oorlo- diemet als volstrekt onvermijdelijk moest worden beschouwd ’

be-denkelijk achten. Van deze zijde kon men dan ook den wenschmet onderdrukken
,
dat na het voltooijen der reorganisatie vande verschillende wapens

, daarop niet weder terug Logt wordengekomen. De ondervinding had toch geleerd
, dat elke nieuwe

organisatie van dezen aard al ligt ten nadeele der schatkist uitliepen op het cijfer der pensioenen eenen nadeeligen invloed uitoefende
.

Door e
f.;»

e
i
eden werd intusschen te dezen aanzien een eenm-

vei
J
c ud('rid gevoelen aan den dag gelegd. Ofschoon ook zijtoestemden, dat bij de regeling der uitgaven voor het Departementvan Oorlog de meest mogelijke spaarzaamheid in acht moest wor-den genomen erkenden zij zich te hebben verheugd

, dat in denlaatsten tijd door het hoofd van dat departement maatregelengenomen waren
, die misschien op den duur meerdere kosten nazich zouden slepen, maar als onvermijdelijk te beschouwen warenzoo men onze betrekkelijk geringe krijgsmagt datgene wilde doenworden

, wat zij eigenlijk zijn moest; namelijk de kern vaneen
veel grooter leger, de grondslag, waarop in tijd van nood konworden voortgebouwd. Uit dat oogpunt beschouwden zij de hierbedoe de maatregelen, zoo als het uitbreiden van liet instructie-
bataillon

, het voegen van een depót bij elk der regementen cavalerieen de organisatie der artillerie, als nuttig en gepast terwiil
vooral het hun bij geruchte bekend besluit omtrent de verhoogni
der bezoldiging van de 2de luitenants der infanterie hun voor-kwam eene zeer goede strekking te hebben.

§ 2. In al de Afdeelingen is de aanmerking gemaakt, dat detoelichting van dit hoofdstuk der begrooting
, wat duidelijkheid

en volledigheid betreft, veel te wenschen overlaat. Indien dedaarbij gevoegde memorie niet geacht kon worden veel belangrijks
te behelzen dan staat zij daarin slechts gelijk met de MenTorienvan loehchting bij andere hoofdstukken

; maar voor het thansbehandelde hoofdstuk wordt niet, even als voor die andere lietgemis van een algemeen ophelderend overzigt vergoed door eeneafdoende toelichting viin iéder ondcrdbcl op den overeele-den
staat. Reeds geheel de inrigting van den toelichtenden sS»at°van
dit hoofdstuk

, waarop eerst de hoofdsommen worden uitstrekken en dan de becijferingen volgen, maakt het gebruik daarvan
moeijehjk. Maar ook bij het behoud dier inrigting hadden depunten

, waarop het voor de leden der Kamer voornamelijk moestaankomen, beter in hot licht kunnen worden gesteld. Zoo wordt bh*
artikel 10 Slechts als tér loops vermeld

, dat ten gevolge der nieuwe
d6r eavalfie de behoeften voor dat wapenmet f 50,46o.38j zijn vermeerderd, maar 'waaruit die meerdere be-

hoeften eigenlijk voortspruiten wordt niet gezegd, en is ten hoogste
uit de vergelijking van de vroegere toelichtende staten met. den
tegenwoordigen op te maken. Niet minder heeft het de aandacht
getrokken, dat bij de afdeeling; Materieel der genie

, behalve eene
weinigbeteckenende aanmerking omtrent liet onderhoud der «re-bouwen van de Militaire Academie te Breda, niets hoegenaamd
in de kolom voor toelichtende opmerkingen is aangeteekend.

Nog veel moer woog cén ander tegen de voordrngt van
o O
S? O»
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dit hoofdstuk der begrooting bestaand bezwaar. Het was daarin

gelegen ,
dat de uitgetrokkene cijfers in verscheidene opzigten met

gestaafd worden door eene berekening der vermoedelijke uitgas en

voor bet volgend dienstjaar ,
maar in tegendeel steunen op eenen

vroegeren staat van zaken. In de eerste plaats toch heeft de ieei

Minister van Oorlog zelfden 8sten October jh, bij de mededeeling

aan de Kamer van de Koninklijke besluiten wegens de organisatie

van het wapen der artillerie, te kennen gegeven, dat de nieuwe

formatie van dat wapen niet in de begrooting is opgenomen,

en dat uit die formatie meerdere uitgaven zouden voortvloeien,

die echter welligt uit het overblijvende op andere posten zouden

kunnen worden gekweten. In de tweede plaats is door middel der

dagbladen aan de leden der Kamer de inhoud van een besluit des

Konings bekend geworden, waarbij de bezoldiging der ritmeesters

en kapiteins bij den generalen staf, bij het wapen der cavalerie

en bij het corps ingenieurs, mineurs ensapeurs, op minderen voet

is gebragt, en daarentegen dat der kapiteins -adjudanten bij de

infanterie, van de plaatselijke kommandanten der 2de en 3de klasse

en van de 2de luitenants der infanterie is verhoogd. Uit deze onder-

scheidene maatregelen moeten veranderingen voortvloeijen ,
zoo al

niet inde cijfers der onderscheidene artikelen, dan toch zeer zeker

in de berekeningen van den toelichtenden staat waarop die cijfeis

steunen. Deze toelichtende staat drukt alzoo den tegenwóordigen toe-

stand niet meer uit met opzigt tot de inrigtmg van een deel der

krijgsmagt en de bezoldiging van een deel der officieren. Hij be-

helst tot zekere hoogte geene juiste elementen meer voor de be-

oordeeling, waaraan de leden der Kamer geroepen zijn elke be-

grooting te onderwerpen. Nu erkent men gaarne ,
dat tijdens

liet opmaken van dit hoofdstuk der begrooting de bedoelde \ ei -

anderingen nog niet tot stand waren gekomen ,
en dat^ dus ^daar-

van op den toelichtenden staat ïjog geene sprake kon zijn.
.

Thans

echter moet de invloed, die een en ander op de inrigting dei

kaders en op de cijfers der tractementen zal hebben ,
bij het

Ministerie van Oorlog volkomen bekend zijn. 11ijna eenparig

dringt men er dan ook op aan, om vóór de beraadslaging over

dit hoofdstuk mededeeling van de noodzakelijk geworden aanvul-

lingen en wijzigingen in den toelichtenden staat te ontvangen,

opdat de Kamer tot eene goede beoordeeling der voor dit depar-

tement aangevraagde'sommen in staat worde gesteld.

§ 4. Uit den bij dit hoofdstuk overgelegden staat van pensioenen

, blijkt, dat sedert den 1 sten October lbol, op welk tijdstip de wet-

ten omtrent de militaire pensioenen in werking zijn gebragt, tot

den Sisten Mei dezes jaars ,
bij het Departement van Oorlog voor

een gezamenlijk bedrag van f 64,494 aan zoodanige pensioenen en

onderstanden verleend zijn. Dat hooge cijfer heeft de aandacht

van de leden der Kamer bijzonder getrokken. Velen hunner,

ofschoon zich verheugende, dat de wetten van 28 Augustus 1851

werkelijk eene verbetering in het lot der krijgslieden hadden

gebragt, konden toch de vrees niet ter zijde stellen, dat juist de

daardoor geopende gelegenheid om beter in het lot van den te

pensioneren officier te voorzien, aanleiding had gegeven, om aan

zeer velen hunner pensioen toe te kennen. Die vrees was nog. toe-

genomen ,
omdat in de laatste maanden uit aankondigingen in de

Staats-courant is gebleken, dat, na het. opmaken der bedoelae

lijst, nog weder een groot aantal soortgelijke pensioenen zijn ver-

leend. Men kon of wilde niet beweren ,
dat militairen zijn gepen-

sioneerd die voor de active dienst nog geschikt waren ,
maar ge-

voelde zich toch gedrongen, der Regering zeer ernstig in beden-

king te geven ,
om van de bevoegdheid tot het pensioneren van

officieren geen te ruim gebruik te maken. Tevens wenschte men,

om den wezenlijken staat van zaken te dezen aanzien te kunnen

beoordeelen ,
eene aanvullingslijst te ontvangen van de militaire

pensioenen en onderstanden, van den 31sten Mei jl. af tot henen

'toe verleend.

Eenige leden , ofschoon zich met den wensch tot het erlangen

der bedoelde aanvullingslijst volkomen vereenigen.de, legden om-

trent de zaak zelve van het pensioneren der officieren een ander

gevoelen aan den < dag. Zij hadden zich over de vaststelling der

wet omtrent de pensioenen bij de landmagt verheugd, niet zoo

zeer omdat het lot van den militairen stand daardoor verbeterd

werd, als wel omdat de bij die wet vastgestelde bepalingen om-

trent de jaren dienst en de verdere voorwaarden voor het erlangen

van pensioen, 'behoorlijk toe gepast, de strekking konden hebben,

om aan ons kleine leger innerlijke kracht te verzekeren, om het

een goed leger te doen worden en blijven. Maar zou nu dit doel

werkelijk worden bereikt, dan behoorde de Regering, al wierden

daardoor ook de uitgaven van het Departement van Oorlog .ver-

hoogd, van de bevoegdheid tot pensionering een ruim gebruik te

maken, en dan moest het niet-pensioneren van een officier, die

in de termen der wet van 28 Augustus 1851 valt, steeds uitzon-

dering, het pensioneren regel zijn.

§ 5. Door verscheidene leden is teruggekomen op den ook in

hét vorige j aar geuiten wensch tot meerdere splitsing van som-

mige artikelen dezer begrooting. Men noemde artikel 26 , betrek-

kelijk liet onderhoud en den nieuwen aanleg van vestingwerken,

als bijzonder geschikt om te dezen aanzien in aanmerking te ko-

men. Niet slechts toch wordt daarbij de aanzienlijke som van

f 530,000 uitgetrokken, maar elk der onderdeden a, b, c en d,

waarin het artikel op de toelichtenden staat gesplitst is , bevat

zoodanige ongelijksoortige uitgaven, dat het veranderen, dier vier

onderdeden in even zoo vele afzonderlijke artikelen eigenaardig

schijnt en tot geen wezenlijk ongerief zou leiden ;
terwijl dan

daardoor het voordeel zou worden verworven, dat aan de Kamer
meer ruimte van beoordeeling over de aangevraagde sommen zou

worden gelaten. Men heeft dit gevoelen met eenige meerdere ge-

rustheid uitgedrukt na het gebeurde in het vorige jaar betrekkelijk de

splitsing van den post voor materieel der artillerie in onderscheidene

artikelen. Het toenmalig hoofd van het Departement van Oorlog is

tot die splitsing op de begrooting voor 1852 niet dan schoorvoetende

.overgegaan, en onder het uiten der vrees, dat uit het gemis der

gelegenheid tot overschrijving van het eene artikel op het andere

wezenlijke moeijelijkheden zouden worden geboren. Het is toen

slechts eene proevegeweest, waarop later kon worden teruggekomen.

Uit de tegenwoordige voordragt van hoofdstuk X blijkt, dat die

proeve bij het Departement van Oorlog zelf als gelukt is beschouwd ,

en dat de bedoelde splitsing tot geene wezenlijke ongelegenheden

aanleiding heeft gegeven, daar die splitsing anders bij deze voor-

dragt zeker niet gehandhaafd zou zijn geworden.

§ 6. In al de Afdeelingen der Kamer is bij de behandeling

van dit hoofdstuk der begrooting het gewigtig punt.van het ver-

dedigingsstelsel ,
vooral ook voor zooveel de vestingen betreft

,

ter sprake gebragt. De daaromtrent plaats gehad hebbende ovei-

weging heeft sommigen geleid tot het fioen der vraag aan de

Regering, of het comité van defensie reeds een eindverslag over

hef
5

aan te nemen verdedigingsstelsel ,
hetzij in ’t algemeen ,

hetzij

meer bijzonder met toepassing op het al dan niet behouden van

bepaalde vestingen ,
heeft uitgebragt. Kon die vraag toestemmend

worden beantwoord, dan meende men op de mededeeling van

dit verslag aan de Kamer te mogen aandringen. Zag de Regering

er zwarigheid in om aan het bedoelde verslag openbaarheid te

geven, de mededeeling zou in eene zitting met geslotene deuren

kunnen plaats hebben. Moest, hares inziens, zelfs zulk eene be-

perkte bekendheid met opzigt tot bepaalde bijzonderheden van het

verdedigingsstelsel voor ’s Lands belang minder raadzaam worden

geacht ,°dan gaf men haar in bedenking ,
om die gedeelten van

het verslag, waarin deze bijzonderheden voorkwamen, niet mede

te deelen ,
en dat stuk dus slechts gedeeltelijk ter kennis van de

leden der Kamer te brengen. Men kon echter daarbij de overtui-

ging niet ontveinzen, dat bij den tegenwoordigen toestand, van

Europa, nu de middelen van gemeenschap zoo gemakkelijk zijn en

de openbaarheid in alle vakken van kennis en. wetenschap zulk

eene groote uitbreiding heeft erlangd, de geheimhouding van. al

hetgeen het verdedigingsstelsel betreft geacht moet worden min-

der noodzakelijk en tevens minder mogelijk te zijn. Die geheim-

houding behoort, ook blijkens het gebeurde in andere landen,

niet meer tot onzen tijd.
r

jj(3 dezer gelegenheid is tevens door vele leden teiuggekomcn

op het verhandelde in het vorige jaar ten aanzien der Limbuigmhe

vestingen. Zij verklaarden daarbij even sterk als vroeger te t lij -

Ven hechten aan de overtuiging, dat in het wezenlijk belang des

Rijks de geheele ontwapening van Maastricht en Venlo als ves-

tingen gevorderd wordt. Men .voegde er bij ,
ongaarne te hebben

°-ez!en, dat na het ten deze verhandelde in comité-generaal ,
de

stand van zaken daaromtrent steeds volkomen dezelfde is gebleven.

Ook meende men, dat de uitslag van eene ten vorigen jare in de

Kamer plaats gehad hebbende stemming omtrent een te dezer zake

voorgesteld amendement ten onregte als bewijs zou worden aan-

gehaald, dat hare meerderheid destijds op dit punt mót hen in

gevoelen had verschild.

§ 7. Vooral ook bij de overweging van de artikelen dezer

beo-roóting, waarop aftrekkingen ter zake. van restitutie wegens

verstrekkingen voorkomen, is door verscheidene leden de wensch

herhaald, dat de wet tot regeling van geheel het onderwerp

der verstrekkingen spoedig aan de Kamer moge worden ingediend.

De Commissie van Rapporteurs moet hierbij, doen opmerken ,
dat

tijdens het onderzoek dezer begrotingswet in de Afdeelingen der

Kamer de leden nog niet bekend konden zijn met de toezeggingen

omtrent de spoedige indiening der bedoelde regel ingswet, sedert

door den heer Minister van Oorlog in eene openbare zitting der

Eerste Kamer gedaan.

§ 8. Met genoegen heeft men ,
bij de behandeling der begrooting

van het Departement van Oorlog voor 1852, van het toenmalig

hoofd van het departement de mededeeling ontvangen, dat aan

eene nieuwe wet op de nationale militie zeer. ijveiig gewerkt

werd. Men verlangt thans te weten ,
hoe ver die werkzaamheden

gevorderd zijn.
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ISte AFDEELEfG.

Kosten van het Departement.

§ 9. Vele leden blijven van gevoelen, dat bet cijfer van artikel

2 van dit hoofdstuk, vooral zoo men het vermeerdert met de
tractementen

,
die, 'als elders gebragt, hier worden afgetrokken,

zeer hoog moet. voorkomen. De vroeger gedane toezegging, dat

elke volgende begrooting te dezen aanzien vermindering zou aan-
wijzen

,
is tot nu toe slechts onvolledig nagekomen

, daar thans
weder alleen in de onderafdeeling van afloopende tractementen
eenige inkrimping te bespeuren is. Men kan het vermoeden niet

van zich weren, dat nog wel eenige meerdere besparing op dezen
,post zou te verwerven zijn, hetzij dan door vereenvoudiging der

administratie, hetzij door vermindering der toelagen aan de bij

het departement werkzame officieren.

Wat het eerste punt betreft
, is men teruggekomen op het in

het vorig jaar geopperd denkbeeld, om door de aanstelling van
inspecteurs voor de verschillende wapens de werkzaamheden aan
het Departement van Oorlog te vereenvoudigen. Dit denkbeeld
is toen niet geheel begrepen geworden. Het had de strekking om
de chefs der corpsen meer zelfstandig te doen handelen, en daar-
door de schrifturen, die thans bij het Departement van Oorlog
worden ingezonden, te verminderen; maar aan den anderen kant
in de benoeming van bekwame

,
werkzame inspecteurs een waarborg

te erlangen
, dat de werkzaamheden

,

(

voortaan regtstreeks aan de
chefs der corpsen op te dragen, goed en naauwkeurig zouden
worden verrigt. Men meent steeds, dat er in deze categorie te

rangschikken werkzaamheden zijn
,

die thans bij het Departement
van Oorlog veel tijd rooven en toch niet tot de eigenlijk gezegde
lioofd-administratie behooren. Dat zoodanige verwezenlijking van
het denkbeeld weder eene afscheiding der onderscheiden dienst-

vakken in het leven roepen en zelfs tot vermeerdering van uit-

gaven leiden zou
, kan men

,
in weerwil der verzekering in eene

aanteckening op den toelichtenden staat, nog niet inzien.

Met opzigt tot het tweede punt
,
de toelagen aan de bij het

departement werkzame officieren ,
heeft men doen opmerken, dat

•deze toelagen
, die naar de verschillende rangen f 600 , f 400 en

f 300 bedragen
,
wel als te hoog moeten worden beschouwd

,
wan -

neer men ze met de garnizoens-toelagen vergelijkt, welke voor den
hoofdofficier f 300

,
voor den minderen officier f 200 beloopen.

Voor dit verschil zou dan alleen eene afdoende reden bestaan, als

de werkzaamheid aan het Departement van Oorlog door de offi-

cieren van het leger geacht wierd bezwarender te zijn
,
dan de

garnizoensdienst. Daar dit echter niet het geval schijnt en in-
tegendeel de plaatsing bij het departement door de officieren, om
verschillende redenen, zeer gezocht wordt, kan hier alleen aan
vergoeding voor duurdere levenswijze gedacht worden, maar dan
behoort ook de aan het departement werkzame officier

,
wat de

toelage betreft, met dien, welke te ’s Gravenhage in garnizoen is ,

gelijk te worden gesteld. Naar het oordeel van sommigen be-
hoorde hier nog een stap verder te worden gegaan, en voor
de toelage een vast cijfer , niet gewijzigd naar de verschillende
rangen, te worden aangenomen. Daartegen deed men echter op-
merken

, dat de behoeften van den hoofdofficier
, als in den regel

gehuwd, grooter zijn dan die van den officier van minderen
rang; zoodat eenig verschil in het bedrag der toelage wel kon
worden toegegeven

, zonder dat daarom die toelage tot f 600
behoorde te klimmen.

Hindelijk heeft men bij artikel 2 nog op verdere besparing
ophot onderdeel der afloopende tractementen aangedrongen; terwijl

sommige leden verklaarden omtrent den waren aard dier tracte-

menten niet genoog ingelicht te zijn.

§ 10. Uit de aanteekening op den toelichtenden staat bij artikel 3

maakt men op ,
dat de opbrengst van den verkoop der bij het

topographisch bureau vervaardigde kaarten niet onder de gewone
l ij ks-inkomsten verantwoord wordt, maar in mindering strekt van
de uitgaven voor dat bureau. Men zou zulks onregelmatig achten

en wenscht dus deswege eenige opheldering te erlangen.

Hde AFDEELING.

Tractementen , bureaukosten enz. van de staven.

§ 11. Sommige leden hebben de vraag, of in vredestijd de

generale staf niet zou kunnen worden opgeheven
, op nieuw aan

de overweging der Regering aanbevolen willen hebben
, en zich

daarbij gedragen aan hetgeen vroeger over dit onderwerp, ook
in verband tot do tegenwoordigo wetenschappelijke kennis der

officieren, gezegd is.

§ 12. Met genoegen heeft men uit de Vergelijking van den

toelichtenden staat van liet tegenwoordig hoofdstuk met dien toe-

lichtenden staat voor 1852 gezien, dat het aantal der plaatselijko

kumruandanten der eerste klasse is verminderd. Vele leden zouden
echter gewonseht hebben, dat in dit opzigt verder ware gegaan,
en dat do Regering tot de reeds meermalen verlangde

,
geheele

afschaffing der plaatselijke kommandanten besloten had. De vraag

moest ten minste rijzen, welken regel de Regering ten aanzien der
vestiging van eenen plaatselijken kommandant volgde, daar men
zulk eenen bevelhebber in de eene stad aantrof, in de andere van
gelijke belangrijkheid miste. Indien bijv. te ’s Gravenhage

, waar
steeds eene talrijke bezetting van onderscheidene wapens aanwezig
is, een afzonderlijk plaatselijk kommandant voortdurend zonder
bezwaar kan worden gemist , dan laat het zich moeijelijk begrij-

pen ,
hoe er nog eenige andere gemeente kon bestaan

, waar die

kommandant volstrekt vereischt wordt.

§ 13. Met het oog op art. 254 van dc gemeentewet heeft men
de vraag gedaan, of het aantal der onder artikel 7 voorkomende
poortiers en boomsluiters niet nog zou kunnen worden ingekrompen.

Tevens hebben eenige leden gemeend, ook met het oog op
deswege in den laatsten tijd plaats gehad hebbende moeijelijk-

heden, er op te moeten aandringen
,
dat door de zorg van het

Departement van Oorlog de reglementen op het poortsluiten in de
grensvestingen overal in eenen milden geest worden uitgelegd

, en

in ’t algemeen , dat de bewoners dier vestingen te dezer zake zoo

weinig worden bemoeijelijkt , als slechts eenigzins mogelijk is.

nide AFDEELIXG.

Tractementen , soldijen enz. van de verschillende ivapencorpsen.

§ 14. Op den toelichtenden staat komt, bij artikel 9, aan het

hoofd van den staf der infanterie een luitenant-generaal
, inspecteur

der infanterie voor
,
voor wien een tractement van f 8000 is uit-

getrokken. Men acht deze bezoldiging te hoog, en doet ook
daarom de vraag of zij werkelijk genoten wordt. Tot die vraag

schijnt te meer aanleiding te bestaan, omdat men meent te weten,

dat de tegenwoordige inspecteur der infanterie geenen hoogeren

rang dan dien van generaal-majoor bekleedt.

Aan deze vraag heeft zich nog eene andere opmerking geknoopt.

Blijkens eene mededeeling in het officieel dagblad, zijn bij Ko-
ninklijke besluiten van den 8sten September jl. drie generaals-

majoor tot den rang van luitenant-generaal verheven, en wel zoo

het schijnt zonder bezwaar van ’s Rijks schatkist. Is dit laatste

werkelijk het geval
,

dan wenscht men bij de Regering aan te

dringen, dat in dit stelsel worde volhard, en dat niet te eeniger

tijd — zoo als sommigen schenen te vreezon — de tractementen

der bedoelde luitenants-generaal tot het hierboven vermelde cijfer

van f 8000 worden verhoogd.

§ 15. Bij artikel 11 heeft men de opmerking gemaakt, dat het

bedrag der tractementen van de officieren van het wapen der

artillerie, die bij het Departement van Oorlog werkzaam zijn,

zoo als deze tractementen op den toelichtenden staat, onder het

hoofd : Staf der artillerie worden opgegeven
,
niet geheel sluit met

het bedrag derzelfde tractementen ,
zoo als dit in de uitwerking

van artikel 2 voorkomt. Men maakt deze opmerking te meer

,

omdat een dergelijk verschil in cijfers op den toelichtenden staat,

nog op deze en gene andere plaats is opgemerkt.

Vde AFDEELEÏG.

Militaire Academie.

§ 16. Terwijl vroeger blijken waren voorgekomen, dat er ver-

schil van gevoelen bestond over het al dan niet wenschelijke der

voortdurende vereeniging van de adolborsten der marine met de

kadets voor dc landmagt op de academie te Breda , is sedert, naar

het schijnt, aan die instelling eene definitive nieuwe regeling gege-

ven, terwijl reeds vroeger, bij Koninklijk besluit van 23 Augustus

1851, het beginsel der vereeniging van de tweederlei soort van
kweekelingen bepaald was aangenomen. Men neemt daaruit aan-

leiding om te vragen of de voorloopige vereeniging goede vrachten

gedragen had, en dus ook dc daaromtrent bestaan hebbende onze-

kerheid geheel opgeheven is ; terwijl men tevens mededeeling van

het besluit wegens de nieuwe organisatie der academie heeft ver-

langd.

§ 17. Ook nu weder, even als ten vorigen jare , heeft men zich

geen juist denkbeeld kunnen vormen van de wijze, waarop de

bijdragen uit de koloniale geldmiddelen tot de kosten der militaire

academie van het algemeen bedrag dier kosten worden afgetrokken.

Grcene andere aftrekking komt te dezer zake op den toelichtenden

staat voor, dan die van een tractement van f1500 voor een lector

in de Oosterschc talen. Maar waar is dan het overige der bij-

dragen, dat eene aanmerkelijke som bedraagt, te vinden? Naar
eene vroegere mededeeling te oordcelen, zou deze verdere bijdrage

onder do afgetrokkene som van f 11,500 voor kadets cn adel-

borsten die geheel of gedeeltelijk voor rijks-rekening geplaatst

worden, verscholen moeten zijn. Maar dit strookt weder niet met

het hooger totaal bedrag dier bijdrage, voor zoover men dat

bedrag over dc laatste jaren kent. Men vraagt dus te dezer zake

op nieuw opheldering.

§ 18. Het hoeft de opmerking getrokken, dat op den toelichten-

den staat 70 oppassers, als bij de Militaire Academie in dienst,

voorkomen. Men acht dit aantal buitensporig hoog, vooral wanneer
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men bedenkt, dat het daarbij diensten geldt bij jongelieden, die

later bij de zee- of landmagt geplaatst worden, en zich dus reeds

vroeg moeten gewennen
,
datgene zelf te verrigten wat anders een

bediende voo» hen zou doen. Eenige inlichting ook omtrent dit

punt, schijnt niet overtollig.

Vilde AFDEELING.

Geneeskundige dienst.

§ 19. Men blijft steeds het cijfer dezer afdeeling betrekkelijk

zeer hoog achten ,
en kan het vermoeden niet van zich weren

,

dat vooral ook op de uitgaven voor materieel nog wel eenige be-

sparing zou te verwerven zijn.

§ 20. Op den toelichtenden staat vindt men bij artikel 16 a,

onmïddellijk onder de paardenartsen , 6 kweekelingen der 1ste en

16 kweekelingen der 2de klasse vermeld, waarvoor gezamenlijk

f 5000 in uitgave wordt gebragt. Men heeft gevraagd
,

welke

kweekelingen dit zijn en waar zij onderwijs genieten.

IXde AFDEELING.

Scheeps- en wagenvrachten.

§ 21. Ofschoon het cijfer dezer afdeeling eene vermindering

heeft ondergaan , blijft het nog altijd vrij aanzienlijk. Ook in

verband daarmede is gevraagd, of, zonder schade voor de dienst,

de garnizoensverwisselingen ,
die vooral ook voor de officieren

bezwarend en tevens voor de schatkist nadeelig zijn
,

niet nog

meer zouden kunnen worden beperkt.

Xde AFDEELING.

Materieel der artillerie enz.

§ 22. Het heeft zeer bijzonder de aandacht getrokken, dat

wel het totale cijfer dezer afdeeling f 27,000 minder bedraagt,

dan daarvoor op de begrooting van het loopende jaar is uit-

getrokken , maar dat deze uitkomst alleen verkregen is
, doordien

op onderscheidene artikelen der afdeeling thans gezamenlijk f236,880
voor restitutien wegens verstrekkingen zijn afgetrokken

, terwijl

die afgetrokkene som op
.
de begrooting van 1852 , zoo als zij

oorspronkelijk werd voorgesteld, slechts f 108,400 bedroeg, en
eerst op den later medegedeelden staat tot f 174,400 is geklom-
men. Men heeft zich dit altijd nog aanmerkelijk verschil niet

goed kunnen verklaren
,
en vraagt

,
waarop de verwachting steunt,

dat in 1853 zoo veel meer zal moeten worden verstrekt, dan
in 1852.

§ 23. Te dezer gelegenheid hebben eenige leden op nieuw de
aandacht der Regering gevestigd willen hebben op de noodzake-
lijkheid eener betere controle op den voorraad in de magazijnen
zoowel der land-, als der zeemagt, en daarbij ook gevraagd,
waarom niet voldaan is aan de toezegging bij gelegenheid der

behandeling van de Staatsbegrooting van 1852 gedaan , dat de
toen overgelegde opgaven wegens den arbeid in ’s Rijks artillerie-

stapel- en constructie-magazijnen door die over latere jaren zouden
worden gevolgd.

§ 24. Men wenscht ook het gevoelen van het Departement
van Oorlog te kennen wegens de percussie-granaten van nieuwe
uitvinding ; waardoor men de beantwoording der vraag verstaat

,

of deze projectilen zoodanig aan de verwachting beantwoorden,
dat de gelden voor het geheim der uitvinding geacht kunnen
worden goed besteed te zijn.

Xlde AFDEELING.

Materieel der genie.

§ 25. De wensch is uitgedrukt, dat overal waar vestingen

ontmanteld of vestingwerken geslecht worden, de daardoor vrij-

komende gronden dadelijk mogen overgaan onder het beheer der
gewone staats-domeinen , ook opdat deze gronden

,
zonder op de

herkomst te letten , in het lot dier domeinen mogen deelcn en dus

,

als zich daartoe goede gelegenheid aanbiedt
, verkocht worden. —

De Commissie van Rapporteurs voegt er bij, na het onderzoek
van dit hoofdstuk in de Afdeelingen, met genoegen in de Staats-

courant eene aankondiging te hebben gezien, waaruit blijkt, dat
ten aanzien van onze verlatene vestingen aan het oostelijk frontier

aanvankelijk het hier aangeprezen denkbeeld gevolgd wordt.

§ 26. In den considerans van het wets-ontwerp tot vaststelling

van dit hoofdstuk wordt alleen art. 120 der Grondwet, niet,

gelijk in bijna al de andere gelijksoortige wets-ontwerpen
, ook

art. 119 aangehaald. Daar voor deze weglating wel geenerlei
afdoende reden kan bestaan, geeft men in bedenking om den con-
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siderans van dit ontwerp even zoo te stellen, als de beweegreden
der andere begrootingswetten.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den 6den
November 1852.

Dommes van Poldeesveldt.
SCHIFFER.
Meeussen.

i
De Raadt.
Van Nispen van Sevenabs.
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VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet tot vaststelling van hoofdstuk XI
der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

Het wets-ontwerp tot vaststelling van het Xlde hoofdstuk der
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1853 is spoedig na zijne

indiening in de Afdeelingen van de Tweede Kamer der Staten-
Genera'al onderzocht. In drie Afdeelingen heeft men zich ont-
houden van beschouwingen van meer algemeenen aard, die ge-
woonlijk bij gelegenheid van de behandeling van dit hoofdstuk
der Staatsbegrooting worden gehouden. Men is in die Afdeelingen
daartoe overgegaan, omdat het zich laat aanzien, dat gedurende
dit zittingjaar zich meer geschikte gelegenheden zullen opdoen tot

eene grondige behandeling der koloniale aangelegenheden en belan-
gen. Bijzonder in eene der andere Afdeelingen zijn evenwel de
volgende onderwerpen ter sprake gebragt.

§ 1. Door eenige leden is in eene Afdeeling het gevoelen

geuit, dat bij het Indisch Bestuur de strekking schijnt te bestaan,

om liet arbeidsloon op Java op te drijven. Dit zou vooral het

geval zijn ten opzigte van het loon der koelies in de suiker-

fabrieken, dat tot op 25 cents per dag is verhoogd. Die verhooging
zoude ten doel hebben de verbetering van den toestand des Javaan-
schen arbeiders. Dit doel op zich zelf goedkeurende, dn de nood-
zakelijkheid er van erkennende, meenden die leden zich evenwel
verpligt, te wijzen op het huns inziens verkeerde van het middel

ter bereiking van dat doel aangewend. De verhooging van het

loon zal, naar hun oordeel, niet altijd strekken tot verbetering

van den materielen toestand des arbeiders, omdat dat loon slechts

gedeeltelijk in zijne handen komt. Het zijn toch de hoofden aan
wie de betaling geschiedt, en door wie het arbeidsloon aan de
arbeiders wordt uitgekeerd. De verhooging, meenden zij, zou

dus grootendeels strekken tot verbetering van den toestand dier

hoofden en niet geheel van die der arbeiders. Bovendien zou zij

eene wezenlijk gevaarlijke belemmering daarstellen in de concur-

rentie der suikerfabricaten op Java met die op andere plaatsen.

Hiertegen is echter aangevoerd, dat toch wel een grooter gedeelte

van de arbeidsloonen in handen van den arbeider zal komen, te

meer, omdat door het Indisch Bestuur ook verordeningen omtrent

eene spoedige en beter verzekerde uitbetaling daarvan zijn daar-

gesteld. Van de andere zijde werd het bestaan dier verorde-

ningen niet ontkend, maar wel de strikte naleving er van betwij-

feld, en beweerd, dat eene betere bezoldiging der hoofden een meer
doeltreffend en minder gevaarlijk middel zou zijn. Men wenschte,

naar aanleiding hiervan, door de Regering omtrent deze zaak

nader te worden ingelicht.

§ 2. In diezelfde Afdeeling is de uitgifte van suiker-contracten*

zoo als die thans plaats heeft, ter sprake gebragt. Men vestigde

de aandacht op het. feit , dat niet alleen de eigenaren van der-

gelijke contracten, na weinige jaren, dikwijls een zeer aanzienlijk

vermogen hebben verworven, maar dat sommigen hunne onder-

neming, vóór zij nog in werking is, tegen hooge sommen ver-

koopen of verhuren. Het schijnt, dat tegenwoordig in het uitgeven

dier contracten geen vaste regel wordt gevolgd, maar ze nog steeds

worden afgestaan aan hen ,
wien het Indisch Bestuur om de eene

of andere reden bijzonder genegen is. Deze wijze van handelen

schijnt thans te meer bedenkelijk, nu het gewenschte verschijnsel

zich meer en meer vertoont, dat kapitalisten zoowel in Indie

als vooral ook hier te lande, genegen zijn aanzienlijke sommen in

industriële ondernemingen op Java te plaatsen. Men was van

meening, dat èn nieuwe contracten èn oude na expiratie van

den termijn, voor de algemeene concurrentie behoorden te wor-

den opengesteld. Men meende dat daarvan groote voordooien voor

de schatkist te verwachten zijn, die thans in banden vallen van

particulieren, niet als een gevolg van hunne industrie, maar van

de gunst die hun verleend wordt. Bovendien zou op die wijze

eene nieuwe gelegenheid worden geschonken voor de zoo allozins

wenschelijke verplaatsing van kapitalen uit Nederland naar Indie.

Van eene andere zijde werd hiertegen aangevoerd , dat vroeger

het uitbesteden van contracten aan dengene die tegen den laagstou

II.
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prijs de suiker aan het Gouvernement wilde leveren, reeds is
|

beproefd geworden ; maar dat de resultaten daarvan niet gunstig

zijn geweest. Dat stelsel is gebleken niet in overeenstemming
te zijn met de grondslagen van het stelsel van suikercultuur op
Java, en gaf aanleiding, dat minvermogenden of mingeschikten

uitgelokt werden om in te schrijven op voorwaarden, welke zy

of niet bij magte óf niet bij wille waren na te komen. Het
gevolg daarvan was, dat eenigen zich te gronde rigtten of de

onderneming lieten varen, waardoor aan het Gouvernement veel

schade werd berokkend , óf dat zij poogden hunne belangen ten

koste van de bij de cultuur ingedeelde bevolking te bevorderen.

Nog een ander schadelijk gevolg van dat stelsel zou, naar men
van diezelfde zijde beweerde, hierin bestaan dat het grootste

getal contracten in handen der Chinezen zou geraken. Bovendien
behoorde niet voorbij te worden gezien ,

dat sedert het Gouver-
nement opgehoudén heeft bij het uitgeven van contracten rente-

lóoze voorschotten te verleenen, en de verpligting heeft opgelegd

tot aanschaffing van kostbare verbeterde toestellen
,

reeds meer
eigene kapitalen in de ondernemingen worden gestoken, en dat

door maatregelen, zoowel bij het uitgeven van nieuwe als bij het

verlengen van reeds bestaande contracten, in de laatste jaren

genomen, waarbij de leveringsprijzen der suikers aanmerkelijk

lager gesteld zijn, het bedrag der daaruit voor de ondernemers
voortvloeiende winsten zeker tot op de helft is verminderd.

Tégen deze bedenkingen werd door de voorstanders van het.

overgeven der contracten aan de algemeene mededinging ingebragt

:

1°. dat de uitbesteding der contracten in 1839 eene geheel

andere zaak was, dan men thans op het oog had. Toen werden
rentelooze voorschotten van meer dan één ton gouds bij die con-
tracten gevoegd, zoodat dit een lokaas was voor lieden, die niets

te verliezen hadden, om tegen prijzen in te schrijven, waarbij zij

ongetwijfeld schade moesten lijden, alléén om maar het voorschot

magtig te worden. Thans zou men eene onderneming aan de

algemeene mededinging overgeven, waarvoor de ondernemer zelf

het kapitaal moet leveren. Dat verderfelijke lokaas bestaat dus
niet; de ondernemers hebben geheel andere belangen en bedoe-
lingen, en de vrees, die men dus voor eene herhaling van zulke

uitbestedingen als in 1839 te regt koestert
,
is in hetgeen men thans

bedoelt
,
geheel overbodig

;

2°. dat de Chinezen iü de concurrentie met de Nederlandsche
kapitalen en industrie een krachtigen hinderpaal zullen vinden, om
alleen meester van het grootste gedeelte der contracten te worden

,

ja om er zelfs zooveel te verkrijgen als onder het tegenwoordig
stelsel in hun bezit zijn ; terwijl het Gouvernement in allen gevalle

aan zich het regt zou kunnen voorbehouden om het contract niet

aan dey hoogsten bieder te gunnen wanneer deze geen Nederlander
is en er overwegende en afdoende redenen voor bestaan

;

3°. dat men gaarne erkent dat er in de laatste nieuwe en ver-
lengde contracten enkele minder gunstige voorwaarden van de
contractanten zijn verworven , maar zeker niet van dat belang
als men van de andere zijde voorstelt; terwijl bovendien de alge-

meene mededinging wel zal zorgen, dat die contracten, bij de
uitverkooping of uitbesteding , op de régte waarde worden geschat,

en alzoo de schatkist datgene ontvangt hetwelk zij waard zijn,

terwijl daarvan nu een geschenk wordt gemaakt aan een particulier.

Ten gevolge van deze wisseling van gedachten heeft men beslo-

ten
, de Regering te vragen :

a. welk beginsel zij tegenwoordig volgt by het uitgeven van
nieuwe contracten ?

I.' welk beginsel bij het verlengen van oude?

c. of het niet raadzaam mag worden geacht
,

die contracten

in het vervolg aan de algemeene mededinging over te geven
, na

vóóraf plaats gehad hebbende bekendmaking in Indie en Neder-
land ?

§ 3, Eenige leden hadden met genoegen uit het ontworpen
Reglement op het beleid der regering van Ncderlandsch Indie

opgemerkt ,
dat het de mcening is der Regering

, dat zij bevoegd
is te bepalen

, dat voortaan do kinderen
,
geboren uit slavinnen ,

in de Oost-lndische bezittingen vrij zullen zijn. Zij betreuren het

echter, dat die belanghebbenden reeds gedurende één jaar van
het voorregt dier bepaling zijn verstoken gebleven, en bij eene
eventuele verwerping van dat wets-ontwerp nog veel langer daar-
van zullen verstoken blijven. Dien ten gevolge achtten zij

,
die

de Regering daartoe bevoegd rekenen , zich verpligt haar in over-
weging te geven die zaak bij een besluit van. den Gouverneur-
Genernal af te doen; terwijl anderen, die deze bevoegdheid
bestrijden , verlangden dat daartoe een afzonderlijk wets-ontwerp
worde Lngedieud.

Deze hoogst gewigtige zaak behoort, volgens hun inzien, geheel

op zich zelve te worden beschouwd, en niet afhankelijk te worden
gesteld van de aanneming of verwerping van het bovengenoemde
voorstel van wet, waarmede zij in geen onafscheidelijk verband
staat. — Andere leden hebben

,
zonder zich te dezer gelegenheid

in den breede over de zaak zelve te willen uitlaten
,
reeds dadelijk

verklaard dat zij niet kunnen toestemmen in eene dergelijke eman-
cipatie zonder schadeloosstelling.

§ 4. In eene Afdeeling is men teruggekomen op de vraag of

art. 119 der Grondwet niet nu reeds vordert eene vaststelling

bij de wet, van de begrooting voor de koloniën. Volgens het ge-

voelen van enkele leden voldoet het voorgedragene hoofdstuk XI
niet aan de bedoeling van genoemd grondwets-artikel Daarbij wordt
toch bepaald, dat door de wet de begrootingen van alle uitgaven

des Rijks zullen worden vastgesteld, terwijl de uitgaven ten be-

hoeve der Koloniën , ook uitgaven des Rijks zijn ; eene vraag bij

de openbare discussie in het afgeloopen jaar reeds behandeld.

Tegen dat beweren -werd door de andere leden aangevoerd, dat

dit verlangen in strijd is met de bepaling van art. 60 der Grondwet,
waardoor elke nadere regeling van beschikking over de koloniale

geldmiddelen afhankelijk wordt gesteld van de wet welke de wijze

van beheer en verantwoording dier middelen zal moeten regelen.

Men voerde hiertegen aan, dat art. 60 niet derogeert aan art. 119,

waarin uitdrukkelijk wordt gesproken van alle uitgaven
; dat de

begrooting is de grondslag van beoordeeling van het beheer en dat

dus elke grondige beoordeeling der koloniën
,

bij gebrek aan dien

grondslag, onmogelijk zal zijn. Men antwoordde hierop, dat door

de bepaling van art. 118 der Grondwet, het voorschrift van art.

119 tot het Rijk in Europa beperkt wordt, en op die wijze eene

zaak die nog haar beslag niet verkregen had, uit haar verband
zoude worden gerukt.

§ 5. In het verslag der Commissie van Rapporteurs over hoofd-

stuk XI der Staatsbegrooting voor 1852 is in § 7 reeds het ver-

langen te kennen gegeven naar eene spoedige indiening van de wet,

regelende de wijze van beheer en verantwoording der koloniale

geldmiddelen. Zoo in het verslag als bij gelegenheid der discussie

over dat hoofdstuk , is toen door den Minister van Koloniën gezegd

dat het ontwerp gereed was. Later is de indiening er van afhankelijk

gemaakt van de vaststelling der reeds voor eenigen tijd aan
deze Kamer ingezonden comptabiliteitswet hier te lande. Eenige

leden zijn echter van oordeel, dat het beheer der Indische geld-

middelen eene zaak is van te groot gewigt en van te dringende

noodzakelijkheid om geheel af hankelijk te worden gesteld van het

lot der comptabiliteitswet hier te lande. De regelen toch, welke

in deze wet zullen aangenomen worden, kunnen, meende men,
zoo dit noodig mogt worden geoordeeld, later door eene wijziging

der bij art. 60 der Grondwet voor Indie gevorderde wet , daarin

worden opgenomen.
Andere leden meenden dat over die wet beter na de vaststelling

van het Reglement op het beleid der regering in Oost-Indie zal kunnen

worden beraadslaagd.

§ 6. Met verwijzing naar hetgeen omtrent den afstand der tin-

mijnen op Banka in het verloopene jaar (zie verslag ad hoofdstuk

XI der begrooting voor 1852 pagg. 4 en 5) is besproken , en naar

het toen door den Minister van Koloniën gegeven antwoord , dat

nadere berigten in Indie werden ingewonnen, neemt men de vrij-

heid te vragen of die berigten uit Indie reeds bij de Regering

zijn ingekomen ,
en of reeds omtrent dit gewigtig punt een besluit

door haar is genomen.

§ 7. Op het door de Commissie van Rapporteurs in haar verslag

over het Xlde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1852, § 6 ,

gedaan verzoek is door de Regering een staat van de zich hier

te lande met verlof bevindende Oost- en West-lndische ambtenaren

ingezonden. Eenen dergelijken staat zouden eenige leden thans

weder wenschen te ontvangen.

§ 8. Artikel 2. Evenals vroeger, is de cumulatie van Indisch

verlof'tractement en Ncderlandsch tractement bij gelegenheid van
de behandeling van dit hoofdstuk ter sprake gekomen, en meenden
eenige leden dat het een verkeerd gebruik mag genoemd worden,

Indische ambtenaren en officieren met verlof en met het behoud

van hun Indisch verlof'tractement hier te lande bij liet Depar-
tement van Koloniën eene normale betrekking te laten bekleeden,

met toekenning van tractementen boven hun Indisch vcrloftrac-

tement. Zulk ceno cumulatie van bezoldiging mogt men om tweo
redenen niet goedkeuren: 1°. in den regel toch moeten ambte-

naren van gelijke betrekking en rang bij de verschillende Departe-

menten van algemeen bestuur, gelijke bezoldiging genieten; en 2°. het

langdurige verblijf van Indische ambtenaren op verlof'tractement hier

te lande, geschiedt ten praejudicie van zulke ambtenaren in Indie ,

die om verschillende redenen verlof zouden moeten hebbon, en
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w VrilVen kunnen omdat de verlofkas het niet gedoogt.

Is het noodzakelijk hier personen om groote kunde en gesehikthei

i + ip bezoldigen men voege bij het bepaalde tractement ,
datdoo

personele toelage ,
maar geen verloftractement.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den

20sten Oetober 1852.
VAX HoëVELL.
Rochussen.
Vak Voorst.
Dirks.
Westerhoff.

[II. 93.]

VOOPT OOPIG- VERSLAG der Commissie van Eapporteurs
V0^ Ontwerp van Wet tot vaststelling der Middelen tot

dekking der uitgaven begrepen in de begrootmg der Staats-

uitgaven voor het dienstjaar 1853.

Het onderzoek in de Afdeelingen der Kamer van het ontwerp

van wet tot aanwijzing der middelen tot dekking van de uitgaven

des Rijks ,
in de algemeene Begrooting voor het dienstjaar 18oo

begrepen ,
heeft den volgenden uitslag opgeleverd.

S 1. In al de Afdeelingen heeft men bij den aanvang dezer

overweging de vraag op den voorgrond gesteld ,
of op een tijds.ip

als het ^tegenwoordige ,
nu de Minister van Fmantien stellige uitzig-

ten op eene spoedig? conversie der 4 pereents schuld geopend .doch

tevens verklaard heeft ,
zoolang die maatregel nog niet daar 'S,

beraadslaging over verandering of vermindering van belastin en

onraadzaam te achten ,
de leden der Kamer ten aanzien der belas-

tingen bepaalde wenschen behoorden te uiten. Nagenoeg algemeen

heeft men, doordrongen van de overtuiging, dat het tot stand

brengen der rentevermindering van een deel der staatsschuld vooi

den duurzamen bloei van ’s Rijks geldmiddelen van overwegend

belang is, de gestelde vraag ontkennend beantwoordden zich dus

te dez
g
er gelegenheid van het uiten van bepaalde wenschen omtient

de thans weder voorgedragene middelen onthouden. Maar zoo men

dit doet ,1 het in het vatte vertrouwen, dat de Regering inmid-

dels bedacht en werkzaam blijft, om ter gelegener bjd. m j
oog op de bestaande gebreken in sommige belastingen ,

verbetei ng

in het belastingstelsel te brengen.

8 2. BÜ het raadplegen der tot dit wets-ontwerp behoorende

raming heeft men het gemis gevoeld van eenen verzamelstaat,

geschikt om over den voor- of achteruitgang in de opbrengst dei

verschillende belastingen een op goede gronden steunend oorde

d
te vellen. Men weet wel dat de verslagen in betrekking tot de

LrooWen ook ten aanzien van dit punt alle gewenschte opgaven

behelzen
,° maar voor het gebruik der leden zou toch het byeen-

brenten der slotsommen, welke uit die verspreide opgaven zijn

on te sporen, van wezenlijk belang zijn. Men vraagt deihalve,

ook met
P
het oog op het algemeen overzigt, bij de aanspraak des

Ministers van Finantien ter indiening der Staatsbegroting over-

gelegd :

lo. eene opgave van de jaarlijksche opbrengst der belastingen

in hoofdsom gedurende het tijdperk van 1842 tot en met 1851, met

afzonderlijke vermelding der jaarlijksche opbrengst van elke diei

belastingen ,
en tevens, zoo die berekeningen bij het Departement

van Finantien voorhanden zijn, met splitsing van de opbrengs

van gemaal en geslagt in de bekende kooklonderdeelen. Bij de

scheepvaartregten wenscht men afzonderlijk die op de Schelde

geheven, opgegeven te zien; — en

2°. eene geheel gelijke opgave van de opbrengst der belastingen

over de negen eerste maanden van 1852.

Daar deze verlangde verzamelstaten niets meer zullen bevatten,

dan eene ontleding der cijfers van de driemaandelijksche opgaven,

die door de zorg van het Departement van h man tien, sedert

eenioe jaren geregeld in de Staats-courant worden geplaatst, zijn

te dezer gelegenheid ook deze laatste opgaven ter sprake gekomen

en heeft men de vraag gedaan ,
of die mededelingen, welke steeds

met bijzondere belangstelling worden ontvangen, met in plaats

van driemaandelijks, maandelijks zouden kunnen geschieden, en clan

in den bovenvermelden geest in de bijzonderheden uitgewerkt.

8 3 Onder de middelen wordt onder lit. g van n°. 1 in het

wets-óntwern opgenoemd : de waarborg en de belasting der gouden

cn zilveren werken . De vraag is gedaan ,
of deze omschrijving,

in verband met de nieuwe wet van den 18den September 1852

[Staatsblad n°. 178) ,
niet eenige wijziging zou moeten ondergaan.

Het scheen twijfelachtig, of, na de vaststelling dier wet, wel van

waarborg als middel van opbrengst kon worden gesproken.

§ 4. In eene der Afdeelingen is gevraagd ,
of onder de opbreng-

sten der domeinen ook begrepen worden de gelden
,
jaarlijks door

de achtergelegene landen van Oud-Herkingen betaald ;
zoo neen ,

waar die gelden dan verantwoord worden. Tevens
.

wenscht men

eene opgave te erlangen van de jaarlijksche betalingen te dezer

zake gedurende het laatste tiental jaren.

§ 5. Evenzoo is gevraagd ,
of door het domeinbestuur de inkom-

sten ontvangen worden van de goederen van pieuse stichtingen van

oudere herkomst ,
die in mindere of meerdere mate aan hunne

oorspronkelijke bestemming onttrokken waren en sedert door de

zorg des Bewinds daaraan hergeven zijn; alsmede of van de

zijde der Regering voortdurend nasporingen omtrent deze soort

van goederen gedaan worden.

S 6 Op de raming der middelen komt onder de verschillende

ontvangsten het aandeel van 63 ten honderd voor, in de opbrengst

der boeten en verbeurdverklaringen bij de directe belastingen ,
m-

en uitgaande regten en accijnsen. .Naar aanleiding daarvan heb-

ben sommige leden, uitgaande van het beginsel dat de amb-

tenaar ,
die de bekeuring doet

,
geen aandeel in de boeten

en verbeurdverklaringen behoort te erlangen ,
hunne verwach-

ting aan de Regering te kennen gegeven willen hebben dat

deze bij de aanstaande verbetering van het belastin&stelsel bij-

zondere aandacht op dit punt vestigen zal. Wierd daarbij

het bedoelde beginsel aangenomen ,
dan zou op de raming dei

middelen voortaan het volle bedrag der boeten en verbeurdver-

klaringen, en dus niet meer slechts 63 ten honderd, vooi komen.

De genoemde leden voegden er uitdrukkelijk bij, dat, zoo zij op

deze verandering aandrongen ,
daarbij geenszins het denkbeeld van

bezuiniging op den voorgrond stond, meenende zij integendeel

,

dat hetgeen de rijks-ambtenaren door het gemis van aan deelzin

de boeten en verbeurdverklaringen verloren, hun doo
^
VL
J
h
^
0° 11

^
hunner rijks-jaarwedden moest worden vergoed. Vele andere

leden hebben echter omtrent geheel dit punt een tegenovei geste,

gevoelen aan den dag gelegd.

8 7 Bij den geraamden post van f 50,000 voor aan de schat-

kist vervallen leges heeft een lid de vraag gedaan ,
waar deze

aan het Rijk vervallen leges vroeger dan het dmpstjaar 18o2, over

hetwelk liet eerst daarvan op de raming der middelen afzonderlijk

melding is gemaakt, verantwoord werden. V aren zij toen begiepen

onder den algemeenen post van : Alle andere ontvangsten ,
met tol

de vorengenoemde behoorende ?

8 8. Op de raming vindt men weder een post voor teruggave
9

vropo-er verleend uit het Fonds ter aanmoedi-

Ldno-

V
dcr Nationale Nijverheid. Eigenlijk behoort deze post niet

on eene begrooting van vijte-inkomstente huis, vermits het daarbij

«gave van kapitaal geldt, hetwelk bij eene goede inngting der

staatshuishouding^ ook als kapitaal, bijv. tot aflossing van schuld

Sort te worden besteed/ Er zou, naar men meent, in het

vervolg op dit punt gelet kunnen worden ,
ofschoon men gaarne

erkent^, dat in het veelomvattend staatsbeheer al te strenge afschei-

ding van kapitaal en inkomsten met wel mogelijk is.

8 9 Naar men meent te weten ,
bestaat er nog eene andere

soort van voorschotten dan de zoo even genoemde, namelijk die aa

waterschapsbesturen verleend, met het doel om voor het behoud

van onder water geraakte polders te zorge
nen^-"

schot is onder anderen m der tijd aan het land van Viauen ver

leend. Men vraagt, waar de afbetalingen op deze voorschotten

verantwoord worden.

8 10! Met genoegen heeft men op de raming onch r lctlea y>

der verschillende ontvangsten de inkomsten van den Hoogen Raad

« Adel aangetroffen. W d™ inkomen* f--
,„(0„ de renten van ten name van dien naau op ma

boek der 2V2
percents schuld ingeschreven kapitalen , is de vraag

gedaan of deze kapitalen niet op ééne lijn e ?e el
|

Sn met het aan hef Rijk toebehoorend kapitaal van 226,000

91/ nercents werkelijke schuld, waaraan bij ait. 4 dei wet van

2</
2
April 1852 [Staatsblad n°. 90) eene bepaa de bestemming is

gegeven. Indien daartegen geene bezwaren besten ,
zou . k

eene toewijzing zeker tot vereenvoudiging m het gêidtlyk

heer leiden.

c ,, Pa de toelichting van het bedrag, waarop het vermoe-

delijk batig
J

slot der kolonfale administratie voor 1853 is geraamd,
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wordt door de Regering gezegd, dat de berekeningen deswege

nog onzekerder zijn dan gewoonlijk, ter zake van uitgaven, die

hier te lande uit de opbrengst der Indische producten zouden

kunnen worden gedaan. Men wenscht omtrent die uitdrukking

eenige nadere opheldering te erlangen

§ 12. Met het oog op de becijfering, die in het zoo even

bedoelde gedeelte der Memorie van Toelichting tot dit wets-ont-

werp is ingelascht
,
heeft men gevraagd

,
of de Regering werkelijk

meent, dat voor do aanvulling van het geldelijk tekort in Indie

over 1853 niet meer dan 101/2 millioen gulden zullen noodig zijn,

en of thans reeds op te geven is , hoeveel dat geldelijk tekort over

1851 bedragen heeft en over 1852 waarschijnlijk bedragen zal.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den 4den
November 1852.

Biüssé.

Van Doorn.

Van Hat.t-

Jongstra.

De Fremeey.

*
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Beantwoording van het Versl. der Comm. uit de Kamer voor het Versl. wegens den staat der Overz. Bezitt. (West-Indie) over 1840.
(Missive

;
Nota.)

[LL 1.]

MISSIVE, ingelcomen in de zitting van den 19den October

1852.

’s Gkavexhage ,
den 1iden October 1852.

/

Ik heb de eer aan U Hoog Edel Gestrenge te doen toekomen

eene Nota, strekkende ter beantwoording van het Verslag, door

eene Commissie uit de Tweede Kamer uitgebragt betrekkelijk

het Verslag wegens het beheer en den staat der Koloniën over

1819 ,
voor zooveel betreft de West-Indische Bezittingen en die

aan de Kust van Guinea, en welk Verslag van de Commissie

mij, naar aanleiding van een besluit der Kamer van den llden

dezer, is toegezonden bij Uwe missive van den volgenden dag.

De Minister van Koloniën,

Chs. F. Pahdd.

[LI. 2.]

NOTA.

Het Verslag der Commissie van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal betreffende het Verslag over 1849, door de Regering

gedaan wegens Suriname, Cura^ao en de Kust van Guinea, be-

helst omtrent de volledigheid van die mededeelingen eenige aan-

merkingen
,
en uit ten dien aanzien eenige wenschen

,
tot welker

bevrediging de Regering zeer genegen is mede te werken. Aan
sommige dier aanmerkingen is reeds te gemoet gekomen bij de

koloniale verslagen over 1850 ,
terwijl voor het overige eene

correspondentie met de betrokken koloniale besturen wordt ge-

voerd, ten doel hebbende om het nog ontbrekende zooveel mogelijk

aan te vullen ;
de Regering vertrouwt dat volgende verslagen

meer en meer de blijken zullen geven dat die correspondentie

goede vruchten heeft gedragen.

Dit in het algemeen opmerkende
,

meent de Regering ten

aanzien van sommigë meer speciale punten uit het voormelde

Verslag het volgende te moeten in het midden brengen.

Het is het streven der Regering om te geraken tot eene meer
spoedige indiening van de koloniale verslagen, bedoeld bij art. 60

der Grondwet, en de bovenbedoelde correspondentie zal ook dit

ten gevolge moeten hebben.

Omtrent den achteruitgang in de slavenbevolking van Suriname

(pag. 2 van het verslag) welke uit de bevolkings-cijfers over 1849

zoude volgen, is bepaaldelijk aan het Surinaamsch Bestuur ge-

schreven.

Nadere bijzonderheden omtrent de Boschnegers (pag. 3) komen
in het verslag over 1850 voor.

De wenschelijkheid dat een bundel gemaakt worde van de in

Suriname van kracht zijnde wetten en bepalingen (pag. 4) schijnt

te verminderen door de benoeming eener Staats-commissie , wier

arbeid, naar men vertrouwt, de spoedige herziening der West-
Indische wetgeving ten gevolge zal hebben.

De zamenstelling der krijgsraden in Suriname (pag. 6) heeft

plaats op de wijze, als bij het reglement op de regtspleging bij

de landmagt, gearresteerd bij Koninklijk besluit van20Julij 1824

(Surinaamsch Gouvernementsblad n°. 7), is vastgesteld.

Uit de medegedeelde bijzonderheid, dat » vóór den eersten dag

„ der maand Maart een der dubbel gehouden en door den gou-

» vernements-secretaris geverifieerde registers van den burgerlijken

» stand ter griffie van het geregtshof wordt overgebragt” , kon

,

meent men, de gevolgtrekking worden gemaakt
,
dat de regterlijke

magt eenig toezigt over die registers uitoefent (pag. 7). Hieraan

kan nog worden toegevoegd
,
dat de griffier van het geregtshof

aansprakelijk is voor het bewaren der registers, en dat hij ook,

bij voorkomende gelegenheden
,
verpligt is aanvullingen en bevolen

verbeteringen, inde dubbelen, onder hem berustende, te bewerk-
stelligen.

De verordeningen omtrent den burgerlijken stand in Suriname
zijn vervat in de publicatie van 17 Junij 1835

(
Gouvernementsblad

n°. 8).

De curator en weesmeester (pag. 7) geniet eene jaarwedde van

BIJBLAD VAN DE NEDERLAND3CHE STAATS-COURANT. 1852—1853.

f 4500. Als weesmeester geniet hij nog de helft der provisie in
het verslag vermeld.

De secretaris van den pupillairen raad geniet geen tractement.
Zijne emolumenten en die van den secretaris van het collegie van
commissarissen zijn vastgesteld bij een tarief, gepubliceerd in hel
Surinaamsch Gouvernementsblad van 1836, n°. 8.

De Surinaamsche begrooting van 1850 (pag. 9) is gevoegd bij

het verslag over dat jaar. In de inrigting der verantwoordings-
staten tracht men meer en meer volledigheid en duidelijkheid te

verkrijgen , vooral wat betreft den zamenhang der staten van
ontvangsten en uitgaven in de kolonie en in het moederland.

Onder de som van f 39,466.711/2, vermeld op de bijlage B,
onder de benaming remises en wissels (pag. 9), zijn geene pro-
ducten begrepen. Het zijn wissels door den Gouverneur van
Suriname aan de order van het Departement van Koloniën over-
gemaakt, alsmede gebiffeerde schatkistbiljetten, met welker be-
drag de rekening van Suriname is gecrediteerd.

De accijns op de dranken (pag. 9) is met 1 Mei 1848 vervallen
ten gevolge van de verordening opgenomen in het Gouvernements-
blad van 1848 n°. 5.

In den stand der zaken ten aanzien der suikerbereiding op de
gouvernements-plantagie (pag. 10) , en waaromtrent in het verslag
over 1848 mededeelingen zijn gedaan, is in 1849 geene verande-
ring gekomen

,
en daarom is in het verslag van 1849 daaromtrent

niets meerder gezegd. Ofschoon men er niet in geslaagd is
,
het

ontbrekende aan de toestellen van Derosne & Cail door die firma
te doen in orde te brengen en die toestellen daardoor steeds on-
bruikbaar zijn gebleven

,
levert desniettemin de suikerproductie

op die plantagie thans
,
zoowel in quantiteit als in qualiteit, betere

resultaten op, dan tot hiertoe het geval was.

Hoezeer in de mededeelingen over 1848 gewag werd gemaakt
van eene proeve in Suriname met het procédé' van Melsens (pag. 10)

,

zoo wordt hier aangeteekend dat de lastgeving daartoe dagteekent

van de maand Februarij 1850. Intusschen is uit het antwoord
van den Gouverneur van Suriname gebleken

, dat hij het niet

raadzaam geacht heeft , de proef op de gouvernements-plantagie
Catharina Sophia te doen nemen, of de Surinaamsche eigenaars

of beheerders van plantagien daartoe aan te sporen, vermits zelfs

de heer van Dolder, een groot voorstander van dat procédé, het

thans als ondoelmatig en niet aanwendbaar beschouwt.

De behandeling van het vraagstuk der emancipatie (pag. 11)

schijnt meer eigenaardig te huis te behooren bij de overweging van
het West-Indisch regerings-reglenmnt. In de Memorie van Toe-
lichting van het Ontwerp van Wet tot vaststelling van zoodanig

reglement zijn reeds omtrent de inzigten der Regering ten aanzien

van deze quaestie eenige inlichtingen gegeven.

De waarborgen
,

dat de bepaling wegens het aanplanten van
kost (pag. 11) niet in eene doode letter verandere, schijnen te

kunnen worden gevonden in de verpligtingen
, aan heemraden en

landdrosten opgelegd, en omschreven op pag. 7 van het Suri-

naamsch Verslag over 1849 ,
in volgender voege :

i) De heemraden zijn met het oppertoezigt van het huishoudelijk

» beheer in de divisien belast , en zorgen alzoo voor eene stipte

» naleving van alle wetten
,

publicatien en verordeningen van

» inwendige politie
,

inzonderheid wat de behandeling van en

» goede orde onder de slaven betreft. Zij moeten ook zorgen voor

H de stipte naleving der plantagie-reglementen.” En verder pag. 8 :

i) De Landdrosten houden een wakend oog op de behandeling der

)> slaven in hun district en dragen zorg
,
dat de daaromtrent be-

» staande verordeningen worden gehandhaafd."

Omtrent de al of niet jaarlijksche aftreding van de leden der

regtbanken te St. Eustatius en St. Martin (pag. 16) worden be-

rigten gevraagd van het koloniaal bestuur.

Evenzoo omtrent het bedrag aan Curacaosche bankbiljetten, be-

grepen onder het saldo van de reservekas der Bank aldaar.

De meening dat de handelsvrijheid gunstig werkt op Curaeao

(pag. 16) schijnt gegrond te kunnen worden op de algemeene toe-

neming van welvaart aldaar. Vele gebouwen zijn zigtbaar ver-

beterd en verfraaid; de huurwaarde der huizen is gestegen, en er

werd in 1849 gebrek gevoeld aan geschikte woningen voor meer

gegoede ingezetenen.

Wat betreft eene gedetailleerde opgave van de op Cura^ao in-

gevoerd wordende handelsartikelen, daaromtrent worden bij het

verslag van 1850 eenige staten medegedeeld. Maar wat den

uitvoer betreft, is die niet te geven, aangezr n de manifesten der

II.
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uitgaande schepen geene gedetailleerde opgave der lading be-
vatten.

Het komt voor, dat de bijzonderheden omtrent de slavenbevol-

king op de Nederlandsch-West-Indische eilanden in het verslag

van 1849 medegedeeld, zij mogen kort zijn, genoegzamen grond
opleveren om overtuigd te wezen , dat zij goed behandeld worden ;

hetgeen trouwens ook blijkt uit de mededeelingen deswege
,
welke

in het verslag over 1850 voorkomen.

Omtrent de teruggave van het in 1849 aan de slaven-eigenaren
op het eiland St. Martin verleende voorschot (pag. 16) zijn nog
geene berigten ingekomen ; de finantiele toestand der inwoners
van dat eiland heeft sedert evengenoemd jaar op nieuw geleden
ten gevolge van eenen orkaan, welke de groote zoutpan tijdelijk

geheel onbruikbaar heeft gemaakt.

Omtrent de verdeeling van grondgebied en stroomen ter Kuste
van Guinea zijn nadere bijzonderheden aan het Bestuur aldaar ge-
vraagd (pag. 17).

Ten einde de wederkeerige verpligtingen , waarvan rede is in
de zoogenaamde pennen-contracten met de bevolkingen ter Kuste
van Guinea

, te doen kennen
,
wordt hiernevens afschrift gevoegd

van een zoodanig contract
, waaruit tevens de verhouding van het

Nederlandsche Gouvernement tot de inlandsche regeringen kan
worden afgeleid.

Bijzonderheden omtrent de tonnemaat en ladingen der sehepen,
welke de Kust van Guinea bezocht hebben (pag. 18) , zijn van
daar niet opgegeven

,
doch worden van het Bestuur aldaar

gevraagd.

De Minister van Kolomen ,

Cns. F. Pahud.

[LI. 3.]

BIJLAGE-. i

OVEREENKOMST of Pemien-contract
,

gesloten door mij Willem George Fre-

derik Derx
,
Majoor, Gouverneur a. i.

der Neder!andsclie bezittingen ter Kuste

van Guinea
,
met de Aximsche Grooten,

op den zes en tvvintigsten October

i&oo zes en veertig.

Art. 1. De Aximsche Koning , Grooten en Kwartier-vaandrigs
verbinden zich, orn bij voortduring Zijne Majesteit den Koning der
Nederlanden en Zr. Ms. vertegenwoordigers te dezer Kuste ge-
bouw en getrouw te zullen blijven, en laatstgenoemden steeds te

zullen bijstaan en verdedigen tegen allen vijandelijken aanval van
buiten of oproer binnen ’slafids, zelfs met opoffering van goed en
bloed, niet alleen voor zich in het bijzonder, maar voor het
geheele Aximsche volk onder hunne bevelen.

\

Art. 2. De Aximschc Grooten
,
Koning en Kwartier-vaandrigs

verbinden zich, te zullen zorgen dat do Kommandaht hun meester
in het Hollandsche fort St. Anlhony steeds van levensmiddelen

,

brandhout of wat de nood slechts mogt vereischen, voorzien zij ;

echter immer onder voorbehoud van betaling van die prijzen,

welke bij geannexeerd tarief zijn bepaald. Zich insgelijks verbin-
dende, om op do eerste aanvrage van den Kommandant rioma-
doors, hangrnatdragers en boodschappers te zullen leveren, is de
betaling hiervan mede in geannexeerd tarief omschreven.

Art. 3. Op de eerste aanvrage van den Kommandant zullen

zij Aximschc Grooten insgelijks zorg dragen dat de noodige balken
uit het bosch -worden getrokken, steunen worden gedragen en kalk
worde geleverd, ten behoeve en tot in-goeden-staat-houding van
het fort St. Anthony, alles onder voorbehoud van vergoeding door

het Gouvernement van werkdrank
, en voor zooveel den kalk

betreft tegen betaling van den marktprijs.

Art. 4. Wanneer de Kommandant eenen persoon per gouver-
nements - stok om wettige redenen bij zich ontbiedt en dezelve
niet op de eerste oproeping verschijnt

, zal hij in eene boete ten
voordeele van het Gouvernement vervallen van twee oneen goud.

Telkens wanneer de sommatie herhaald moet worden
, zal de

boete met een once goud worden vermeerderd, terwijl de gedaagde
bovendien de kosten zal moeten betalen, welke er op dergelijke

sommatien mogten vallen.

Art. 5. Van ’s avonds acht tot ’s morgens zes ure is het uit-

drukkelijk verboden om in het krom zonder voorkennis van den
Kommandant te schieten.

Wanneer er soms kostuum des nachts of gedrinkaard mogt wor-
den

,
zal hieromtrent immer aan den Kommandant autorisatie

worden gevraagd : onder het fort mag zulks ’s nachts echter in

geenen deele geschieden , op poene van straf door den Komman-
dant volgens omstandigheden te bepalen.

,

Art. 6. Alle palabbers ,
welke er onder de kwartieren mogten

ontstaan, zullen onmiddelijk, ter voorkoming van noodlottige ge-

volgen, ter kennis van den Kommandant worden gebragt
, welke

dan steeds bereid zal wezen de verschillen te onderzoeken
, dezelve

in der minne te schikken , en alzoo groote onkosten voor de
kwartieren worden vermeden.

Art. 7. Koning
,

Grooten en Kwartier-vaandrigs verbinden
zich tevens, om de wegen in het krom open en zooveel mogelijk
rein te zullen doen behouden

,
zoowel ter verfraaijing van het

krom als tot bevordering der gezondheid van de bevolking.

e

Art. 8. Het Nederlandsche Gouvernement verbindt zich ter

andere zijde om de Aximschen steeds met raad en daad, en man
en magt, bescherming en bijstand te zullen verleenen, en geene
kosten te zullen ontzien, om hunne regten en veiligheid bevor-

derlijk te wezen.

Art. 9. De Kommandant is steeds uitgenoodigd, de door de

Neger-regei-ing bij hem ingebragte reclamen volgens regt en bil-

lijkheid af te maken. Hij is gemagtigd kleine geschillen te ver-

effenen, en geconstateerde schuldvorderingen te doen betalen, en

aan belanghebbenden uit- te keeren
,

in die specie , stofgoud of

goederen, als door partijen is, of bij het vergelijk, en in dit

geval immer onder zijne goedkeuring
,
Avordt bepaald.

Art. 10. De Kommandant zal steeds naauwkeurig toezien,

dat er door de negers geene panjaring Avorde gedaan
,
geen per-

soon of deszelfs eigendom Avegens schuld voor dasje AA
rorde gegeven

,

of geene bezweringen op het hoofd van dezen of genen worden
gelegd; alles op poene van straffen, naar bevind A

_an zaken te

regelen.

Art. 11. Wanneer er door den Kommandant van het f>rt St.

Anthony eenige palabbers of geschil volgens do meening vap de

Ncger-regering onnaauwkeurig of ten onregte mogten zijn behan-

deld . dan zal het dezeB-e steeds vrijstaan om in die zaak bij het

hoofdbestuur te Elmina in appel te treden , alwaar de zaak met
de meeste juistheid ten uitvoer gelegd zal Avorden.

Art. 12. Mogten er door den Kommandant soms personen om
deze of gene redenen geconfineerd worden , dan zal men verpligt

zijn, bij het ontslag een engels goud of de Avaarde van dien te

betalen, zonder meer.

Art. 13. De Kommandant zorgt steeds dat groote delicten

,

als: moord, brandstichting, vrouwonschennis of groote dieverij

met den meesten spoed ter kennis van den Gouverneur te Elmina

gebragt worden, Avelke laatste dan immer zorg draagt, dat men
een dergelijk delict met juistheid en overeenkomstig de Avet on-

derzoeke, en de delinquent zijne regtmatige straf ten voorbeeld

van anderen onderga.

Art. 1 4. Het Nederlandsch Gouvernement behoudt zich ein-

delijk voor om in het tegemvoordig contract te amplicren of te

altereren , naar mate de omstandigheden zulks zullen vorderen

echter dan immer onder voorkennis der Aximsche Noger-regering.
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Aldus gedaan en gesloten binnen Zr. Ms. Fort St. Anthomj te

Axim, den zes en twintigsten October 18Q0 zes en veertig, door
en duidelijk in de Fantijnsche taal is vertolkt. Hebbende wij
gezamenlijk deze, ten bewijze van echtheid en getrouwe nakc-

mij Gouverneur a. i. der Nederlandsehe bezittingen ter Kuste van ; ming, van beide zijden onderteekend
, welke teekening door de

Guinea, geadsisteerd door den fjjngerenden translateur voor de
j

Aximsche kroms-regering wijders op cle gewone w\jze .werd
Fantijnsche taal, door welken laatsten al het bovenstaande goed

,
beëedigd.

Handteekening van den Koning van Axim Kofjij Amoe \

» » >i makelaar Au/resie Amma •$*

» » » secretaris 2, Kwakoe Quabin
,

bij ziekte van den lsten secre-

taris Kwassie a b c. f
» >i )) Terregent van het bovenkrom

Naba Kwa f
» )) i) Terregent van het benedenkrom

Koffie Inketta a

» i) n vaandrig van kwartier n°. 1,

Koffie Aboa

i) )) » kwartiermeester n°. 2 , Koffie
Akon

)> » » kwartiermeester n°. 3 , bij ab-
sentie van den vaandrig Kwamena
Botia Kobbema Irom

-J-

» » » kwartiermeester n°. 4, Kobbe/ia

Elje •$*

» i) )) kwartiermeester n°. 5 ,
Kw::ssi

f

Esson -j-

i) » » kwartiermeester n°. 6, Kwakoe
Inkroema , teekent bij absentie

Kobbena Essoedoe j*

I) ii ii makelaar van het krom Atinkjim
Kwakoe Bünpê

-J-

!i ii ii makelaar van het krom Edjam-
mera, Kiuouw Badoe

-J-
/

Nevensstaande handteekeningen werden in onze tegen-

woordigheid gesteld.

(Get.) H. Yakxet. (Get.) D. A. tax Uiéx.

De fungerende translateur ,

(get.) II. W. Last.

De Gouverneur a. i. vooormemd
,

(get.) Derx.

Voor eensluidend afschrift.

De Majoor , Gouverneur a. i. ter Kuste van Guinca,

(get.) DeRx.

TARIEF van levensmiddelen
, kano- , draag-

en boodschappers - ioonen
,

ten gevolde

artikel twee van liet contract met de be-

volking van Axim
,
op den 2Östen October

1800 zes en veertig gesloten.

Ken volwassen schaap Een stuk romaal.

Een id. kabriet Een half stuk id.

Vijftien kippen Een stuk romaal.

Een groote schilpad. . Een stuk id.

Twaalf honderd struiken milio .... Een stuk id.

Twee van de grootste kransen ongepelde

rijst Een stuk id.

Eene hax schelpen Vier doeken romaal.

Een hoop hout tot het branden van tien

haxen schelpen Een stuk id.

Kano-loonen.

Van
Axim

I
naar de roede. . . . een doek romaal,

j )
onderhoud vijf

I

n Hollandia. . . . twee id. id.> smanka’s goud

) per 15 man.

!i Accoclah .... vier id. id. tien smank. goud,

ii Dixcove en Boutry zes id. id. twaalf id.

!i Pompondé en Adjua zeven id. id. zestien id.

ii Sacconde'e. . . . acht id. id. achttien id.

ii Chama negen id. id. achttien id.

ii Kommany i . . . tien id. id. twintig id.

ii Elmina elf id. id. vieren twintig id.

ii Hollandia voor het halen van elke hax schelpen ,

vier doeken romaal benevens vijf smanka’s goud per
vijftien manschappen.

Nevensstaande doeken romaal zijn berekend

per man. Het goud tot onderhoud per 15 man.

Buiten deze betaling geniet elke kano per reis

eene flesch drank; dezelfde kano op een dag mi er

reizen doende insgelijks ’s avonds eene flesch.
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Hangmatdragers.

( naar Elmina acht stukken romaal,

» Chama zes romalen en tien doeken

,

» Sacconde'e zes romalen,

Van Axim J »> Boutry vier id. en twaalf doeken,

» Dixcove vier romalen,

» Accodah drie id. twee doeken,

» Hollandia een id. vijf id.
/

NB. Bovenstaande betaling in romaals is berekend per stel; de stellen dragers verder dan Accodab, moeten bestaan uit
acht dragers, tot en met Accodab uit zes dragers.

Boodschapper3-loonen.

Buiten nevensstaande betaling per man , een
smanka goud onderhoud per man en dag, bene-
vens een flesch rbum per stel.

Van Axim

naar Elmina acht smanka’s goud

,

» Cbama zes id. id.

n Saccondde vijf id. id.

» Boutry vier id. id.

Dixcove vier id. id.

n Accodab drie id. id.

n

»

Hollandia óf

Poequésoe
twee id. id.

Nevensstaande boodschappers-loonen te betalen

voor bet overbrengen van een klein pakje, brief

of mondelinge boodschap in dienst; lastdragers

gelijk aan de betaling der hangmatdragers.

Aldus opgemaakt met de Neger-regering van Axim, den 26sten October 1800 zes en veertig, door mij Gouverneur a. i.

voornoemd.

(
Get .) Dekx.

Aroor eensluidend afschrift.

De fungerende Secretaris-Generaal bij het

Ministerie van Koloniën ,

A. L. Weddik.
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Uitvoering van Artikel i8y der Grondwet. (Inkwartieringen enz.)

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

[L. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 19den October 1852.

MIJNE 1IEEREN

!

Ter vervanging van het Ontwerp, hetwelk in de jongste zitting

van de Staten-Generaal buiten behandeling is gebleven, wordt
hiernevens aan U ter overweging voorgelegd een gewijzigd Ont-

werp van Wet, ter uitvoering, voor zooveel noodig, van Arti-

kel 187 der Grondwet.
Bij dat voorstel is eene toelichtende Memorie gevoegd

,
waarin

de gronden
,
op welke het rust, zijn ontwikkeld.

En hiermede
, Mijne Heeren , bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage ,
den 19den October 1852.

WILLE M.

[L. 2.]

ONTWERP VAN WET ter uitvoering van Artikel 187

der Grondwet. (Inkwartieringen enz.)

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat het noodzakelijk

is ,
eenige wettelijke bepalingen ter uitvoering van art. 187 der

Grondwet tot stand te brengen,

Zoo is het ,
dat Wij , den Raad van State gehoord eh met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Art. 1. Indien de inwoners nalaten of' weigeren gevolg te geven

aan vorderingen gedaan door het burgerlijk of militair gezag op

den voet in de reglementen, op grond van het 2de lid van art. 187

der Grondwet uitgevaardigd
,
bepaald , is hij

,
die de vordering

gedaan heeft , bevoegd bij de nalatigcn of weigerachtigen de in-

kwartieringen te bewerkstelligen
,
het benoodigde voor het onder-

houd van het krijgsvolk , de vereischte middelen van vervoer , tot

het doen van transporten, met aanwijzing der geleiders, schippers

of voerlieden, en de voorwerpen der leverantien jvoor Onze legers

of vestingen gevorderd te nemen of te doen nemen
,
of wel op eene

andere wijze in al het benoodigde ten koste der nalatigen of wei-
gerachtigen te voorzien of te doen voorzien.

Art. 2. Voor zooverre het in geval van nalatigheid of weigering,

bedoeld in art. 1 ,
noodig is, dat de woning van een ingezeten

,
zijns

ondanks
,
worde binnengetreden

,
geschiedt dit niet anders dan op

last en in tegenwoordigheid van hem die de vordering gedaan
heeft, of van een door hem schriftelijk ter zijner vervanging aan-
gewezen beambte , of lid van het gemeentebestuur

, indien de
vordering door het burgerlijk gezag gedaan is.

Het daartoe strekkende geschrift is vrij van zegel en registratie.

Art. 3. Indien
,
krachtens art. 1 ,

middelen van vervoer zijn

genomen ,
en de eigenaar of gebruiker

, na het bevel van den burge-

meester of die hem vervangt
,
hem daartoe overgebragt met inacht-

neming der vormen in de reglementen, op grond van art. 187 der

Grondwet uitgevaardigd
,
in gebreke blijft die terug te nemen

, tegen

betaling der kosten gevallen op de terugleiding naar de plaats van
waar, alsmede op de verpleging en bewaring sedert het tijdstip dat zij

genomen zijn
,
worden die middelen van vervoer zoo spoedig mo-

gelijk
,
op last van den burgemeester of die hem vervangt, inliet

openbaar verkocht tot dekking der voormelde kosten en van die

op den verkoop gevallen.

Het overschot, indien er een is, wordt uitgekeerd aan den

inwoner van wien de middelen van vervoer zijn genomen.
Ingöval er een tekort is

, wordt dit ingehouden op de schade-

loosstelling aan den inwoner wegens het gebruik van zijne middelen

van vervoer verschuldigd , en indien ook deze niet voldoende is

,

wordt de inwoner bij gewonen weg van regten tot geheele aan-
zuivering van het tekort genoodzaakt.

Art. 4. De bevelhebber van zich verplaatsende troepen of deta-

chementen , en de militaire geleider van transporten en verzendingen

per as of te water ,
van krijgslieden of van rijks- militaire goederen

of eigendommen, die door nalatigheid of weigering van gaarders

van tol- ,
straat- , weg- ,

barrière-
,
poort-

, brug- , sluis- ,
baken-

,

haven- ,
kaai- , bassin- , tonnen-

, last- en dergelijke gelden be-
lemmering in den door- of overtogt ondervindèn, zijn bevoegd tot

het nemen en' doen nemen van alle maatregelen
, noodzakelijk tot

het uit den weg ruimen dier belemmering.

Met betrekking tot het openen van sluizen
,
geldt deze bepaling

niet, indien de gaarder der sluisgelden verklaart de sluis, uit hoofde

van den waterstand, niet te mogen openen.

In dat geval wendt de bevelhebber of geleider zich tot den
burgemeester der gemeente waarónder de sluis is gelegen

, of die
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hem vervangt. Deze bepaalt het tijdstip, waarop de sluis zal
geopend worden, daarbij zorgende, dat het vervoer zoo weinig
oponthoud mogelijk ondervinde.

Art. 5. Bij uitzondering op den regel van schadeloosstelling

,

in het 2de lid van art. 187 der Gi’ondwet bepaald ,
is in tijden

van oorlog
, wegens den in het voorgaand artikel vermelden

door- of overtogt van personen en goederen ten behoeve van dc
krijgsdienst en van de middelen tot vervoer strekkende , niets

verschuldigd.

Ook de terugtogt van de middelen tot vervoer , al belmoren zij

niet aan het Rijk, is vrij
, mits zij ongeladen of op nieuw ten be-

hoeve der krijgsdienst geladen zijn.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst,
en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, collcgicn en
ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering
de hand zullen houden.

[L. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Toen het Verslag, door de Commissie van Rapporteurs op den
2Gsten Maart 1852 vastgesteld

, op het bij Koninklijke boodschap
van den 15den December 1851 aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal ingediend wets-ontwerp ter uitvoering , voor zooveel noodig

,

van artikel 187 der Grondwet , bij het Departement van Oorlog was
ingekomen, kwam niet lang daarna bij het toenmalig Hoofd van
dat departement het voornemen tot rijpheid, om zijn ontslag al3

zoodanig aan Zijne Majesteit te verzoeken ;
ten gevolge waarvan de

beantwoording van voormeld verslag achterwege bleef. De kort na
de benoeming van den ondergeteekende tot Minister van Oorlog
ingevallen verdaging der Kamer maakte die beantwoording voor
het oogenblik ook doelloos.

Ten einde derhalve de behandeling van dit onderwerp in do
Kamer weder mogelijk te maken , ziet de Regering zich genood-
zaakt een nieuw ontwerp van wet aan haar oordeel te onder-

werpen.
Dit ontwerp intusschen is , behoudens de veranderingen welke

hieronder zullen worden aangewezen
,
grootendeels gelijk aan dat,

hetwelk gevoegd was bij de Koninklijke boodschap van den
I5den December 1851. De Regering neemt uit dien hoofde do

vrijheid zich te gedragen aan de Memorie van Toelichting , welke
daarbij gevoegd was, voor zooverre zij op het tegenwoordig ontwerp
van toepassing kan worden geacht, cn meent tot nadere adstructie

der bepalingen niet beter te kunnen doen
,
dan het Verslag der

Commissie van Rapporteurs van 26 Maart 1852 op den voet tc

volgen en dc daarbij geopperde bedenkingen, zooveel in haar is,

op te lossen ;
hetgeen des te gereeder geschieden kan ,

uit hoofde

de Regering zich niet heeft kunnen overtuigen , dat het stelsel

,

waarvan zij bij de zamenstelling van het voorgaand ontwerp van

wet is uitgegaan, verkeerd zou zijn, en derhalve integendeel ge-

meend heeft daarbij te moeten volharden.

Na deze opmerkingen van algemeenen aard, gaat de Regering

over tot de beantwoording van het meergemeld Verslag, daarbij

dezelfde orde volgende als het stuk aanbiedt.

§ 1. In het afgetrokkene beschouwd, wil de Regering niet

ontkennen, dat voor het denkbeeld, in dezen paragraaph ontwik-

keld, belangrijke argumenten kunnen worden bijgebragt. Maar
het besluit, uit zoodanige beschouwing voortvloeiende, moet, dit

schijnt aan geen twijfel onderhevig, wijken voor de werkelijkheid,

zoo als die uit de Grondwet volgt.

Art. 187 nu stelt in de 1ste alinea een algemeen beginsel.

Het regelt vervolgens in de 2de alinea de uitvoering van dat

beginsel voor de gevallen
,
evaarin de inkwartieringen enz. ten

laste van een of meer inwoners of gemeenten worden gebragt. In

de 3de alinea eindelijk, wordt de toet opgeroepen, om dc uitzon-

dering voor tijden van oorlog te regelen. Deze tegenstelling bepaalt

de taak der wetgevende magt tot den toestand, van uitzondering,

en zij heeft dus, volgens de Grondwet, met liet onderwerp der

twee 1ste alinea’s niets te doen. De zaak zou meer betwistbaar zijn

,

indien de 3de alinea niet bestond, hoewel ook zelfs dan, naar het

inzien der Regering, met grond beweerd zou worden, dat de rege-

ling der inkwartieringen enz. aan de reglementen behoorde te

worden overgelaten, om de uitdrukking: op den voet in de regle-

menten bepaald. Wel is waar wordt deze uitdrukking in liet systema

van den lsten paragraaph van het Verslag voorgestaan, alleen in

verband beschouwd tot de regeling der schadeloosstelling; maar de

redactie en vooral de interpunctie laat evenzeer toe aan te nemen

,

dat die uitdrukking betrekking heeft tot de gelede regeling van

het onderwerp , en wanneer men nagaat ,
dat al wat de grond-

wetgever bij de wet geregeld wil hebben, door hem uitdrukkelijk

aan de wetgevende magt wordt opgedragen , terwijl dit hier niet

geschiedt, hoewel het uit hoofde van het vermelden cener bepaling

H.
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bij reglementen, des te noodzakelijker ware geweest, dan gelooft

de Regering, dat in waarheid geen twijfel kan bestaan omtrent

de bedoeling van het bepaalde in de 2de alinea van art. 187 , die

in allen geval, zoo hij bestond, zou moeten wijken, nu in de

3de alinea eene regeling bij de wet wordt bevolen.

Tegen deze redenering kan
,
naar het inzien der Regering

,
geens-

zins het argumunt gelden, dat men zou willen trekken uit den

aard van het onderwerp
;
want indien het waar is , dat de Grond-

wet in dit geval het onderwerp aan de wetgevende magt heeft

onttrokken, dan kan die aard daarin geen verandering maken;
eene verandering zou alleen kunnen voortvloeijen uit andere bepa-
lingen der Grondwet. De Regering nu

,
zou de inkwartieringen

,

het leveren van transportmiddelen en dergelijke
,
ongaarne , met

sommige leden der Kamer, eene belasting in natura op de ingezeteneji

te leggen
,
noemen ; eene verstrekking waarvoor betaling geschiedt

zal toch wel nimmer tot de belastingen kunnen worden gebragt,

en in allen geval niet tot de zoodanige , welke bedoeld worden
in art-. 171 der Grondwet, die niet anders kunnen worden geheven
dan uit krachte eener wet. De verpligting tot inkwartiering enz. is

een last
, een bezwaar ; doch waarvan het opleggen en regelen bij de

wet niet door de Grondwet wordt bevolen. Voor de strafbepaling

tegen nalatigen en weigerachtigen wordt geene bijzondere wet
gevorderd

,
indien het onderwerp bij maatregel van inwendig

bestuur wordt geregeld ; de wet van 6 Maart 1818 (Staatsblad

n°. 12) voorziet voldoende in de behoefte.

Wat het binnentreden der woningen van de ingezetenen huns
ondanks betreft, hetwelk een gevolg kan zijn van de uitvoering

jler bepalingen omtrent de inkwartieringen enz., de Regering erkent

het gaarne
, dat daartoe geen maatregel van inwendig bestuur de

magtiging kan verleenen zonder schending van art. 153 der Grond-
wet ;

maar een der doeleinden van het wets-ontwerp is dan ook
die magtiging van de wetgevende magt te verkrijgen.

Men heeft zich in dezen paragraaph van het verslag beroepen

op de geschiedenis der laatste grondwets-herziening
,

» waarbij
”

zoo luidt het verslag, » steeds het beginsel heeft voorgezeten, dat

u de regeling der inkwartiering en verdere verpligte verstrekkin-
w gen, zoo voor vredestijd als voor dien van oorlog, bij wet zoude

» plaats hebben
,
en dat alleen de bepaling der daarvoor ver-

ia schuldigde schadeloosstelling aan reglementen zoude worden
u overgelaten.”

Men heeft in de eerste plaats verwezen naar het gouvernements-
ontwerp van den 8sten Maart 1848, n°. 23. Voorzeker, daar las

men in art. 2 : » De ingezetenen en gemeenten zijn, volgens de'bij

» de wet vast te stellen bepalingen en behoudens schadeloosstel-

» ling, verpligt tot het ontvangen van inkwartiering enz. De
h hoegrootheid der schadeloosstelling wordt bij de reglementen

» geregeld.”

Ontmoette men deze duidelijke redactie in de opvolgende ont-
werpen van wijziging van art. 210 der Grondwet van 1840 of in

art. 187 der Grondwet van 1848
,
de zaak zou tot geenerlei dis-

cussie aanleiding geven. Maar die redactie vindt men niet weder
terug. Integendeel

,
in al wat daarop is gevolgd is alleen van

regeling bij de wet gewag gemaakt met betrekking tot de uitzon-
dering voor tijden van oorlog. Zelfs in het Verslag der Commissie
van Rapporteurs van den 13den Julij 1848 wordt vermeld, dat
er leden waren die beweerden, dat er tot regeling van de geheele
aangelegenheid der inkwartiering, de schadeloosstelling daaronder
begrepen, behoefte bestond aan eene wet, die zich geenézins

,

zoo als het toenmalig voorstel dor Regering medebragt, tot het
regelen der uitzondering voor tijden van oorlog behoorde te bepalen.

De Regering erkende in hare Mcmorio van Beantwoording het

wcnschelijke en nuttige eener behoorlijke regeling van do verplig-

ting der inwoners en gemeenten, doch sprak daarbij niet bepaal-
delijk van eene regeling bij de wet, zoo als in het Verslag der

Commissie van Rapporteurs was geschied, en dat de Regering
zoodanige regeling ook niet bedoelde , blijkt duidelijk uit de ge-
wijzigde redactie, welke zij voorstclde in hare Memorie van Beant-
woording en gelijkluidend was aan het tegenwoordig art. 187 der
Grondwet, waarin bepaaldelijk de wet wordt opgeroepen voor
de uitzondering voor tijden van oorlog, terwijl voor andere tijden

van geene wet gewag wordt gemaakt.
Het daarop gevolgd Algemeen Verslag der Commissie van Rap-

porteurs van 8 Augustus 1818 toont aan, dat het gewijzigd artikel

geenszins voldeed aan het verlangen
,

dat bij de Grondwet do
regeling van geheel liet onderwerp der inkwartiering door eene
bepaalde wet verpligtend mogt worden gesteld, zulks ten blijke,

dat men ook toen begreep dat het artikel, zoo als het gesteld

was, de regeling van het onderwerp der inkwartiering niet opdroog
aan de wetgevende magt; en toch is het artikel zóó door do Ver-
tegenwoordiging aangenomen. Terwijl derhalve de Regering „ die

do voordragt deed van 8 Maart 1818, do regeling aan de wet-
gevendo magt wilde opgedragen zien, en dit in eene ondubbel-
zinnige redactie te kennen gaf, is reeds de afwijking door de
opvolgende Regering van die redactie, ten gevolge waarvan alleen

de regeling der uitzondering voor tijden van oorlog aan de wet
wordt overgelaten, voldoende ten bewijze, dat die opvolgende
Regering een ander stelsel aankleefde, terwijl de aanneming door
de Vertegenwoordiging der redactie door deze Regering voorde-
steld

,
op dat stelsel het zegel heeft gedrukt.

De Regering meent dus in de eerste plaats
, dat de bewoor-

dingen van art. 187 geene andere beieekenis toelaten, dan welke'
zij daaraan gehecht heeft, en in de tweede plaats, dat, voor
zooverre het geoorloofd is licht te putten uit de geschiedenis

eener wet
, die geschiedenis

, wel verre dat zij tegen haar stelsel

zou pleiten, het integendeel ten volle bevestigt.

§§ 2 en 3. De Regering is van oordeel, dat deze beide para-
graphen vereenïgd kunnen worden beantwoord , omdat het daarin
vermelde steunt op een en hetzelfde begrip , dat zij meent eene
dwaling te zijn.

Men heeft namelijk daarbij tot grondslag aangenomen, dat het

de wil van den grondwetgever is, dat de regeling der inkwar-
tieringen enz. voor vredestij d zal geschieden bij reglement ; voor
oorlogstijd, namelijk voor zooveel dan uitzondering op zoodanig
reglement noodig zou wezen , bij wet. De Regering acht dien

grondslag verkeerd, zoowel om den aard der zaak, als om de
bewoordingen van art. 187 der Grondwet. Ware het omgekeerd:
regeling bij de wet voor vredestijd, doch bij reglement voor
oorlogstijd, er zou deze reden voor kunnen gegeven worden, dat

in oorlogstijd de uitvoerende magt vrijer moet kunnen handelen,

dan in vredestijd, omdat beperking in oorlogstijd, in den regel,

schadelijker voor het algemeen belang kan zijn dan in vredestijd ;

maar waardoor zou de stelling geregtvaardigd worden , dat de
uitvoerende magt in oorlogstijd minder gezag zou hebben dan in

vredestijd? Stond dit evenwel in de Grondwet geschreven, men
behoefde naar de reden niet te zoeken ; doch de Regering gelqoft

niet, dat de Grondwet dit voorschrijft. In de 3de alinea van
art. 187 staat : » De uitzondering voor tijden van oorlog regelt

de wet.”

De uitzondering waarop ? Op den voet in de reglementen be-
paald ? Waarom opdat deel van het artikel? Neen, de uitzon-

dering op het voorafgaande in zijn geheel.

Al de kosten voor de legers worden uit ’s Lands kas voldaan ;

als gevolg uit dien regel getrokken
, kunnen de inkwartieringen

enz. niet ten laste van e'e'n of meer inwoners of gemeenten
gebragt worden, dan tegen schadeloosstelling; wordt op dien

regel eene uitzondering noodig of wenschelijk geacht voor tijden

van oorlog, dan zal de wet die uitzondering regelen; dat is,

geen inwoner of gemeente kan persoonlijk gedwongen worden, bij

te dragen tot de kosten voor de legers of inkwartiering te nemen
en andere verstrekkingen te doen ten behoeve der legers of ves-

tingen, zonder schadeloosstelling, dan In tijden van oorlog krach-
tens de wet. De Regering heeft de overtuiging , dat art. 187
der Grondwet op geene andere wijze uitgelegd kan worden , en
meent tevens dat de bedenkingen in de §§ 2 en 3 van het Verslag
voorkomende, bij die uitlegging hare kracht verliezen.

§ 4. De bedenking in dezen paragraaph geopperd tegen de

groote gestrengheid doorgaande in de voorschriften van het ont-

werp aangetroffen wordende, moet, indien de Regering zich niet

bedriegt ,
wijken

,
wanneer men nagaat tegen wien die voor-

schriften werken moeten. Zij zijn gerigt niet tegen goede burgers

van den Staat, die zich gewillig onderwerpen aan al die lasten,

die in den maatschappelijken toestand onvermijdelijk zijn, maar
tegen de zoodanigen die zich óf altijd aan die lasten weten te

onttrekken óf zich moedwillig tegen het dragen daarvan verzetten

en op die wijze moeijelijkheden verwekken, die in ernstige om-
standigheden bedenkelijk kunnen zijn en dikwijls niet anders uit

den weg kunnen worden geruimd
,
dan door gebruik te maken

van den goeden wil der vreedzame burgers. » Men kon”, luidens

het Verslag, » zijne verwondering niet verbergen, dat zoodanige
» bepalingen hier te lande, zelfs voor tijden van vrede, noodig
i) werden gekeurd.”

blaar men gelieve na te gaan , wat de ervaring geleerd hoeft.

liet is toch, gelijk de Regering vertrouwt, van genoegzame be-

kendheid, dat de uitvoering pier bestaande verordeningen op de

inkwartiering van tijd tot tijd luoeijelijkheid heeft gehad, ten ge-

volge van den onwil van ingezetenen om zich die te laten wel-

gevallen ,
zoodanig zelfs , dat deswege procedures zijn ingesteld

,

met dit gevolg, dat de lloogo Raad der Nederlanden, hoewel
de verpligting der inwoners tot het ontvangen van inkwartiering

aannemende, heeft beslist, dat do poenale sanctio der verorde-

ningen ontbrak en het zich aan de inkwartiering onttrekken,

straffeloos kon geschieden; daarbij kwam, dat geen ambtenaar bij

gobrek aan voorschriften, middelen van geweld durfde bezigen om
do onwilligon te noodzaken aan hunne verpligting te voldoen; wel

is waar die on willigen beriepen zich op het niet aanwezig zijn

van geldigo verordeningen , en de Regering acht het hier de plaats

niet te onderzoeken, of die onwilligen al dan niet in hun regt

waren ; maar, uit welk oogpunt men de zaak ook wil beschouwen ,
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zoo zijn krachtige bepalingen noodzakelijk daar, waar de onder-

vinding geleerd heeft
,

dat zwakke niet voldoende zijn ; waren

de onwilligen in hun regt, het bewijst dat de bepalingen krach-

teloos zijn; waren zij niet in hun regt en ontbrak toch het middel

hen tot volbrenging hunner verplïgtingen te noodzaken ,
dan moet

hun door meer krachtige voorschriften het voorwendsel worden

ontnomen om zich daaraan te onttrekken ;
zoodanige voorschriften

vraagt de Regering van de Vertegenwoordiging, de Regering mag
noch kan veronderstellen

,
dat haar die geweigerd zullen worden.

Zij mag niet gelooven ,
dat men den soldaat den waarborg zou

willen onthouden, dat hij zonder tegenstreving van de zijde van

sommige burgers in het genot trede van eenige rust en verkwikking

na het afleggen van een vermoeijenden marsch
;
de Regering kan

niet anders dan verwachten
,
dat de Vertegenwoordiging gaarne zal

willen medewerken om die oorzaken van botsing en onrust weg
te nemen, die voortvloeijen kunnen uit bepalingen, tot de handha-

ving waarvan aan de overheid de magt ontbrekt. Zij verwacht

dit te eerder, omdat zij gaarne hulde brengt aan de doorgaans

algemeen ondervondene gewilligheid der ingezetenen tot het ont-

vangen van inkwartiering enz.
,
en de meer krachtige bepalingen

derhalve gelukkigerwijze alleen behoeven te werken tegen hen,

die zich niet onderwerpen aan lasten
,

als waarvan hier sprake

is ,
dan op grond van wettige voorschriften : zoo als de ervaring

geleerd heeft slechts tegen weinigen ; maar die weinigen zouden

velen kunnen worden, en zonder krachtige bepalingen blijft er

voortdurend eene noodlottige onzekerheid bestaan of inkwartiering

enz. al dan niet mogelijk is.

Art. 1. a. Indien het stelsel der Regering, dat de Grondwet de

regeling der inkwartiering enz. aan de uitvoerende magt opdraagt,

het ware is
,
dan moet zij het hier gemaakt bezwaar ongegrond

achten; dan kan het de vraag niet zijn, of in dit artikel reeds be-

staande of nader uit te vaardigen reglementen worden bedoeld;

dan moet de uitvoerende magt vrij blijven, om de bestaande regle-

menten te behouden of andere in te voeren, indien zich daaraan

de behoefte doet gevoelen. Strekte de wet alleen tot het verlee-

nen van sanctie van een bepaald aangewezen reglement
,
dan zou

de bevoegdheid door de Grondwet aan de uitvoerende magt gegeven

verkort worden, want de verleende sanctie zou in waarheid niets

anders zijn, dan eene goedkeuring van het reglement door de

wetgevende magt, en het reglement zou, hoewel onder eene andere

benaming, nogtans in waarheid eene wet zijn, waarin geene geldige

verandering zou kunnen gebragt worden, dan met vernieuwde

goedkeuring van de wetgevende magt.

b. Het is der Regering ook niet bekend, dat in ons Vaderland
vroeger aan het militair gezag de bevoegdheid is gegeven om regt-

streeks tegen de inwoners, zonder tusschenkomst der burgerlijke

magt, te handelen behalve in vestingen in staat van beleg; maar
de Regering is tevens overtuigd, dat het militair gezag toch wel

cens door den drang der omstandigheden genoodzaakt geweest is,

aan zich zelf zoodanige bevoegdheid toe te kennen; in tijden van
oorlog of in dringende gevallen kan men ook met den besten wil

bezield, niet altijd juist zoo binnen de grenzen van bepalingen

blijven, die voor gewone omstandigheden eb vreedzame tijden zeer

geschikt kunnen zijn. Het komt der Regering niet billijk voor, dat

men in buitengewone omstandigheden aan het militair gezag geene

andere keuze overlaat dan te handelen in strijd met bestaande bepa-

lingen ,
of door niet te handelen

,
het algemeen belang in de

waagschaal te stellen; in dergelijke omstandigheden moeten de

verordeningen het militair gezag te gemoet komen, zal het wezen-

lijk een gezag zijn. Indien bij wijze van uitzondering de hier

bedoelde bevoegdheid aan het militair gezag wordt toegekend

,

dan ziet de Regering niet in dat dit zou strijden tegen de tegen-

woordige beginselen ; onder die beginselen behoqrt toch ook de

handhaving of verdediging der algemeene veiligheid , en daartoe

kan het noodig wezen ,
dat afgeweken worde van den regel der

noodzakelijkheid van de tusschenkomst der burgerlijke magt, die

overigens, zoo als in eene zaak als deze van zelf spreekt, in het

algemeen allereerst in aanmerking komt.

c. Hier gelooft de Regering, dat weêr te veel uit het oog ver-

loren is
,
dat er sprake is van maatregelen tegen nalatigen en

weigerachtigen

.

Mogt de keuze van het militair gezag tot groote willekeur en

ongerijmdheid aanleiding geven, de nalatigen en weigerachtigen

zullen het zich zelven te wijten hebben. En hét komt der Regering

voor, dat juist indien de nalatige of weigerachtige de geleiders moest
aanwijzen, hieruit de ongerijmdheid zou kunnen volgen, dat de

magt om de middelen van vervoer te nemen, aan het openbaar
gezag gegeven , niets zou beteekenen , bij weigering van den
eigenaar om geleiders aan te wijzen of te verstrekken.

cl. Tot deze bedenking schijnt aanleiding te hebben gegeven de

meening, als of de bedoeling Ware, dat, indien de huisvesting en

voeding door een ander wierd verstrekt ten koste van den nalatigen
j

of weigerachtigen inwoner
, de .Staat zich zou onttrekken aan het

voldoen der schadeloosstelling; dit zou intusschen strijden tegen

j

het beginsel, dat de verstrekkingen in het 2de lid van art. 187
der Grondwet bedoeld, in vredestijd niet anders mogen gevorderd
worden dan tegen schadeloosstelling. De bedoeling is dan ook

;

dat het beloop der schadeloosstelling steeds in mindering zal strek-
ken van de kosten der huisvesting en voeding, en de nalatige of
weigerachtige daarvoor derhalve zooveel minder zal betalen als de
schadeloosstelling beloopt.

e. De Regering neemt de vrijheid naar het antwoord op art. 2
te verwijzen.

Art.' 2. In de laatste aanmerking op art. 1 wordt gezegd , dat
in strijd met art. 153 der Grondwet, niet wordt aangewezen de
magt op wier last, noch de vorm, met inachtneming waarvan de
woning eens inwoners , zijns ondanks

,
kan worden binnengetreden.

In de Memorie van Toelichting, bij het vorig Ontwerp van Wet
gevoegd, is op art. 2 aangeteekend : » De ambtenaar wordt hier
)) aangewezen

,
op wiens last het binnentreden der woning van

” een ingezeten, zijns ondanks, kan geschieden. De daarbij in
» acht te nemen vorm is, dat dit binntm treden plaats hebbe in
» tegenwoordigheid van dien ambtenaar.” Op die aanteekening
is ot geen acht geslagen

,
öf wel zij behelst volgens het verslag

eene onwaarheid. » De aanwijzing” zegt het verslag » wordt
» overgelaten aan reglementen”.
Het art. 2 leert , dat het binnentreden niet anders geschiedt , dan

op last van hem die de vordering gedaan heeft. Welnu, heeft dus
de burgemeester de vordering gedaan

, dan geschiedt het binnen-
treden op zijnen last ; heeft in buitengewone gevallen de bevelhebber
der troepen de vordering gedaan

, dan kan hij alleen het binnen-
treden gelasten. De Regering meende inderdaad en is nog over-
tuigd, dat zij in dit opzigt aan den eisch van artikel 153 der
Grondwet heeft voldaan.

Maar nu de vormen. De tegenwoordigheid van hem
,
die de vor-

dering gedaan heeft, is de eenige voorgeschrevene vorm. De
Memorie van Toelichting ontveinst het niet dat die vorm niet

omslagtig is
; maar zou hy daarom onvoldoende zijn ? De Regering

mag toch niet veronderstellen, dat de Vertegenwoordiging zou
wenschen vormen voorgeschreven te zien

,
die bij het onderwerp

niet passen en onmogelijk uit te voeren zouden zijn
,

zoo als

sommaties en andere schrifturen, of misschien wel de tusschenkomst
van den kantonregter.

Men vergete toch niet, dat h'et hier zeer bijzondere belangen
geldt , huisvesting en onderhoud van vermoeide troepen , die soms
na weinige uren rust weder moeten opbreken , verstrekking van
noodige middelen tot vervoer , soms van voorraad van levens-

middelen en fourragies die voor het oogenblik niet anders in vol-

doende mate te bekomen zijn, dan door inspanning van krachten
der ingezetenen in het belang der algemeene zaak. Men mag het

onmogelijke niet willen, en — de Regering moet het alweder her-

halen — er is hier sprake van maatregelen tegen inwoners die nalatig

zijn of weigeren aan verpligtingen te voldoen , waaraan anderen
zich, om der noodzakelijkheid wille, volvaardig onderwerpen.
Wat de aanmerking op art. 2 gemaakt, betreft, verklaart de

Regering niets anders bedoeld te hebben, dan dat hij, die de
vordering gedaan heeft, voor het oogenblik verhinderd zijnde zelf

te handelen, zich alleen door iemand met openbare magt bekleed,

zal kunnen doen vervangen.
Duidelijkheidshalve is art. 2 van het nieuwe wets-ontwerp in

andere bewoordingen, die bedoeling uitdrukkende, gesteld.

Art. 3. Op de hier in het verslag voorkomende aanmerkingen
moet de Regering vragen: ten wiens laste dat tekort, dat een gevolg
is van maatregelen, door ver gedreven nalatigheid of weigerach-
tigheid noodzakelijk gemaakt

,
dan moet komen ?

Als er een overschot is , wordt dit aan den nalatigen of wei-

gerachtige uitgekeerd; het is billijk, zelfs onvermijdelijk, dat het

tekort op hem worde verhaald. Het schijnt ook onraadzaam dat

zij
,

die zich aan op hen rustende verpligtingen onttrekken , in

bijzondere bescherming worden genomen.
Art. 4. Het is de vraag wat men hier door publieke wegen

verstaat. Er zijn Rijks-, provinciale en gemeentewegen, die

voorzeker alle onder de publieke te rangschikken zijn, maar er zijn

ook wegen , door particulieren en maatschappijen aangelegd en

onderhouden wordende, doch krachtens eene concessie van gouver-

nementswege
,
die overigens ook voor publiek gebruik dienen; ook

de zoodanige worden hier bedoeld, want met betrekking tot hun
gebruik zijn zij geheel en al gelijk aan de Rijks-, provinciale en

gem eentewegen.
Het is intusschen misschien niet overbodig hier te doen opmer-

ken , dat de quaestie van het betalen der tol- en andere gelden

geheel onafhankelijk is van de magt tot openen of doen openen,

welke de Regering oordeelt dat aan het militair gezag moet

worden gegeven.

De aanmerking omtrent de sluizen is niet ongegrond; ccno be-

paling aan dit artikel toegevoegd, is welligt geschikt het bezwaar
op te heffen. Die bepaling is wel niet boven bedenking verheven

,

doch de Rewering ontveinst zioli tevens geenszins do moeijolijk-
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heid , welke het onvoorwaardelijk behoud va!n art. 4 met betrek-
king tot de sluizen zou kunnen te weeg brengen.

Art. 5. De Regering had bij het bestaan van de 3de alinea

van art. 187 der Grondwet niet verwacht, dat het voorstel met
betrekking tot de huisvesting in art. 5 van het vorig ontwerp
vervat, zoo algemeen bij de leden der Kamer bevreemding zou
hebben gebaard.

Nog minder had zij reden te verwachten, dat de bepaling,

welke op een algemeen grondwettelijk beginsel rust , onregtvaardig
zou worden geacht; de 3de alinea toch van art. 187 der Grondwet
geeft den wetgever vrijheid, om voor tijden van oorlog van den
regel in de 1ste gesteld af te wijken.

Doch bij die algemeene bevreemding , waaruit de Regering zeker
wel tot algemeene afkeuring mag besluiten

, acht zij de bepaling
niet van dat gewigt , om haar niettemin te handhaven

, zoodat
zij haar thans uit het artikel heeft weggenomen.
Dat de vrijdom van tol- en andere gelden in dit artikel voor

tijden van oorlog verder uitgebreid is dan voor tijden van vrede,
is waar. De Regering blijft van gevoelen, dat die uitbreiding een
zeer bescheiden gebruik is

,
dat de wetgever van de 3de alinea

van art. 187 der Grondwet kan maken en zij heeft in het Verslag
geene opgaaf van redenen gevonden, die haar kunnen nopen voor
’s hands haar gevoelen te wijzigen.

De Regering meent ten slotte nog
,
met betrekking tot art. 6

van het v^rig ontwerp, te moeten mededeelen, dat zij, vermits
het na de wijziging van art. 5, ten aanzien van de huisvesting,

veel van zijne belangrijkheid verloren heeft
,
geen zwarigheid heeft

gemaakt , het thans geheel achterwege te laten.

De Minister van Oorlog

,

B°n Fokstnek van Dambenoy.

[VIL 5.J

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag

der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
omtrent de onteigening van perceelen voor de verlenging

van den Spoorweg van Arnhem tot de Pruissische grenzen.

§ 1. Ten gevolge der opmerking, dat het bij het eerste belang-
rijke onteigeningsvoorstel van dubbel gewigt is uit te maken ,

hoe ver de tusschenkomst der wetgevende magt in zaken van
dezen aard mag en moet gaan , is in de Afdeelingen de vraag op
den voorgrond geplaatst

, of het ontwerp uit dat oogpunt aanne-
melijk is, en meer bepaald, of daarbij de rigting van den aan te

leggen spoorwegtak genoegzaam is aangeduid.
Verscheidene leden toonden zich tot eene ontkennende beant-

woording dezer vraag geneigd

:

Men beweerde
, dat niet geheel voldaan was aan het voorschrift

van art. 10 der algemeene onteigeningswet, volgens hetwelk
eene we't

,
als do tegenwoordige

,
de hoofdpunten ter bepaling der

algemeene rigting van het werk moet aanwijzen. » Door hoofcl-

H punten meende men te moeten verstaan elk punt, waar aan den
» weg eene belangrijke of meer merkbare verandering van rigting

» gegeven wordt.”
Deze' meening weet het Gouvernement met de algemeene wet

niet overeen te brengen.

Art. 10 vergenoegt zich te gebieden
,
dat het voorstel van wet

tot verklaring van het algemeen nut , de hoofdpunten ter bepaling
der algemeene rigting van het werk aanwijze. Dus niet der rig-

ting in haro bijzondere deelen op zich zelve; hetgeen juist zou
geschieden , indien elke » belangrijke of meer merkbare verande-
ring” eener tot dusver gevolgde lijn wierd aangewezen. Bij

kanalen en wegen moeten do gemeenten , door welke zij zullen

loopen , slechts zooveel mogelijk worden aangewezen ; eene uitdruk-
king

,
volkomen strookende met den ruimen zin , waarin de Avet-

gever de hoofdpunten ter bepaling der algemeene rigting wonscht
aangestipt te zien; maar strijdig met het verlangen, dat elke

wending van don weg door de wet worde voorgeteekend.
Men zou ,

bij eene bevrediging van dit verlangen , het doel der

algemeene wet missen, en den gang, dien zy wil, omkoeren.
Haar doel is spoed. Maar, om aan de geopperde meening te

gemoet te komen, moest men met de verklaring van hot algemeen
nut wachten tot dat alle mocyelykhoden van liet terrein of van
strijdige belangen waren voorzien, en bijv. alle af- on uitwate-
ringen met de betrokkene eigenaren of polderbesturen geregeld.

De wetgever daarentegen wil
,

te regt , dit alles in de bijzon-

derheden eerst na die verklaring doen volgen.

Het lijdt naauwclijks twyfel
,

dat van de rigting, zoo als die

nu op do overgelogde kaart is gotcckcnd , hier en daar bij het
|

stuiten op thans nog onvoorziene bezwaren, zal moeten worden
afgeweken.
Andere leden wenschten in de wet, behalve de hoofdpunten,

langs of door welke de weg zou loopen, den afstand, waarop hij

van die punten blijven moest, aangeduid te hebben.
Men achtte het bijv. niet genoegzaam te zeggen, dat de weg

beneden de Westervoortsche schipbrug met eene brug over den
IJsselzal gaan, maar men wilde het riviervak, waar die overtogt
zal geschieden

, bepalen.

Tegen dit gevoelen pleiten dezelfde redenen.
Juist de bezwaren, aan het leggen van de brug over den IJssel

verbonden, maken het onraadzaam, het juiste punt nu reeds aan
te wijzen.

Dat punt mag in het belang van ’s Rijks verdediging niet verder
van de schipbrug verwijderd zijn dan volstrekt noodig is. Het
is aanvankelijk, in overeenstemming met het Departement van
Oorlog, op ruim 500 ellen beneden de schipbrug gesteld, be-
houdens wijziging, indien omstandigheden, die zich later mogten
voordoen, dit eischen.

Eindelijk waren er enkele leden, naar wier meening aan den
eisch van art. 147 der Grondwet niet werd voldaan, zoo de wet-
telijke verklaring van het algemeen nut » niet aanwees, tot welke
i) eigendommen die onteigening kon worden uitgestrekt”.
Hier komt hetgeen tot bestrijding van dit gevoelen in § 3 van

het Verslag over de algemeene wet, gelijk in de Memorie van
Beantwoording, en ook in dit Voorloopig Verslag is aangevoerd,
der Regering te stade. Daarin schijnt toch het denkbeeld, dat
de wetgever zou zijn geroepen de bijzondere perceelen ter ontei-
gening aan te wijzen, zoo bondig wederlegd, dat het Gouverne-
ment zich mag onthouden er meer van te zeggen.

Volgens sommigen, zou het Gouvernement de taak der Wetge-
vende Magt » binnen te enge grenzen beperken”.

Is dit wel juist? Aan het voorschrift van art. 10 der algemeene
wet is voldaan. De ingebragte bezwaren, voor zooveel zij het plan
in het algemeen troffen, zijn in de Memorie van Toelichting behan-
deld. Zelfs zyn die van ondergeschikt belang niet geheel onaan-
geroerd gelaten. Mededeeling der berigten van deskundigen

,
waarop

die wederleggende behandeling is gegrond
, zou tot een onderzoek

kunnen leiden , dat de bestemming van dit voorstel van wet uit

het oog deed verliezen
, en , naar het oordeel des Gouverncments

,

niet bij de Kamer maar alléén bij het administratief gezag te huis
behoort.

Aan het verlangen van sommige leden
,

» dat wetten van dezen
» aard niet in behandeling komen dan nadat het publiek een ge-
» ruimen tijd te voren in de gelegenheid was geweest zich met
» den inhoud daarvan bekend te maken en zich over de rigting

» van het werk te doen hooren”
, is in dit geval overvloedig vol-

daan. Kennisneming van het ontwerp kan toch waarschijnlijk

,

volgens de bedoeling dier leden
, voor het publiek alleen , wat de

daarin aangeduide rigting betreft, van belang zijn. Die rigting

nu is, sedert de nederlegging van het plan in de betrokken ge-
meenten in den aanvang van de maand Mei dezes jaars, zeker
van genoegzame algemeene bekendheid geworden om het publiek
in de gelegenheid te stellen zich daarover uit te laten.

§ 2. )) Men meent
,
dat de gronden

, waarop do bezwaren van
» Arnhem

,
vooral die van het gemeentebestuur rusten . niet geheel

i) volledig zijn opgegeven; en dat inzonderheid de belemmering,
H welke eene noodzakclijke uitlegging der stad in den spoorweg-
» dam zou ontmoeten , heeft gegolden.”

Noch in de bezwaarschriften van liet gemcentebestunr
, noch in

die van de ingezetenen is hiervan sprake geweest. De grieven en
het verlangen van Arnhem werden opgegeven

, zoo als die in die

stukken zijn vermeld.

Wat nu de nieuwe reden zelve betreft , waarmede men in liet

verslag Arnhem te hulp tracht te komen, men zal wel willen

erkennen, dat de wijze van uitvoering van zoo gewigtige werken
van algemeen nut, als waarvan hier sprake is, niet afhankelyk
kan worden gemaakt van de behoefte , die deze of gene stad aan
uitbreiding in do toekomst mogt hebben.

Maar zal Arnhems uitbreiding inderdaad door den ontworpen
spoorwegbouw worden belet? Het schijnt, neen.

Het terrein tusschen do stad en den spoorweg wordt zeer ge-

schikt voor den aanlog van huizen geacht. En waarom zoude
men dien niot aan de overzijde van den spoorweg voortzetten?

Men denke aan hetgeen bij Luik plaats heeft. Daarenboven is

er langs den Rhyn eeno goede gelegenheid tot aanbouw van
woningen, waardoor de stad zeer zou worden verfraaid, en

waartoe hot gemeentebestuur een plan laat opmaken.
)> Nog meent men to weten

, dat bij den wenscli tot verlaging

» van hot stationsplein en van het geven concr andere rigting aan
» don spoorweg aldaar, een ander zeer belangrijk punt in aan-
» merking is gekomen, namelijk, dat het eigenaardige moeijelyk-

» heden zal oplevcrcn, den spoorweg mot de rivier bchoorlyk in

» verband te brengen.”
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Bij het maken van den spoorweg tot Arnhem
,
heeft men geene

eigenlijk gezegde verbinding met den Rhijn op het oog gehad
;
en

sedert de opening van den weg in Mei 1845, tot op dit oogenblik

,

schijnt de behoefte daaraan ook niet te zijn gevoeld. Heeft zij

zich niet doen kennen, terwijl de weg niet verder dan Arnhem
liep, dan laat het zich ook niet aanzien

,
dat zij ,

na de voltrek-

king des wegs tot de grenzen en de vereeniging met de Duitsche

spoorwegen, meer op den voorgrond zal komen. Intusschen zal

de spoorweg te Westervoort met den IJssel, en daardoor ook

met den Rhijn bij Arnhem, in verband zijn.

» Men verlangt te weten ,
welke kosten aan de verlaging van

)) het station te Arnhem zouden verbonden zijn.”

Volgens eene globale berekening
,

als volgt

:

verlaging van het stationsplein te Arnhem met 7

el
,
52,500 kubiek el aardewerk met het vervoer .

verlaging van al de gebouwen
,
bergplaatsen enz.

verlaging van spoorstaven
,
draaischijven enz. .

verlaging van den spoorweg van het station te Arn-
hem tot omstreeks Drijen, 857,000 kubiek el aarde-

werk met het vervoer ad f 0.50 de el

opneming en verlaging van spoorstaven . . .

onteigening van gronden
,
5 bunders ad f 4000

.

onteigening van den molen en het woonhuis . .

verandering van bruggen en duikers, poort bij

Mariendal en nieuwe brug bij het station . . .

f 52,500.00

100,000.00

20,000.00

428,500.00

20,000.00

20,000.00

35.000.

00

43.000.

00

Totaal . f 719,000.00

Dus ruim zeven tonnen gouds, behalve het verlies dat de Maat-
schappij , door de tijdelijke verhindering der exploitatie tusschen

Drijen en Arnhem, zou lijden.

Dat de Maatschappij tot het dragen van die kosten niet wel
kan worden verpligt, volgt uit de acte van concessie, waarbij

haar, gelijk reeds in de Memorie van Toelichting is gezegd, slechts

uitbreiding en voltooijing van den overgedragen weg is opgelegd

,

geene wijziging of verandering van het bestaande.

De rigting
,
zoo als die in het ontwerp wordt aangeduid , is

door de Maatschappij aan de goedkeuring der Regering voorge-

legd.

» Het is aan sommige leden voorgekomen , als of bij het volgen

i) van de rigting, door den heer van Heeckeren voorgestaan, de

kromming eer minder dan grooter zou worden.”
Inderdaad is zij in den aanvang geringer

,
maar men moet

vervolgens , om behoorlijk over den Zutphenschen straatweg te

geraken
, weder in de nu voorgestelde lijn komen

;
en daardoor

wordt de kromming grooter
;
men zou er zelfs twee in plaats van

e'éne krijgen.

§ 3. » Men heeft de zekerheid niet
,
dat de brug over den IJssel

» op zoodanige plaats zal worden gelegd, dat bij ijsgang daar,

» niet meer dan op andere punten, opstopping te vreezen, maar
)) integendeel de doortogt van opperwater en ijs , zooveel als slechts

» eenigzins mogelijk is
,
gebaand zal zijn. Men zou voldaan we-

i) zen
,

indien door overlegging van berigten van deskundigen en
» door het omschrijven der te nemen voorzorgen bij het bouwen
» van de brug

,
de te dezen aanzien bestaande beduchtheid werd

» gematigd of weggenomen. Het scheen eindelijk noodig, dat op
» het punt van den overtogt over de geheele uitgestrektheid der ui-

>i terwaarden, in plaats van eenen doorloopenden dam, doorlaat-

» bruggen werden gelegd.”

Schoon men de zorg voor deze belangen veilig aan de Regering
kon overlaten, wil deze evenwel reeds nu, zooveel mogeiijk, ge-
ruststellen.

De brug is ontworpen met penanten in de rivier; deze beletten

altijd gedeeltelijk den afvoer van ijs, maar waar men ook de brug
over den IJsel zou willen bouwen

,
overal zal hetzelfde bezwaar be-

staan. Hoezeer men onmogelijk vooraf kan bepalen waar ijsstop-

pingen zullen plaats hebben
,

geeft echter
,
volgens het gevoelen

van deskundigen, de plaats, waar de brug moet komen, geene
aanleiding tot vrees

, dat aldaar, meer dan op andere punten
,

ijsstoppingen zullen ontstaan.

De brug zal, met inbegrip van eene doorlaatbrug aan eiken oever,

bij hooge rivierstanden eene ruimte hebben van 1190 vierkante ellen,

terwijl boven de Westervoortsche veerdammen tusschen de weder-
zijdsche leidijken , de IJssel slechts eene ruimte heeft van 940
vierkante ellen. Doorlaatbruggen over de geheele uitgestrektheid
van de uiterwaarden zijn dus niet noodig. Indien men later meer
water op den IJssel mogt willen brengen, zullen er doorlaatbrug-
gen in de Westervoortsche veerdammen moeten worden gemaakt

,

en dan zullen ook meer doorlaatbruggen in den spoorweg noodig
zijn.

§ 4. » Het wegnemen van den Lijmerscken overlaat kwam aan
» enkele leden bedenkelijk voor; zij twijfelden zelfs aan het regt
» der Regering om daartoe in het belang eener spoorwegonder-
» neming over te gaan. Wanneer de Lijmers een gewone inge-
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» dijkte polder wierd, zouden de ingelanden geheel onder de wer-
» king van het polderreglement komen

,
dien ten gevolge noode-

» loos met nieuwe dijklasten worden bezwaard en zou dus ook
» de waarde hunner landerijen verminderen.”
Het komt hier aan op eene wijziging van door het Rijk aange-

legde waterwerken
; waartoe het regt aan de Regering niet schijnt

te kunnen worden betwist.
Reeds is door de meerderheid opgemerkt, dat tot verhooging

der kade tot dijk
, alvorens er van den aanleg van den spoorweg

in de rigting onder Duiven sprake was, werd besloten.
Dit besluit staat met den aanleg van den weg in geen verband.
Reeds in 1820, bij den eersten der twee keeren dat de overlaat

heeft gewerkt, toen de kade op onderscheidene plaatsen doorbrak,
was gebleken, dat de overlaat slechts onvolkomen aan zijne be-
stemming beantwoordde

,
en dat de onbeduidende waterafleiding

daarover op verre na niet kon opwegen tegen de belangrijke na-
deelen, welke de ingelanden van de werking ondervonden.

Uit dien hoofde werd in dat jaar door het gewestelijk bestuur
op de Wegruiming van den overlaat aangedrongen.

In betrekking tot open water , wanneer de overlaat niet behoeft
tewei’ken, is hij te laag; voor behoorlijke werking bij ijsstopping

is hij daarentegen te hoog.

Het scheen dus geraden, het district de Lijmers niet langer

bloot te stellen aan een gevaar, waartegen geene algemeene bate

overstond.

Op dien grond werd verhooging der kade tot dijk vastgesteld,

tevens met het bestuur van de Lijmers over het onderhoud van
den dijk, waarmede het zich wil belasten, overeengekomen.
Het gevolg der uitvoering van dit werk zal zijn, niet dat de

Lijmers nu eerst een ingedijkte polder zal worden; dit is reeds

door de meerderheid bestreden, maar dat de tot dus ver buiten-

dijks liggende landen binnendijks zullen komen.
In hoever de onderwerping dier landen aan de polderlasteii

,

volgens het rivier-polder-reglement , daarmede in verband zal

staan, is zaak van latere zorg, Wordt door het polderbestuur

daartoe besloten , dan biedt art. 8 van het reglement gelegenheid,

de zaak door Gedeputeerde Staten en door het Gouvernement te

doen onderzoeken.

Hierbij worde intusschen niet voorbijgezien, dat deze landen

vroeger niet het onderhoud van vrij aanzienlijke buitenkaden belast

waren, en dat zij door den aanleg van dit werk worden gevrij-

waard tegen schade, die, bij doorbraak, zoo als in 1820 is ge-

bleken
,

groot kan zijn.

§ 5. » Door eenige leden is aangemerkt, dat, indien onder de

Y> gemeente Zevenaar aan den spoorweg eene andere rigting werd
i) gegeven, eene niet onbelangrijke kromming afgesneden en de

» weg bekort zou worden.”

De voordeelen van de aangenomen rigting boven de waarschijn-

lijk hier bedoelde, benoorden Zevenaar, welke door het gemeente-

bestuur van Duiven wordt voorgesproken, bestaan in den beteren

en hoogeren grondslag, waarop de weg zal liggen, en in een meer
doelmatigen overgang over den IJssel.

Die voordeelen zijn zoo groot
,
dat zij

,
al wierd de weg een

weinig langer , de aangenomen rigting moesten doen behouden.

Maar de lijn benoorden Zevenaar is niet korter. Beide rigtingen

hebben, op de kaart gemeten, van het midden van den IJssel bij

Westervoort tot de Pruissische grenzen, een gelijke lengto van

14,500 ellen.

§ 6. » Op het eenig artikel der wet werd de opmerking ge-

» maakt, dat de daar gegeven omschrijving der rigting van den

» weg in het stelsel der Regering en bij eene letterlijke opvatting

» van art. 10 der onteigeningswet
,
nog als te uitvoerig kan wor-

» den aangemerkt.”

Het Gouvernement heeft er geheel niet aan gedacht ,
de verant-

woordelijkheid voor de aangenomen rigting van zich af te schui-

ven. Het heeft slechts gemeend, bij aanwijzing der rigting
,
geene

hoofdpunten
,
die nu reeds voor bepaling vatbaar schenen

,
te moe-

ten overslaan. Waarom de aanwijzing minder volledig, de rig-

ting van het werk minder duidelijk, dan mogelijk was, voorgesteld?

Bij andere werken
,
onder andere omstandigheden , bij een min

ontvattend of min ontwikkeld voorafgaand onderzoek
,

zal men
zich met spaarzamer opgaven moeten vergenoegen.

§ 7. Considerans. Er schijnt geene reden om hier de stroevere

bewoording » in het algemeen nut, of ten algemeenen nutte , noo-

u dig is”, te verkiezen boven de uitdrukking: in liet algemeen

» belang noodig is”, daar niet regtstreeks van onteigening, maar

van verbinding van den spoorweg van Amsterdam tot Arnhem
met de Pruissische grenzen, wrordt gesproken. Algemeen belang

is hier het publiek belang van den Staat , volgens art. 1 der wet

van 28 Augustus 1851.

’s Grayenhage ,
den 19den Octobcr 1852.

De Minister van Binncnlandsclie Zalen,
TlIOr.BF.CKE.

EL
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EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet omtrent de onteigening van perceelen voor

de verlenging van den Spoorweg van Arnhem tot de Pruis-
sische grenzen ; uitgebragt in de zitting van den 21 sten
October 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor bet Ontwerp van Wet be-
trekkelijk de onteigening van perceelen voor de verlenging van
den spoorweg van Arnhem tot de Pruissiscbe grenzen heeft, na
kennis te hebben genomen van de Memorie van Beantwoording
op het Voorloopig Verslag wegens die wet, geene nieuwe over-
weging te dezer zake in de Afdeelingen noodig geoordeeld.

Wat haar eigen oordeel betreft omtrent de hoofdpunten
, in de

gewisselde stukken over dit onderwerp behandeld, heeft zij het

volgende mede te deelen.

I. De meerderheid der Commissie van Rapporteurs
, ofschoon

zich scharende aan de zijde dergenen ,
die de inrigting van het

thans behandelde wets-ontwerp niet strijdig achten met de ont-
eigeningswet van 28 Augustus 1851 , is toch van meening, dat

de Regering de bevoegdheid der Kamer met opzigt tot de behan-
deling van wetten van dezen aard in de gewisselde stukken bin-
nen te enge grenzen beperkt. Indien de verklaring van het alge-

meen nut niet wel door de wetgeving kan worden uitgesproken,

dan in verband met de aan het werk te geven rigting en aan het

meer of minder gewigt aan de geopperde hoofdbezwaren te hech-
ten, dan schijnt het ook wel van zelf te spreken

, dat de Kamer
in de gelegenheid moet worden gesteld, over die hoofdbezwaren
een op goede gronden steunend oordeel te vellen. Het onder-
zoek

, dat volgens de onteigeningswet aan de toepassing van
art. 10 dier wet voorafgaat, kan dus ook aan de kennisneming
der Kamer niet worden onttrokken. De Regering is bij het voor-
dragen der wet omtrent den Rkijnspoorweg zelve eenigermate van
dit gevoelen geweest

,
daar zij de bij dat onderzoek gerezene hoofd-

bezwaren aan de Kamer medegedeeld en kortelijk wederlegd heeft.

Maar is dit het geval, dan kan men ook niet toestemmen, dat

geene overlegging van berigten van deskundigen
,

gelijk mede
van de bezwaarschriften waarop die slaan

,
zou kunnen te pas

komen ; of ook dat de Kamer door het raadplegen dier bescheiden
zich zou wagen op een terrein, wat alleen aan het administratief
gezag is voorbehouden. Niet zoo zeer met toepassing op het te-

genwoordig wets-ontwerp, als voor de goede wijze van behande-
ling van dergelijke voorstellen in ’t vervolg

,
acht de Commissie

het van belang
,
dat dit gewigtig punt in ’t licht worde gesteld.

II. Naar het gevoelen der Commissie van Rapporteurs is het
bezwaar tegen de rigting van den verlengden spoorweg bij Arn-
hem

,
ontleend aan de moeijelijkheden voor de uitlegging dier stad

aan de noordzijde, in de Memorie van Beantwoording niet op-
gelost. Evenmin kan de Commissie zich vereenigen met het ge-
voelen der Regering omtrent het ondergeschikt belang, dat in

eene verbinding van den spoorweg te Arnhem met de rivier zou
gelegen zyn ; noch ook omtrent de mogelijkheid, dat het verband,
waarin do spoorweg te Westervoort met den IJssel komen zal,

de behoefte aan dadelijke gemeenschap met den waterweg te Arn-
hem niet zou doen gevoelen.

Heeft de handel tot nu toe van den spoorweg tot Arnhem
minder gebruik gemaakt , men stelt zich voor

, dat dit na de ver-

lenging meer het geval zal zijn, en alsdan zullen zich zeer zeker

omstandigheden voordoen, onder welke eene gemakkelijke gele-

genheid tot afscheping en overlading van koopmansgoederen van
de rivier naar het Arnhemsche spoorwegstation zeer zal worden
gevoeld.

III. De bedenkingen omtrent de gevaren, die, vooral bij ijsgang,

aan het bestaan eener vaste brug over den IJssel verknocht zijn

,

waren bij de leden der Kamer gerezen, niet uit twijfel aan de

zorg der Regering voor zulk eene gewigtige zaak , maar uit het

belang, dat zij in het nemen van voorzorgen omtrent dit punt
meenden te moeten stellen. Zoo de Regering nu echter in de

Memorie van Beantwoording schijnt te kennen te willen geven

,

dat de Kamer die zaak geheel aan haar behoorde over te laten
,

moet de Commissie van Rapporteurs daartegen aanmerken , dat

hnres inziens het niet slechts tot de bevoegdheid , maar tot den
pligt en do roeping der Kamer behoort, omtrent een punt, waarbij

de veiligheid van een belangrijk gedeelte des Rijks zoo zeer be-

trokken is ,
alle mogclijko inlichtingen en geruststellende verze-

keringen te verlangen.

Aldus vastgesteld, den 21sten October 1852.

Dommer van Poldersveldt.
Yan Doorn.
Mktman.
Jongstra.
Yan Nispev van Sevenaek.

[XLVI. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het
Ontwerp van Wet tot het verleenen van toestemming tot

de Huwelijksverbindtenis van Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Willem Feederik Hendrik der Nederlanden-, uit-
gebragt in de zitting van den 21sten October 1852.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 13den October jl. is
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een ontwerp van wet
aangeboden, strekkende tot het verleenen van toestemming tot de
ontworpen huwelijksverbindtenis tussehen Zijne Koninklijke Hoog-
heid Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden en Hare
Hoogheid Mevrouw de Prinses Amelia Maria da Gloria Augcsta,
Dochter van Zijne Hoogheul den Hertog Bernhard van Saksen-
Weimar-Eisenach.

Dit wets-ontwerp heeft bij het onderzoek in de Afdeelingen der
Kamer tot geene bedenkingen aanleiding gegeven. Men heeft
algemeen verklaard, volgaarne zijnen bijval te zullen schenken aan
een voorstel betrekkelijk eene echtvereenigïng

, waaromtrent de
Koning in Zijne boodschap de verwachting uitdrukt, dat zij

,

als geheel overeenstemmende met de inspraak van het hart des
Prinsen, het geluk van Zijner Majesteits beminden Broeder zal
bevorderen.

De even gemakkelijke als aangename taak der Commissie van
Rapporteurs bepaalt zich derhalve tot het doen kennen van deze
uitkomst bij het tegenwoordig stuk, hetwelk als Eindverslag
over het genoemde wets-ontwerp geldt.

Aldus vastgestcld den 20sten October 1852.

Beens.
SCHOOXEVELD.
Gevers van Endegeest.
De Raadt.
Boreel van Hogelanden.

[XLVII. 3.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet regelende de ontvangsten en

uitgaven wegens verstrekkingen tot 31 December 1852.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 13den October jl. is

het ontwerp van wet tot regeling van ontvangsten en uitgaven

wegens verstrekkingen tot en met den 31sten December 1852

,

hetwelk in de jongste zitting der Staten-Generaal niet tot afdoening

wasgebragt, op nieuw aan de Kamer ter overweging aangeboden,
en wel zoodanig als het laatstelijk naar aanleiding der dezerzijds

gemaakte bedenkingen was gewijzigd.

Het thans plaats gehad hebbend onderzoek van dit wets-ontwerp
in de Afdeelingen der Kamer heeft den volgenden uitslag opge-

leverd.

§ 1. Na al wat reeds vroeger over dit onderwerp is verhandeld,

zal het wel naauwelijks behoeven te worden aangemerkt
,
dat de

leden der Kamer, evenzeer als de Regering, het gevoelen voor-

staan
,
dat waar verstrekkingen zijn gedaan , in den regel voor de

daarvoor verkregene geldsommen voorwerpen van denzclfden aard
moeten worden aangekocht. Algemeen wil men tevens met de
Regering in hare tegenwoordige Memorie van Toelichting gaarne

aannemen, dat weder-aanvulling der magazijnen altijd noodig is,

en dat het geval zich niet ligt kan voordoen, dat er geene be-

hoefte aan gelijksoortige voorwerpen wezen zou. Men moet
evenwel doen opmerken, dat dit geval zich in de laatste jaren

,

en zulks voor een zeer aanmerkelijk bedrag, wèl heeft voorgedaan.

Anders ware het ónmogelijk geweest
,
dat zich een overschot van

3 of 4 tonnen gouds had gevormd
, dat telken jare na de gedane

weder-inkoopen blijft bestaan , eerst in het fonds van verstrek-

kingen is aanwezig geweest, en sedert de opheffing van het fonds

in ’s Rijks schatkist ligt. Inzonderheid ook met het oog op deze

omstandigheid en van de daaruit voortvloeijende gevolgen , levert

do zaak der verstrekkingen moeijelijkheden op cn heeft zich ook
weder thans deswege verschil van gevoelen in do Afdeelingen

geopenbaard.
In eene der Afdeelingen omhelsden verscheidene leden geheel

cn al do zienswijze uitgedrukt in het Eindverslag der vorige Com-
missie van Rapporteurs wegens deze wet , hetwelk de dagteekening

van den 4den Augustus jl. draagt; namelijk dat, in afwachting

van do toegezegdo wet tot regeling van geheel het onderwerp der

verstrekkingen, met 31 December dezes jaars ccnc opruiming der
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voorhandene geldsommen voor verstrekkingen moest plaats hebben

,

en deze, althans voor zoover zij voortvloeijen uit verstrekkingen

in vroegere jaren gedaan, als toevallige baten onder de gewone
ontvangsten van bet loopend dienstjaar moesten worden verant-

woord. Van deze zijde meende men er dus op te moeten aandrin-

gen ,
dat bet amendement

,
bij bet genoemde Eindverslag door

twee leden der , Commissie van Rapporteurs voorgesteld, thans

nog als een nieuw artikel bij de behandelde wet wierd gevoegd.

In eene andere Afdeeling achtte men dit amendement, zoo als

bet was voorgesteld, bedenkelijk. Juist omdat men daar zoo

doordrongen was van de overtuiging, dat verstrekking in den

regel door wederinkcop van een soortgelijk voorwerp gevolgd moet

worden, zou men niet gaarne bet voorbeeld gesteld willen zien,

dat op eene in ’t oog vallende wijze van dat beginsel afgeweken

en de opbrengst van uit ’sLands magazijnen verstrekte voorwer-

pen als eene toevallige bate der schatkist beschouwd wierd. Zoo
doende toch zou te eeniger tijd het vervreemden van den voorraad

in de magazijnen wenschelijk kunnen worden gekeurd , om het

bedrag van de gewone ontvangsten over een bepaald dienstjaar

te kunnen opdrijven. Naar het oordeel dezer leden kon van

toevallige baten wegens verstrekkingen nooit sprake zijn, dan wan-
neer het volkomen uitgemaakt was , dat de weder-inkoop van be-

paalde verstrekte voorwerpen ten eenen male onraadzaam zou zijn.

Die zekerheid nu was ten aanzien der verstrekte voorwerpen, uit

welker aflevering het bedoelde overschot van 3 of 4 tonnen gouds

ontstaan is
,
en waarbij men voornamelijk schijnt te moeten denken

aan het geschut, reeds eenige jaren geleden voor f 361,000 aan
Frankrijk afgestaan, nimmer verschaft. Men wenschte dan ook
met eenigen aandrang, tot vestiging van zijn gevoelen op dit punt,

omtrent de al- of niet-noodzakelijkheid van den hier bedoelden

weder-inkoop van verstrekte voorwerpen, bepaalde opheldering

te erlangen.

Door sommigen werd aan deze beschouwing nog eene andere

gehecht, namelijk dat er, gelijk trouwens reeds bij de behandeling

der comptabiliteits-wetten werd aangemerkt, behoefte is aan eene

betere contróle op den voorraad in de magazijnen van Marine en

Oorlog. Bestonden er behoorlijke staten van het daar voorhanden
materieel, zoodanig ingerigt, dat de jaarlijksche vermeerdering of

vermindering van dien voorraad in het oog viel, men zou de

noodzakelijkheid der weder-aanvulling beter kunnen beoordeelen.

Een derde
,
in de Afdeelingen ontwikkeld hoofdgevoelen bestond

daarin, dat wel de opruiming der in de schatkist voorhanden
gelden wegens verstrekldngen wenschelijk is, maar dat deze niet

wel anders kan plaats hebben dan bij de algemeene wet
,

die

geheel het onderwerp der verstrekkingen moet regelen. Indien
men van die zijde aan het thans behandelde wets-ontwerp zijne

toestemming gaf, dan zou het alleen zijn na meerdere zekerheid

,

dan tot nu toe bestaat, te hebben erlangd, dat de bedoelde alge-

meene regelingswet spoedig zou worden ingediend. Men scheen

het er toch voor te moeten houden , dat deze regeling op zich

zelve
,

afgescheiden van de comptabiliteitswetten
,
kon en moest

plaats hebben. Hare noodzakelijkheid was nog onlangs bij de
overweging der begrooting van het Departement van Oorlog voor
1853 zeer levendig gevoeld. Op die begrooting toch werden van
vijf artikelen van uitgaven sommen afgetrokken ter zake van ver-

strekkingen ,
ten gezamenlijken bedrage van f236,880, en dat wel

op zoodanige wijze , dat men daarbij niet enkel aan weder-aan-
vulling van verstrekte voorwerpen, maar ook aan nieuwe aan-
koopen, aan eene meer vrije beschikking over een deel van het

aanwezig overschot ter zake van vroeger gedane verstrekkin-

gen ,
denken moest. Aan zoo iets behoorde door eene definitive

regeling van geheel het onderwerp voor goed een einde te worden
gemaakt.

Ofschoon de overige leden der Kamer niet in al deze beschou-
wingen traden

, vereenigden zij zich toch in den aandrang op het

spoedig indienen der algemeene regelings-wet wegens het onder-
werp; terwijl zij» in het vertrouwen dat aan dit verlangen zal

worden voldaan, in de aanneming van den tegenwoordigen, geheel
tijdelijken maatregel geen bijzonder bezwaar zagen.

§ 2. Men heeft de opmerking gemaakt
, dat bij de stukken

,

die over het tegenwoordig wets-ontwerp gewisseld zijn ,
wel eene

opgave is gedaan van hetgeen over het jaar 1851 met opzigt tot

de verstrekkingen is voorgevallen
; maar niet wat in de drie laatste

maanden van 1850 te dien aanzien heeft plaats gehad. Alleen
wanneer dit laatste het geval ware geweest, zouden de thans
verkregene opgaven en becijferingen zich aansluiten aan die, welke
men in de stukken

, over de vorige regelingswet gewisseld
,
vindt

;

waarbij de stand der zaak op 1 October 1850 wierd opgegeven.
Men wenscht deze leemte nog aangevuld te zien.

§ 3. In de laatst ontvangene Memorie van Toelichting komt
eene uitdrukking voor , die de opmerking heeft getrokken. Er
wordt daar beweerd, dat uit de gelden voor verstrekkingen ont-
vangen , ook werkloonen en toelagen moeten kunnen worden
betaald. Tot zekere hoogte geeft men dit gaarne toe. Onder de

waarde van het verstrekte voorwerp zijn werkloonen en diensten
begrepen, die men bij den wederaanmaak op nieuw moet betalen.

Maar wanneer ter bedoelde plaatse wordt gezegd , dat het niet

onregelmatig en verkeerd zou zijn , bezoldigingen van , of toelagen

aan personen , » van welken aard ook
,
uit de gelden voor ver-

strekkingen te bestrij den
, zouden uit die gezegden gevolgtrekkin-

gen kunnen worden afgeleid
,
die men niet veronderstellen kan in

de bedoeling der Regering te liggen.

Aldus vastgesteld den 21sten October 1852.

Van Hoövell.
Van Doorn.
Slicher van Domburg.
Dirks.
Ter Bruggen IIugeniioltz.

[XXL 2.J

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet tot vrijlating van den doorvoer
op het eiland St. Martin.

Het wets-ontwerp tot vrijlating van den doorvoer op het eiland
St. Martin, ingediend bij de Koninklijke boodschap van den 4den
October 1852 , is op den 12den October jl. in de Afdeelingen
onderzocht. Bij dat onderzoek zijn de volgende punten ter sprake
gekomen.

§ 1. In het algemeen had men verlangd , meerdere en volle-

diger inlichtingen omtrent den toestand dezer kolonie te ontvan-
gen , ten einde beter in staat te zijn gesteld het onderwerpelijk
wetsvoorstel te beoordeelen

, dan zulks bij gemis aan die inlichtin-

gen het geval is.

Het ontwerp strekt om , door middel van vrijstelling van den
doorvoer, den handel

,
welke tusschen het Nederlandsche en het

Fransche gedeelte des eilands bestaat, niet te zien verloopen.

Ofschoon die strekking over het algemeen goedkeurende
,
heeft

men echter niet kunnen beoordeelen
,
of het daartoe voorgestelde

middel aan de bedoeling zal beantwoorden.
Uit het jaarverslag van 1849 heeft men ontwaard, dat de

inkomende regten 5 per cent en de uitgaande 41/2 per cent van
de waarde bedragen.

Bijaldien inderdaad er geen ander tarief bestaat dan deze beide

cijfers, hetgeen men met zekerheid wenscht te vernemen, dan is

de eigenlijk gezegde doorvoer niet bepaaldelijk belast.

De bedoeling zal dan waarschijnlijk zijn, vrijdom van inko-

mende en uitgaande regten te verleenen voor de naar het Fransche
gedeelte bestemde of van daar komende goederen.

Ook is de vraag gedaan of het entrepot , waarvan in de

Memorie van Toelichting gesproken wordt , zal zijn reëel of fictief

entrepot.

§ 2. Men heeft in verschillende Afdeelingen het verlangen

geuit, met de meening der Regering te worden bekend gemaakt
over de vraag, of het niet verkieslijk zoude zijn St. Martin,
even als Curacao , tot vrijhaven te verklaren , hetgeen beweerd
wordt

,
dat ter laatstgemelde plaatse gunstig werkt ; een gevoelen

dat echter ook tegenspraak heeft ontmoet.

§ 3. Uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat de Regering
zich voorstelt, de scheepsongelden te verminderen ; zulks heeft

aanleiding gegeven tot de vragen

:

a. Welke scheeps-ongelden worden hier bedoeld? Zoo dezelve

in strijd mogten zijn met de nieuwe scheepvaart-wetten, dan
vertrouwt men dat dezelve niet zullen worden verminderd, maar
afgeschaft.

b. Is er reeds eenïg resultaat der werking van de scheep

-

vaart-wetten , met toepassing op St. Martin, bekend?

§ 4. Met het oog op de vermindering van inkomsten, welke

het gevolg van de werking der voorgestelde wet zou zijn, en

geleid door den wenscli, dat St. Martin ophoude langer een

lastpost te zijn, heeft men gevraagd, of er geene middelen te

beramen zijn, om het productief vermogen te vermeerderen, en

bepaaldelijk ook, of de zoutpannen aan het Rijk behooren, of

daaraan geene meerdere uitbreiding te geven, en daarvan meer
voordeel te trekken zoude zijn?

§ 5. In de Afdeelingen was opgemerkt, dat aan het slot van

de Memorie van Toelichting wordt opgegeven de opbrengst der

inkomende en uitgaande regten tot een bedrag van f 19,197 over

het jaar 1850. In het verslag over 1849 (Bijlage lit. E) vond

men als bedrag van diezelfde posten de som van f 27,558.79.

Dien ten gevolge vroeg men, of die aanzienlijke vermindering het
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gevolg was der maatregelen van het Fransche bestnur. De Com-
missie van Rapporteurs heeft evenwel, na inzage genomen te

hebben van het onlangs ingezonden en nog niet gedrukt en rond-

gedeeld verslag over 1850, gemerkt, dat die vraag het gevolg

was eener min volledige voorstelling van de Memorie van Toe-
lichting, waarin de uitgaande regten op het zout, ten bedrage
van ongeveer f 6500, in de genoemde f 19,197 zijn begrepen.

Volgens het verslag over 1850, heeft de uitvoer van zout

f 10,563.25 opgeleverd, welke som, bij die der opbrengst van de
inkomende en uitgaande regten op andere artikelen, ad f 20,696.205,

gevoegd, een bedrag levert van f 31,259.455; dus f 3700.665 meer
dan in het jaar 1849.

§ 6. Considerans. Bepaaldelijk is verlangd, dat, even als zulks

in de wet van den 3den Mei 1851
(
Staatsblad n°. 48) is ge-

schied, in den considerans art. 5 der wet van 8 Augustus 1850
( Staatsblad n°. 47) zal worden aangehaald , en voor het woord
toltariven gesteld tariven van regten van in- en uitvoer.

§ 7. Eenig artikel. In verband met het reeds boven gezegde
bij § 1 , moet hier worden aangemerkt, dat in de redactie van
het artikel waarschijnlijk niet ligt de juiste bedoeling van het

ontwerp.
Het schijnt toch te blijken, dat op St. Martin geene door-

voerregten worden geheven
,
maar alleen regten van in- en uitvoer.

De bedoeling zal dus zijn
,
laatstgenoemde regten op te heffen

;

maar dan zal ook het artikel
, ter voorkoming van misverstand

,

dienen veranderd te worden.

§ 8. Ook zal het noodig zijn
,

bij deze wet te bepalen het

tijdstip waarop zij in werking treedt. Wordt dergelijke bepaling
niet in de wet gevonden , dan treedt zij op den 20sten dag na
de afkondiging in het Staatsblad in werking. In dat tijdsbestek

kan zij evenwel ter plaatse waar zij werken moet niet bekend
zijn. Het gevolg van de niet-opneming eener zoodanige bepa-
ling als hier bedoeld wordt , zou kunnen zijn , dat bij de bekend-
wording der wet de belanghebbenden restitutie van de onver-
schuldigd betaalde regten zouden vragen.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den 21sten
October 1852.

Stolte.
Rochussen.
Slicher van Domburg.
Wintgens.
Ter Bruggen Hugenholtz.

[LH. l.J

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingelcomen in de zitting

van den 21sten October 1852.

MIJNE HEEREN !

Het Ontwerp van Wet, dat U hiernevens ter overweging
wordt aangeboden, bepaalt, dat een bedrag van tien millioen gulden
aan Muntbiljetten, uitgegeven krachtens de wet van den 17den
September 1849

(
Staatsblad n°. 46), wettig betaalmiddel zal blijven

tot den laatsten December 1853, of tot een vroeger door Ons vast

te stellen tijdstip van intrekking.

De redenen, die tot dat voorstel hebben geleid, zyn uiteengezet

in de daarbij gevoegde toelichtende Memorie.
Wij bevelen U hiermede, Mijne Heeren, in Godes heilige

bescherming.

’s Gravcnhage, den 20ston October 1852.

WILLEM.

[LIL 2.]

ONTWERP VAN WET, vaststellendc het tijdelijk in om-
loop blijven van tien millioen der muntbiljetten van 1849.

Wij WILLEM 111, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen bobben
,
dat de bowijzon der

rentclooze schuld, uit te geven volgens de wet van 26 April 1852
(Staatsblad r\°. 90), niet tijdig genoeg in gereedheid kunnen worden
gobragt, om te vervangen de muntbiljetten, uitgegeven krachtens
do wet van 17 September 1849 (Staatsblad n°. 46) , welke op den
laatsten December 1852 ingetrokken moeten worden ;

dat do intrekking dezer muntbiljetten, vóór dat zij door de be-

wijzen yan rentclooze schuld worden vervangen, de geldcirculatie

zoude ontrieven
, en dat alzoo het voorname doel der wet van

26 April 1852 (Staatsblad n°. 90) te loor zoude gaan;
Zoo is het dat Wij

,
den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal
,
hebben goedgevonden en ver-

staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Art. 1. De nog in omloop zijnde muntbiljetten van f 1 00 en f 10,

krachtens de wet van den 17den September 1849 (Staatsblad n°. 46)
uitgegeven, worden vóór den lsten Januarij 1853, door intrekking
en overbrenging ter Algemeene Rekenkamer , verminderd tot op
het bedrag van tien millioen gulden

,
welk bedrag wettig betaal-

middel blijft tot den laatsten December 1853, of tot een vroeger
door Ons te bepalen tijdstip van intrekking.

Art. 2. De bij art. 1 genoemde muntbiljetten treden voorloopigin
de plaats van de bewijzen der rentelooze schuld, waarvan de uitgifte

tot een bedrag van tien millioen gulden is bepaald bij art. 2 der

wet van den 26sten April 1852 (Staatsblad n°. 90).

Aan dezelve worden verleend al de regten bij die wet uitgedrukt

;

zij zijn alzoo bepaaldelijk ten allen tijde, op vertoon bij de Neder-
landschs Bank, als agent van ’s Rijks schatkist, verwisselbaar

tegen zilveren standpenningen.
Art. 3. Tot zekerheid van de verwisseling der in art. 1 vermelde,

voorloopig in omloop blijvende muntbiljetten, wordt aangewezen
het onderpand in de wet van den 26sten April 1852 (Staatsblad

n°. 90) vermeld
,
als fonds tot verzekering van de verzilvering der

rentelooze schuld
,

onder bewaring van de directie der Neder-
landsche Bank.

Art. 4. Het fonds
,
krachtens art. 3 der wet van den 17den Sep-

tember 1849 voor de volgens die wet uitgegeven muntbiljetten bij de
Nederlandsche' Bank nedergelegd , vooi zoover het tot waarborg
strekt van het in art. 1 genoemde bedrag van tien millioen gulden ,

wordt opgeheven, en mitsdien door de Nederlandsche Bank aan
de schatkist afgegeven

,
naar mate van de daarstelling van het

fonds in het voorgaande artikel vermeld.

Art. 5. Bij de aankondiging volgens art. 7 der wet van 26 April

1852 (Staatsblad n°. 90) elke drie maanden te doen , wordt tevens

opgave gevoegd van het bedrag in specie
,
dat in het depót bij

art. 3 der wet van 17 September 1819 (Staatsblad n°. 46) genoemd ,

blijft berusten , zoolang het niet overeenkomstig art. 4 dezer wet
is afgegeven.

Lasten en bevelen enz.

[LIL 3.]

MEMORIE YAN TOELICHTING.

Nog zeer onlangs meende do Regering zich op goede gronden
te kunnen vleijen dat de nieuwe muntbiljetten, als bewijzen van
de rentelooze schuld uit te geven krachtens de wet van 26 April jl.

(Staatsblad n°. 90), vóór den Sisten December dezes jaars in ge-

reedheid zouden zijn. Op dat tijdstip zouden zij de muntbiljetten,

uitgegeven ter gelegenheid van de demonetisatie van het goud,
krachtens de wet van 17 September 1849 (Staatsblad n°. 46)

,

hebben kunnen vervangen : immers deze moeten alsdan ingetrokken

zijn of worden, en verliezen alzoo hun karakter van wettig betaal-

middel. De circulatie zou alzoo voortdurend en zonder oponthoud
zijn geriefd.

In die verwachting i3 de Regering , tot haar groot leedwezen

,

te leur gesteld.

Bij het aanbieden der begrooting voor 1853 vestigde de onder-
geteekende reeds de aandacht der Kamer op de omstandigheid

,
dat

groote spoed in dezen niet te vereenigen was met de onvermijdelijk

noodzakelijke zorg voor eenc goed gewaarborgde wij ze van ver-

vaardiging van het nieuwe circulatie-middel. Inzonderheid is het

de gravure die bij de vervaardiging de meeste voorzorg eischt

,

maar dan ook den meesten tijd wegneemt. En het is juist dit

belangrijk onderdeel der vervaardiging, waarin de Regering

eenige teleurstelling heeft ondervonden.

Om nu de circulatie niet te ontrieven, en tevens het tweede
voorname doel der wet van 26 April jl. niet langer dan noodza-
kelijk is , onbereikbaar te stellen

, heeft de Regering gemeend
een middel te kunnen voorstellen, dat geheel doeltreffend, en voor

het crcdiet van liet muntpapier volstrekt onschadelijk is te achten.

Zij stelt namelijk voor , om van do nog in circulatie zijnde

muntbiljetten van 1849, bedragende op den 27sten September jl.

cene som van f 13,101,810 , vooreerst tien millioen in omloop te

laten
,
en de daarvoor bij de Nederlandsche Bank berustende specie

te verwissolcn met do rentegevende schuld , die tot zekerheid van
de verzilvering der rentelooze schuld , op den voet der wet van
26 April 1852 (Staatsblad n°. 90), moet worden ingeschreven.

Vermits do houders der muntbiljetten bevoegd zullen blijven

om niet alleen tot dén 31sten December aanstaande maar ook
na dien tijd, op vertoon, de verzilvering der biljetten te verkrij-

gen , is er geen bezwaar in dezen maatregel gelegen. Het eenige.

waarop aanmerking zou kunnen vallen is dit, dat de inhoud van

*



Bijlagen. 70stc ve! — 255 Tweede Kamer

Regeling der ontvangsten en uitgaven van het Pensioenfonds voor 1 853

.

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

de circulerende biljetten dan niet geheel in overeenstemming zal

zijn met de wet van 26 April jl. Maar dit bezwaar schijnt inder-

daad gering, te meer naardien die. inhoud zelf geen gewag maakt

van eenige bevoegdheid tot onmiddellijke opvraging van het bedrag

van het muntbiljet; eene bevoegdheid die eerst later aan hen is

toegekend, en die hun geenszins ontnomen wordt.

De tien millioen, die de Regering in circulatie wenscht te laten»

zoude zij alleen wenschen te nemen uit de biljetten van f 100 en

flO, welk bedrag ook in de wet van 26 April jl. wordt genoemd,

welke daarentegen geene biljetten van f 1000 en f 500 kent.

Yan deze laatste was op den 27sten September in omloop:

aan biljetten van f 1000, 723 stuks, . . « * f 723,000

» » v 500, 506 » « . • 4 253,000

f 976,000

en van de overige: van f 100,

86,601 stuks . . . f 8,660,100

van f 10, 346,571 stuks. . . 3,465,710
12,125,810

f 13,101,810

Van die a f 100 en f 10 zouden derhalve ook nog voor

f2,125,810 moeten worden ingetrokken, om het circulerend bedrag

tot op tien millioen terug te brengen.

Reeds bij de bekendmaking van den 5den Junij 1851 , die van

tijd tot tijd is herhaald, wordt aan een iegelijk de gelegenheid

gegeven, om voor muntbiljetten Nederlandsche zilveren munt te

bekomen
,
en geen der alzoo verkregen biljetten is immer wederom

uitgegeven, noch zal dit v<5<5r den lsten Januarij 1853 met dezelve

of met de alzoo verder inkomende plaats hebben. Het blijkt

mitsdien uit het bedrag der gemelde sommen, dat deze biljetten

voor den geldsomloop steeds worden verlangd, en dat een wezen-

lijk ongerief zou ontstaan door dezelve geheel terug te nemen,

zoolang niet de nieuwe muntbiljetten , volgens de wet van den

26sten April jl., daartegen kunnen worden uitgegeven.

De Regering gelooft niet, dat, na deze toelichting, de bepa-

lingen der onderscheidene artikelen nog opheldei’ing vereischen.

Alleen zij hier de aanmerking bijgevoegd, dat in 1853, naar

zij vertrouwt, de vervaardiging der nieuwe muntbiljetten gereed

zal zijn, en dat derhalve de voorgestelde maatregel niet langer dan

hoogstens gedurende e'én jaar van kracht zal behoeven te blijven.

De Minister van Finantien ,

Yan Bosse.

[LUI. l.J

KONINKLIJKE BOODSCHAP
,
ingeJcomen in de zitting van

den 21 sten October 1852.

MIJNE HEEREN !

Wij bieden U hierbij ter overweging aan een Ontwerp van Wet
tot Tegeling der ontvangsten en uitgaven van het Pensioenfonds
voor Burgerlijke Ambtenaren, over het jaar 1853.

De toelichtende Memorie
,
die

,
vergezeld van twee tot het gezegde

voorstel behoorende staten, daarnevens is gevoegd, ontwikkelt de
gronden waarop het rust.

Wij bevelen U hiermede, Mijne Heeren, in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage, den 21sten October 1852.

WILLEM.

[Lm. 2.]

ONTWERP VAN WET tot regeling der ontvangsten en
uitgaven van het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtena-
ren

,
over het dienstjaar 1853.

Wij WILLEM IH, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat, volgens de 1ste

zinsnede van art. 38 der wet van den 9den Mei 1846 (Staats-

blad n°. 24)
,
gewijzigd bij die van den 3den Mei 1851

(
Staatsblad

n°. 49), betreffende de burgerlijke pensioenen, de ontvangsten en
uitgaven van het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren jaar-
lijks bij begrootingswet behooren te worden geregeld,
Zoo is het

, dat Wij
,
den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan

,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Art. 1 . De uitgaven van het Pensioenfonds voor Burgerlijke
Ambtenaren over het jaar 1853 worden vastgesteld op de som van
honderd vijf en veertig duizend gulden (f145,000).

Artikel 1 . Tractementen van den secretaris
,

de ambtenaren en
den adsistent-bode bij den Raad van Bestuur . . f 7,400.00

Artikel 2. Bureaubehoeften. ....... 200.00
Artikel 3, Drukwerk 200.00
Artikel 4. Pensioenen. . 1,000.00
Artikel 5. Aankoop van inschrijvingen op een

der grootboeken van nationale schuld , « . . . 136,200.00

f 145,000.00

Art. 2. Tot dekking der uitgaven in het vorig artikel vermeld

,

worden aangewezen de navolgende middelen

:

a. het batig saldo der rekening van het fonds over het jaar 1852;

b. de opbrengst over het jaar 1853 der afloopende kortingen,

toegekend bij art. 33 der wet van den 9den Mei 1846 (Staatsblad

n°. 24)
,
gewijzigd bij die van den 3den Mei 1851 (Staatsblad n°. 49)

;

c. de opbrengst over het jaar 1853 der doorloopende kortingen

toegekend als voren

;

d. de renten der inschrijvingen óp een der grootboeken van
nationale schuld

;

e. subsidie uit de schatkist tot tegemoetkoming in de kosten

van beheer , uit hoofde der werkzaamheden opgedragen aan den
Raad van Bestuur, ten gevolge van de 2de en 3de afdeelingen van
de voorschreven wet.
Art. 3. Wanneer de som, uitgetrokken voor het onderwerp

begrepen onder artikel 4 van Art. 1 dezer wet, ontoereikende mogt
bevonden worden, kan het ontbrekende bedrag, met inachtneming

van het voorschrift van het 2de lid van art. 24 der wet van den

5den October 1841 (Staatsblad n°. 40) ,
aangevuld worden door

overschrijving uit artikel 5 van Art. 1 dezer wet-

Lasten en bevelen enz.

[LUI. 8.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Aan het voorschrift van art. 38 der wet van den 9den Mei
1846 (Staatsblad n°. 24), gewijzigd bij die van den 3den Mei 1851

(Staatsblad n°. 49) , wordt door het indienen van het hierbijgaande

wets-ontwerp tot regeling der ontvangsten en uitgaven van het

Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren over 1853 gevolg ge-

geven.

De artikelen van uitgaaf, waarvan de onderdeelen vermeld zijn

op den uitgewerkten en toelichtenden staat, bij het ontwerp ge-

voegd, staan, wat de kosten van beheer betreft, met de begrooting

van 1852 volkomen gelijk.

Ook met het artikel Pensioenen is dit het geval. Daar zijn tot

dusverre slechts twee pensioenen ten laste van het fonds ingeschre-

ven, die te zamen f 270 ’s jaars bedragen. Een hooger dan hot

uitgetrokken cijfer wordt dus voor alsnog niet vereischt.

Wat de begrooting van de genoemde uitgaven minder bedraagt

dan de raming der inkomten
,
wijst de som aan die tot aankoop

van inschrijvingen kan worden besteed.

Onder de inkomsten behoort in de eerste plaats het saldo der

rekening van het fond3 over 1852 ,
dat voor ’s hands alleen voor

» memorie” te brengen is.

De opbrengst van de afloopende en doorloopende kortingen wordt

geraamd als volgt:

Afloop, korting. Doorloop, korting.

wegens de aanstellingen en be-

vorderingen in 1846 tot en

met 1851 ....;. f 59,500 f 10,850

wegens als voren in 1852. . 25,000 2,000

>, ö, „ » 1853. . 12,500 1,000

f 97,000 f 13,850

i 110,850.

Uit de overgelegde opgave blijkt, dat het nominaal kapitaal van

de aan het fonds behoorende inschrijvingen op het grootboek der

21/2 percents rentegevende nationale schuld, op 15 September 1851

bedraagt f 650,600. De aankoop die nog uit ,dc middelen van

1852 en voorts uit die van 1853 moet kunnen plaats hebben,

zal de rente-inkomst over het laatstgenoemde jaar waarschijnlijk

tot plus minus f 20,000 opvoeren.

De jaarlijksche toelage uit de schatkist komt tot hetzelfde bedrag

voor, als op de begrooting van 1852.

BUBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853. II.
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De vermoedelyke inkomsten van het fonds in 1853 bedragen

alzoo

:

a. het batig slot der rekening over 1852 . . . Memorie
b. de afloopende korting . . . f 97,000

c. de doorloopende korting 13,850

d. de renten * 20,000

e. het subsidie 4,000

f 134,850

Wanneer de werkelijke inkomsten deze raming mogten overtreffen,

dan zou het meerdere niet kunnen belegd worden , omdat de aan-

koop zich bepalen moet tot het cijfer daarvoor op de begrooting

van uitgaven aangewezen. Om daarin te voorzien is, even als

vroeger, ook thans de raming met ruim f 10,000 verhoogd, en

aangenomen dat de gezamenlijke inkomsten de som van f 145,000

zullen kunnen bereiken.

Het voorschrift van Art. 3 van het ontwerp strekt om belem-

mering voor te komen in de betaling der pensioenen , ingeval

daarvoor door onvoorziene omstandigheden meer dan de geraamde
som noodig mogt zyn.

De Minister van Finantien
,

Van Bosse.

[Lm. 4.]

UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT,
behoorende bij de begrooting der uitgaven van liet Pensioen-

fonds voor Burgerlijke Ambtenaren over het jaar 1853.

r-HO
*•*3

-SI

BENAMING DER ARTIKELEN
EN

AANWIJZING DER
ONDERDEELEN VAN UITGAAF.

GEB
BEDR

Onder-
deelen.

lAAMD
AG DER

Artikelen.

ï. Tractementen van den secretaris, de

ambtenaren en den adsistent-bode

van den Raad van Bestuur:
I. van den secretaris ; . . . f 3,000.00

II. n » verificateur .... 2,000.00
III. ft » adjunct-commies . . 1,300.00
IV. » » eersten klerk ; . . 600.00
V. » w adsistent-bode : . . 500.00

f 7,400.00

2. Bureaubehoeften

:

I. schrijfbehoeften én bindwerk . f 150.00
II. kleine uitgaven 50.00

200.00

3. Drukwerk 200.00
4. Pensioenen 1,000.00
5. Aankoop van inschrijvingen op een der

grootboeken van nationale Schuld . •• * 136,200.00

f 145,000.00

1
LIII. 5.]

OPGAVE VAN DE BEZITTINGEN van het Pensioen-

fonds voor Burgerlijke Ambtenaren op den Ihden Septem-
ber 1852.

aangekocht volgens

Inschrijvingen op het Grootboek dor 21/2 pcïcents
Nationale Schuld:

de vorige opgavo
den 28stcn November 1851
» 29sten Januarij 1852 .

» 23stcn April 1852. .

» 2l3ton Julij 1852. .

rentegevendo

445,600.00

25.200.00

68.600.00

64.300.00

46.900.00

f 650,600.00

[VI. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot verhooging van het Vijfde Hoofdstuk
der Staatsbegrooting van 1852

(
Bijdrage aan de Neder-

landsche Rijnspoorwegmaatschappij)
, uitgebragt in de

zitting van den 21sten October 1852.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 24sten September jl.

is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een ontwerp van
wet aangeboden

,
strekkende tot verhooging van het Vde hoofdstuk

der Staatsbegrooting voor 1852 met eene som van f200,000, ter

bestrijding van den eersten termijn der bijdrage van f 1,000,000,
aan de Nederlandsche Rhijnspoor- wegmaatschappij , volgens

art. 11 der overeenkomst van den 13/14den Maart 1852, bij de
wet van den 29sten Mei 1852 [Staatsblad n°. 118) bekrachtigd, te

verstrekken.

Dit wets-ontwerp heeft noch bij het onderzoek in de Afdeelingen
der Kamer, noch in den boezem der Commissie van Rapporteurs,
tot bedenkingen of opmerkingen aanleiding gegeven, die de Com-
missie gemeend heeft in haar verslag te moeten opnemen. Hare
taak bepaalt zich dienvolgens tot het doen kennen dezer uitkomst
door middel van het tegenwoordig stuk ,

hetwelk voor de genoemde
wet als Eindverslag geldt.

Aldus vastgesteld by de Commissie van Rapporteurs den

21sten October 1852.
Dommer van Poldersyeldt.
Van Doorn.

• Metman.
Jongstra.
Van Nispen van Seyenaer.

[LIV. 1.]

VOORSTEL van den heer Wintgens tot het houden cencr

Enquête naar den toestand der Nationale Zeevisschorijen ,

ingekomen in de ziltïng van den 21sten October 1S52.

De ondergeteekende heeft de eer het navolgend voorstel tot het

instellen van een onderzoek aan het oordeel van de Tweede Kamer
der Staten - Generaal te onderwerpen :

De Tweede Kamer der Staten - Generaal besluit tot het

instellen van een onderzoek
(
enquête

)
naar den toestand,

waarin de nationale zeevisscherijen verkeeren ;
— alsmede,

wanneer blijkt, dat die toestand is ongunstig, naar do

oorzaken, waaraan zulks is toe te schrijven en naar de

middelen die tot opbeuring en herstel behooren te worden
aangewend.

’s Gravenhage
,
21 October 1852.

Wintgens.

[LIV. 2.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Het voorstel tot hot instellen van een onderzoek
,
gedaan door

een lid der Kamer, moet, ter voldoening aan art. 118 van het

Reglement van Orde, vergezeld gaan van eene Memorie van Toe-
lichting.

Hiertoe zy het voldoende in weinige woorden de redenen te

vermelden, welke den voorsteller aanleiding hebben gegeven, om
de Tweede Kamer der Staten-Generaal uit te noodigen ,

te dezer

zake gebruik te willen maken van het regt bij art. 90 der

Grondwet aan haar verleend.

Terwijl in andere takken van volksbestaan welvaart cn voor-

uitgang worden waargenomen , openbaren zich
,
naar liet beweren

van velen
,

bij de zeevisscheryen in hot algemeen , tcekenen van
kwijning en teruggang. De gegrondheid dezer klagten te onder-

zoeken
, zoude in de eerste plaats het onderwerp der te houden

enquête uitmaken.
Van zelve moet zich hieraan sluiten de nasporing der oorzaken,

welke dit verval mogten hebben te weeg gebragt en het zoeken
naar middelen, die geschikt worden geoordeeld om herstel aan
te brengen.

Te gereeder werd aanleiding tot het voorstellen van deze par-

lementaire cnqnêto gevonden in de omstandigheid , dat de wetge-
ving eerlang zal worden geroepen tot hot nemen van gewigtigc

beslissingen ten opzigte der zecvisschcrij
,
wanneer namelijk

,
gelijk
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;
Memorie van Toelichting.)

is toegezegd, de herziening der reglementaire wetgeving op dit

stuk wordt ondernomen en onder meerdere de vraag moet worden

beantwoord, of do zeevisscherij van alle banden behoort te wor-

den ontslagen ,
dan wel of de voorzigtigheid ^gebiedt de thans van

kracht zijnde voorschriften in meerdere of mindere mate in stand

te houden.

Gelijk sommigen van die herziening herstel wachten— meenen
anderen de oorzaak van het verval te bespeuren in een maatregel

waartoe de medewerking der Wetgeving reeds is ingeroepen en

waaraan deze aanvankelijk hare goedkeuring heeft geschonken

,

namelijk in de trapsgewijze afschaffing der premien.

Eene .enquête kan de uitwerking van dien maatregel leeren

kennen, de al of niet gegrondheid der aangevoerde bezwaren tot

klaarheid brengen en tevens doen blijken of welligt andere redenen

tot teruggang der visscherijen hebben geleid of medegewerkt.

In allen gevalle kan het niet anders dan heilzaam zijn
,
indien

de Vertegenwoordiging een zoo gewigtigen tak van nationale nijver-

heid op deze wijze ter harte neemt en tot een onderwerp van veel-

zijdige en onpartijdige beschouwing maakt, waardoor de midde-

len aan de hand gegeven kunnen worden , om eene bron van be-

staan van zoo velen onder onze landgenooten milder te doen vloeijen

en tevens meer en meer dienstbaar te maken aan het welzijn

van het algemeen.

De voorsteller veroorlooft zich ten slotte op te merken
,
dat

,

wanneer hij niet voldoet aan art. 118 van het Reglement van Orde,

in zooverre het verlangt eene opgave , zoo mogelijk , der namen
van getuigen of deskundigen

,
— zulks te wijten is aan den aard

van het voorgesteld onderzoek, hetwelk niet betreft eenig bepaald

feit of omstandigheid ; maar door zijne algemeene strekking de

commissie daarmede belast gereedelijk zal in staat stellen de per-

sonen aan te wijzen, wier verklaringen licht over het onderwerp
kunnen verspreiden, beter dan zulks nu reeds bij het voorstel der

te houden enquête zou kunnen geschieden.

Wintgens.

[XIX. 3.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet tot regeling van het Muntwezen
in de West-Indien en ter Kuste van Guinea.

Het in de vorige zitting der Staten-Generaal onafgedaan gebleven
Ontwerp van Wet tot regeling van het Muntwezen in de West-
Indien en ter Kuste van Guinea is bij de Koninklijke boodschap
van den 4den October jl. op nieuw aan de Tweede Kamer aan-
geboden, zonder eenige verandering te hebben ondergaan

,
dan dat,

op het dezerzijds bij de vroegere behandeling geuit verlangen, aan
den considerans mindere uitvoerigheid is gegeven. De Memorie van
Toelichting, welke dit wets-ontwei’p vergezelt, verwijst naar de
stukken, tegen het einde der afgeloopene zitting deswege tusschen
de Regering en de Kamer gewisseld.

§ 1. Bij het onderzoek, hetwelk thans weder te dezer zake in

de Afdeelingen der Kamer heeft plaats gehad
,
heeft men in twee

dier Afdeelingen den wensch geuït, dat, terwijl nu weder van
eene regeling van het West-Indische muntwezen sprake is, die

van het Oost-Indische muntstelsel niet op den achtergrond moge
blyven. De dringende noodzakelijkheid van deze laatste regeling

is weinige maanden geleden niet slechts op goede gronden betoogd,
maar door de groote meerderheid der Kamer regtstreeks erkend.
Die drang der zaak scheen sedert veeleer vermeerderd dan ver-
minderd te zijn.

§ 2. Ook naar aanleiding van het vroeger deswege verhandelde
en van de uitvoerige mededeelingen

, welke omtrent dit punt in het
voorlaatste Verslag wegens den staat en het beheer der koloniën
voorkomen, heeft men gevraagd of, wat Cura9ao betreft, het
muntstelsel wel geacht kon worden goed geregeld te zijn , zoolang
aldaar bankbiljetten in omloop blijven, waarvan de waarde door
het Gouvernement gewaarborgd

,
doch welker verzilvering ge-

schorst is.

§ 3. Nagenoeg algemeen is men van gevoelen, dat de Kust van
Guinea in de tegenwoordige regelingswet niet behoorde te worden
begrepen, en dat de bedenkingen , van de zijde der Kamer bij het
Voorloopig Verslag over het vroeger wets-ontwerp op dit punt
gemaakt, niet zijn opgelost.

De Regering heeft in hare Memorie van Beantwoording op het
bedoelde verslag gezegd

, dat vermits het stofgoud sedert vele
jaren ter Kuste van Guinea als betaalmiddel gebezigd wordt

, het
minder geraden is daarin door bepalingen van het Bestuur veran-
dering te brengen. Men stemt dit haar gaarne toe, doch komt

daardoor tot eeno geheel andere slotsom. Juist omdat men dien
exceptionnelen toestand erkent en daarin geene verandering brengen
wil

, acht men het begrijpen van de Kust van Guinea in het tegen-
woordig wets-ontwerp onraadzaam. Die verandering zou toch
wel degelijk plaats hebben, indien dat ontwerp wet wierd; want
alsdan zou het Nederlandsche muntstelsel ingevoerd worden waar
het nimmer heeft bestaan

,
en zou daaruit volgen

,
dat dc crediteur

die thans gereedelijk betaling in stofgoud aanneemt, voortaan
Nederlandsche standpenningen zou kunnen vorderen, en dat de
debiteur, op grond van het gemis dier standpenningen en van do
onmogelijkheid om ze te bekomen, het kwijten zyner schuld zou
kunnen vertragen.

_

Wel meenden sommigen, dat de op dit punt bestaando mocijc-
lijkheid te boven kon worden gekomen

, door het stofgoud bij de
wet te tariferen

,
even als zulks bij art. 2 van het tegenwoordige

wets-ontwerp ten aanziender vreemde zilveren muntspeciën wordt
vrijgelaten; daar dan toch in het eene zoowel als in het andere
geval alleen de hoeveelheid edel metaal omtrent de waarde
moet beslissen. Maar daartegen werd aangevoerd

,
dat als een

gouvernement aan muntspeciën eene bepaalde waarde toekent , die

bepaling gegrond is op het bedrag aan fijn zilver of goud ,
dat

men weet in elk muntstuk aanwezig te zijn, terwijl stofgoud, om
eene wettelijke waarde te kunnen erlangen, niet enkel gewogen,
maar ook getoetst zou moeten worden. Uit dit oogpunt heeft men
zelfs moeijelijk kunnen begrijpen

,
hoe ,

zoo als toch in de Memorie
van Beantwoording gezegd wordt , het ons stofgoud in den handel
ter Kuste van Guinea eene wel afwisselende, maar toch door de
usantien bepaalde waarde bezit.

Wat daar ook van zij , men zou het verkeerd achten, om, zoo

als hier het geval zou zijn, eene bepaling in de wette brengen, die

öf alle uitwerking zou missen öf schadelijke gevolgen na zich zou
slepen. De Regering beroept zich wel op art. 59 der Grondwet

,

hetwelk, volgens haar gebiedend, ook voor de Kust van Guinea,
eene zoodanige regeling van het muntstelsel vordert

,
als thans

wordt voorgesteld. Doch al kon dit worden toegegeven, dan
zou men nog uitstel dier regeling verkieslijk achten boven eene

beslissing, die, volgens de eigene erkentenis der Regering, dan
alleen onschadelijk zou zijn , wanneer zij onuitgevoerd bleef.

Men wenscht derhalve alsnog
,

dat bij dit wets-ontwerp de

Nederlandsche gulden op de Kust van Guinea eenvoudig als reke-

ningmunt worde aangenomen
,

of wel dat geheel de regeling

aldaar worde uitgesteld, tot dat ontwikkeling van nijverheid en

welvaart in die bezitting de werkelijke invoering van een volledig

muntstelsel mogelijk zal hebben gemaakt.

§ 4. De bedenking is gemaakt, of, ook met het oog op de

terminologie der Grondwet
,
het wel volkomen juist is

,
om

,
zoo

als in art. 1 van het tegenwoordig ontwerp en ook in de volgende

geschiedt, te spreken van de bezittingen van het Rijk in de West-

Indien , zonder het woord koloniën daarbij te voegen. Meer bepaald

toch schijnen Suriname en Curacao op den naam van koloniën aan-

spraak te kunnen maken.

§ 5. In het algemeen acht men het verkeerd , dat in wetsbe-

palingen Koninklijke besluiten verbindend worden verklaard. Wan-
neer toch die besluiten handelen over onderwerpen

,
welker regeling

binnen den kring der bevoegdheid van de Koninklijke magt ligt

,

wordt door zulk eene aanhaling te kort gedaan aan die bevoegd-

heid
,
vermits daardoor aan het uitvoerend gezag de gelegenheid

ontnomen wordt , om in de bij zulke besluiten gemaakte bepalingen

verandering te brengen. Bij art. 1 van het tegenwoordige wets-

ontwerp wordt door de verwijzing naar het Koninklijk besluit

van 29 Junij 1848 (Staatsblad n°. 27) tegen dien regel gehandeld.

Die verwijzing is te meer af te keuren, omdat daaruit het zon-

derling gevolg zou voortvloeijen , dat , indien eenmaal de behoefte

zich mogt doen gevoelen ,
om in de bepaling der middellijnen van

de Nederlandsche muntspeciën verandering te brengen, zulks, wat
het Rijk in Europa betreft, zou geschieden bij een Koninklijk

besluit en daarentegen wat de West-Indien betreft, niet zou

kunnen plaats hebben
,
dan ten gevolge van eene nieuwe tusschen-

komst der wetgeving. Men dringt er dus op aan om de bedoelde

aanhaling van het Koninklijk besluit van 29 Junij 1848 uit art. 1

te doen verdwijnen. Zwarigheid kan daartegen niet bestaan,

daar de Regering het toch in hare magt heeft
,
om ,

wanneer het

tegenwoordig ontwerp tot wet mogt worden verheven, een Konink-

lijk besluit uit te lokken, waarbij de bepalingen van dat van

29 Junij 1848 ook toepasselijk worden verklaard op de koloniën

en bezittingen van het Rijk in West-Indie.

§ G. In eene der Afdeelingen acht men de bepaling van het

laatste lid van art. 1, volgens welke de Nederlandsche gouden

muntspeciën in de West-Indische bezittingen geen wettig betaal-

middel meer zullen zijn
,
bedenkelijk. Er volgt uit , dat de gouden

munt daar gedemonetiseerd zal worden
,
zonder dat vooraf, zoo

als in het moederland, gelegenheid tot inwisseling gegeven is.

De bedoelde leden zouden zulks onbillijk achten , vooral indien later

hetzelfde beginsel ook op dc Oost-Indische bezittingen wierd toe-



— 258

Regeling van het Muntwezen in de West-Indien en ter Kuste van Guinea.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

gepast ,
waarheen ,

zoo zij meenen
, eene groote hoeveelheid tien-

en vijfguldenstukken, die in Nederland het karakter van wettig

betaalmiddel verloren hadden
, tot stijving der kassen verzonden

is. Zij vroegen dus, of het niet wenschelijk en noodig zou zijn,

nog voor de overzeesche koloniën en bezittingen een termijn ter

inwisseling der hier bedoelde gouden munt vast te stellen. De
Commissie van Rapporteurs meent hierbij te moeten doen opmer-
ken

,
dat dezelfde bepaling ,

die in het laatste lid van art. 1 dezer

wet voorkomt
,
in art. 19 der wet tot regeling van het muntwezen

in Nederlandsch Indie was opgenomen en bij de behandelan dier

wet in de Tweede Kamer zonder iemands tegenzeggen is aange-

nomen. Zij moet er echter bijvoegen
,
dat, als men zich herinnert

,

dat bij art. 23 der wet van 26 November 1847 stellige bepalingen

omtrent de gouden muntspeciën zijn gemaakt
,
waarbij op eene latere

inwisseling werd gedoeld, in het stelsel der Regering het laatste

lidvanai't. 1 van het ontwerp öf anders had moeten zijn gesteld,

èf daarbij de toepassing van art. 23 dier wet van 1847 in West-
Indie bepaald had moeten zijn uitgezonderd.

§ 7. Het is aan vele leden oneigenaardig en verkeerd voorge-

komen
,
dat ,

terwijl bij het slot van art. 1 van dit ontwerp de
Nederlandsche gouden muntspeciën verklaard worden geen wettig

betaalmiddel meer te zijn, die hoedanigheid bij art. 2 wordt toe-

gekend aan vreemde zilveren muntspeciën
,
behoudens eene vooraf-

gaande verklaring van derzelver koers door de koloniale besturen.

De bezwaren , die bij de beraadslaging over de wet tot regeling

van het muntwezen in Nederlandsch Indie tegen het tariferen van
vreemde muntspeciën zijn aangevoerd, bestaan ook hier in volle

kracht. Het zou voor de koloniale besturen uiterst moeijelijk zijn met
de vereischte naauwkeurigheid de verhouding van de innerlijke

waarde der hier in aanmerking komende vreemde muntspeciën tot

de Nederlandsche standpenningen vast te stellen. Dat bezwaar
wordt te grooter uit aanmerking van het gebrek aan waarborgen,
dat ten aanzien der innerlijke waarde van de muntspeciën van
vele Amerikaansche Staten geacht wordt te bestaan. Hoogstens
zouden de leden der Kamer , die deze aanmerking maakten

,
er

toe kunnen komen, aan de koloniale besturen de bevoegdheid te

geven ,
om ,

zoo noodig , te verklaren
,

dat bepaalde vreemde
muntspeciën in de lands-kassen aangenomen zullen worden volgens

eenen koers, op de innerlijke waarde gegrond. Werd bij zoo-
danige tarifering met naauwkeurigheid te werk gegaan , dan
oordeelde men , dat de daarin begrepene vreemde muntspeciën ook
vrijwillig uit ’s Lands kassen ontvangen zouden worden. De gesta-

dige in- en uitvoer van zoodanige specien scheen de zekerheid op
te leveren

,
dat bij eene met voorzigtigheid toegepaste bepaling

van dien aard de behoefte nimmer gevoeld zou worden aan het

bedenkelijk hulpmiddel om vreemde muntspeciën te verklaren tot

wettig middel van betaling.

Moest de bepaling van art. 2 in de hoofdzaak behouden blij ven

,

dan zou , naar het oordeel van sommige leden
, de opneming van

het tarief der waarde in de wet zelve verkieslijk zijn. Daartegen
zou echter weder strijden, dat er gelegenheid moet bestaan, om
bij veranderde innerlijke waarde der vreemde zilveren muntspeciën
het tarief te wijzigen.

In allen gevalle zou duidelijker moeten uitkomen
, welke koloniale

besturen in dit artikel bedoeld woi’den. Het zou toch ongerijmd
zijn, aan den bevelhebber eener buitenbezitting eene bevoegdheid
toe te staan

,
die van zulk eenen moeijelijken aard is. . Daarom

dan ook waren er leden , die de tarifering
,
zoo die behouden

moest blijven, uitsluitend aan het Gouvernement hier te lande

wilden hebben opgedragen.

§ 8. De bepaling van art. 4 der wet schijnt aanleiding tot groot

misverstand te kunnen geven. Door afkondiging kan aldaar wel
niets anders dan afkondiging in het Nederlandsche Staatsblad wor-
den verstaan. Maar tot nu toe traden, volgens de bestaande
Regeringsreglementen, de wetten in de overzeesche koloniën en
bezittingen niet in werking , dan nadat zij in de verschillende

Staats- of Gouvernementsbladen aldaar waren afgekondigd. Was
hot de bedoeling met opzigt tot de tegenwoordige Wet van dien

regel af to wijken? Zoo ja, hoe zou dan zekerheid kunnen
bestaan ,

dat dit algemeen in de West-Indien aldus wiord begrepen ;

en wat zou gebeuren
,

indien de wet cens in eene of meerdere
der koloniën of bezittingen , waar zij werken moet, binnen den
bepaalden termijn niet ware aangekomen?

Aldus vastgestcld by dc Commissie van Rapporteurs den
25stcn Octobcr 1852.

Bachiene.
Engelen.
Vak Hall.
Wiktüeks.

• Baud.

[XX. 3.]

VOORLOOPIG,VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp ' van Wet tot regeling van het gebruik van
het Koloniaal batig slot over 1850.

Het Ontwerp van Wet tot regeling van het gebruik van het
koloniaal batig slot over 1850, in de jongste zitting van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal onafgedaan gebleven , doch op nieuw
gewijzigd ingediend bij de Koninklijke boodschap van den
4den October 1852 , is op den 12den October daaraanvolgende
in de Afdeelingen der Kamer onderzocht. In drie Afdeelingen
heeft men het antwoord van de Regering op het haar in de vorige

zitting toegezonden Voorloopig Verslag tot leiddraad van dat
onderzoek genomen. De Commissie van Rapporteurs heeft dien

ten gevolge in dit haar Voorloopig Verslag de in de Afdeelingen
geopperde bedenkingen naar die volgorde opgenomen.

1°. Ad § 2 van het antwoord. Eenige leden konden geen
genoegen nemen met het antwoord in § 2 gegeven op de vraag
naar nadere inlichtingen omtrent de onkosten die tot verkrijging

der koloniale producten gemaakt worden, voor dat zij aan de
Handel-maatschappij worden geconsigneerd. Die onkosten meenden
zij te kunnen verdeden in directe

,
zoo als bijv. die gevallen op

den inkoop en het vervoer der producten, en indirecte, waaronder
bijv. zou kunnen worden gerekend het stelsel in de Preanger
Regentschappen vigerende

, dat, in plaats van landrenten en grond-
lasten, die daar niet worden betaald, de koffij goedkooper aan
het Gouvernement wordt afgeleverd. Eene zoodanige naauwkeu-©O
rige opgave had men gevraagd, om te kunnen berekenen hoe duur
de verkrijging der producten het Gouvernement te staan komt.
De Regering heeft in haar antwoord wel verwezen naar de

koloniale verslagen over 1849 en 1850, waaruit approximatief

eene berekening
,

dier kosten te maken zoude zijn ; maar daarge-
laten dat enkele deskundigen vermeenen te mogen beweren, dat

de in het verslag over 1849 (van het verslag over 1850, als ter

drukkerij zijnde, heeft men geen gebruik kunnen maken) gevonden
wordende opgaven niet alle even naauwkeurig zijn, zoo schijnt

men toch daaruit geene juiste berekening te kunnen trekken.

Het blijkt toch niet
,
dat onder die opgaven worden gevonden

de kosten van vervoer en de hiervoren bedoelde indirecte onkosten

door verlies van landrenten. Die leden bleven dus , om het

groote belang der zaak , op het verkrijgen van nadere inlichtingen

aandringen.

Ten opzigte van de vraag, in de 2de zinsnede van § 2 van het

Voorloopig Verslag opgenomen
, meent men zich te kunnen refe-

reren aan hetgeen daaromtrent in het Voorloopig Verslag over
hoofdstuk XI der Staatsbegrooting voor 1853 gezegd is.

2°. Ad § 4 van het antwoord. Het is aan eenige leden voor-

gekomen dat op de in § 4 van het Voorloopig Verslag gedane
vraag

,
welke afdoende maatregelen genomen waren ter verbetering

der suikerbereiding in de kolonie Suriname
,
geen bepaald ant-

woord door de Regering is gegeven. In dat antwoord wordt
gesproken van voorzieningen die reeds goede vruchten opleveren

,

maar niet gezegd welke die voorzieningen zijn , en of zij bestaan

in de verbetering der voor de suikerbereiding gevorderde toestellen.

Daar het juist de bedoeling was deze te leeren kennen, meenden
die leden de vraag te moeten herhalen.

Sommige leden voegden hierbij , dat eene zoodanige exploitatie

voor rekening van den Staat , als waarvan liier sprake is
, hun

niet wenschelijk voorkomt.
3°. Ad § 5 van het antwoord. Het voornemen der Regering

om met Duitschc landverhuizei-s in Suriname kolonïsatien tot stand

te brengen , is weder een onderwerp geweest van naauwgezetto
overweging.
Men heeft met genoegen gezien, dat de Regering bij haai’ voor-

nemen bleef, om door leiding en bevordering der emigratie naar die

bezitting
,

partij te trekken van den rijkdom en de productive

kracht van haren bodem, en om op die wijze van die sinds lang

kwijnende plaats eene bloeijende kolonie te maken. Eenige leden

konden evenwel niet goedkeuren , dat dc Regering die ontwikke-
ling uitsluitend door Duitschc emigranten tot stand zoude trachten

te brengen. Zij beroept zich op den ongunstigen uitslag, waar-
mede de pogingen, om van hier geschikte landverhuizers tc doen
vertrokken, bekroond zijn. Maar die leden meenden, dat daaruit

nog niet voldoende blijkt , dat eene kolonisatie door Nedorlanders
onmogelijk is. Zij geloofden zelfs, dat indien de noodige voorzor-

gen en maatregelen genomen werden voor eene goede huisvesting

als anderzins der aankomende emigranten, het zóó moeijelijk niet

zoude zijn, om ook hier geschikte personen te krijgen. De vrees

toch die hier ontstaan is, was niet zoozeer hot gevolg van eene

bij dc Nederlandsche bevolking verkregene zekerheid, dat eene

kolonisatie van die gewesten door Europeanen ónmogelijk is, maar
meer van dc bekendheid met het lot dier ongelukkige emigranten
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ten gevolge van de weinige door het Bestuur daar ter plaatse

genomen voorzorgen voor eene behoorlijke ontvangst der aanko-

menden. Dezelfde leden erkenden met anderen gaarne, dat de

bedoelde poging niet met de verwachte gevolgen is bekroond, maar
zij beweerden tevens, dat daaruit, om de boven vermelde redenen,

de gevolgtrekking niet mogt getrokken worden, dat eene ver-

nieuwde en beter overlegde poging geenen goeden uitslag zoude

hebben. Tot bevestiging hunner meening wezen zij op den vrij

gunstigen toestand, waarin zich thans de overgeblevene kolonisten

bevinden. Zij meenden dus der Regering in overweging te moeten

geven, die zaak, met betere waarborgen voor den goeden uitslag,

nogmaals van hier te beproeven.

Andere leden bleven nogtans, op grond van het voorgevallene,

huiverig dien maatregel aan te bevelen.

Niet lang geleden zijn door eenige
,
zoo Duitsche als Neder-

landsche dagbladen enkele geruchten omtrent de bovenbedoelde

onderhandelingen met Duitschland verspreid. Ook naar aanlei-

ding daarvan wenschte men
,
zoo hiertegen geene bedenkingen

bestaan ,
den staat dier onderhandelingen

,
en de voorbereidende

maatregelen, waarvan in dezelfde § 5 van het antwoord sprake

is , te kennen.
4°. Ad § 6 van het antwoord. Men zoude gaarne met de over-

eenkomst met de Nederlandsche Stoomboot-maatschappij worden
bekend gemaakt.

5°. Ad § 8 van het antwoord. Naar aanleiding van de min
duidelijke uitdrukking der Regering dat het makelaarsloon niet in

ieder geval éón ten honderd van den verkoopsprijs bedraagt , was
er twijfel ontstaan of het soms ook boven 1 per cent ging. Eenige

leden zouden gaarne mededeeling der tariven
, naar welke de

Regering betaalt, ontvangen.

6°. Ad § 9 van het antwoord. Niettegenstaande eenige leden

dit , om de in het vorige verslag aangevoerde redenen
,
niet mogten

goedkeuren ,
heeft men den wensch geuit ,

dat de Regering mogt
voortgaan hoe langer hoe meer zich zelve te assureren

, en ein-

delijk geheel daartoe overgaan. In eene Afdeeling is eene opgave

verlangd van den aard der maatregelen
,
met medewerking der

Nederlandsche Handel-maatschappij genomen, om waarborgen te

hebben ,
dat de eventuele schaden door de assuradeurs zullen

worden vergoed.
j

7°. Ad § 10 van het antwoord. Men zoude gaarne vernemen
hoe groot de in deze paragraaph bedoelde 'voorschotten zijn

,
aan

Avie
,
op welke voorwaarden , en wanneer zij gegeven zijn.

8°. Ad § 1 1 van het antwoord

.

Eenige leden bleven aandringen

op eene spoedige herziening der overeenkomst met de Handel-
maatschappij , omdat alweder uit deze rekeningen blijkt hoe be-

zwarend het contract met de Maatschappij voor den Staat is. Die
leden zouden tfevens gaarne vernemen hoe ver de onderhandelingen

,

daartoe strekkende, op dezen oogenblik gevorderd zijn.

9°. Met het oog op de voorschotten op het voorloopig tracte-

ment en kosten van uitrusting, die aan wijlen den benoemden
Gouverneur-Generaal Bruce toegelegd zijn, hebben sommige leden

zich verpligt geacht te kennen te geven, dat eene som van onge-
veer eene tonne gouds hun veel te hoog voorkomt. Zij erkennen

gaarne, dat een gouverneur-generaal rijkelijk in staat moet wor-
den gesteld, zijne huishouding naar zijne waardigheid en rang
in te rigten; maar indien men in het oog houdt, dat hij bij zijne

aankomst in de kolonie alles daarvoor gereed vindt, en dat die

voorschotten enkel strekken moeten tot voorziening in zijne dage-

lijksche behoeften gedurende zijne reize en ter voorbereiding daar-

toe, dan zal toch niet wel kunnen ontkend worden, dat eene som
van f 25,000 daarvoor overvloedig genoeg mag genoemd worden.

Afgescheiden hiervan
,
konden diezelfde leden niet goedkeuren

,

dat er een voorloopig tractement aan dien hoogen ambtenaar wierd
gegeven vóór dat hij in de kolonie was aangekomen.

10°. In verband met de scheepvaartwetten en met de zich

thans verlevendigende groote scheepvaart, zouden eenige leden

gaarne zien
,
dat er in overleg met de Handel-maatschappij maat-

regelen wierden genomen
,
om aan schepen in de categorie komende

van door die Maatschappij te worden bevracht, die onze Oost-
Indische havens aandoen, zonder door de Handel-maatschappij
hier te lande te zijn bevracht, de gelegenheid te geven om in de

Oost eene lading van gouvernements-goederen in te nemen. Daar-
door zoude, huns inziens, de gelegenheid worden geopend, om
goederen tegen eenen lageren vrachtprijs naar Nederland op te

zenden.

Hierbij is de vraag gevoegd , welke regelen worden gevolgd
in het verdeden der uitvrachten over de verschillende schepen, die

van hier vertrekken om de koloniale producten op Java te gaan
inladen.

11°. Na de voorgaande punten, in de verschillende Afdeelingen
besproken, te hebben behandeld, heeft de Commissie van Rappor-
teurs het niet van belang ontbloot geacht, om, volgens de haar
bij art. 30 van het Reglement van Orde toegekende bevoegdheid,
aan de Regering de volgende opmerking te maken. Sedert het

onderzoek van dit ontwerp van wet in de Afdeelingen der Kamer,
is het uit de officiële berigten uit Indie bekend geworden dat door
den Gouverneur-Generaal bij het uitblijven der verwacht wordende
zilveren specien

,
besloten is tot eene creatie van drie millioen

gulden aan promessen tegen I
/2 per cent ’s maands of 6 per cent

sjaars, waarvan aanvankelijk voor een bedrag van éen millioen
is uitgegeven. De Commissie van Rapporteurs neemt de vrijheid
aan de Regering te vragen, omtrent de beweegredenen van dezen
maatregel des Gouverneur-Generaals te worden ingelicht.

12°.. Considerans. Men heeft met genoegen bemerkt, dat de
redactie van den considerans, door de opname van het geheele
batige saldo , alsnu meer in overeenstemming is gebragt met de
bedoeling van dit wets-ontwerp

, dat strekken moet om van de
wetgevende magt eene beschikking over het geheele bedrag van
dit saldo te Verkrijgen.

13°. Eenig artikel. Eenige leden hebben gewezen op de onre-
gelmatigheid in dit artikel vervat, door toewijzing van een en
hetzelfde slot van een bepaald dienstjaar, gedeeltelijk aan de mid-
delen en inkomsten van het dienstjaar waartoe het behoort, ge-
deeltelijk aan die van een ander dienstjaar. Er is wel beweerd
dat zulks niet anders kon, daar de rekening van het dienstjaar 1850
bereids door de Rekenkamer was afgesloten

,
en er dus geene

nieuwe toevoeging bij die rekening mogt plaats hebben
, maar de

bedoelde leden opperden de vraag hoe de Rekenkamer die rekening
zonder opname van het geheele saldo heeft kunnen goedkeuren.
Naar de thans voorgedragene beschikking, zal er, zoo meenen
zij, eene dienstvermenging plaats hebben. Het koloniale saldo
behoort, volgens de wet op de middelen van het dienstjaar 1850,
alleen tot dat dienstjaar te worden gevoegd.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs
, den

25sten October 1852.

Van HoÖvell.
Van Goltstein.
Van Hall.
Dirks.
Te,r Bruggen Hugenholtz.

[XLVII. 4.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag

der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
regelende de ontvangsten en uitgaven wegens verstrekkingen

tot 31 December 1852.

§ 1. De aanmerking bij deze paragraaph van het Voorloopig

Verslag gemaakt, als of de weder-aanvulling der magazijnen in de

laatste jaren niet noodig zoude zijn geweest, daar het anders

onmogelijk ware dat zich een overschot van 3 h 4 tonnen gouds

had gevormd, vindt hare oplossing daarin, dat de aanmaak van

het materieel, waaraan behoefte is, .eenen zeer geruimen tijd vor-

dert. Het zijn in het algemeen geene voorwerpen die hier of daar

kunnen worden aangekocht. De vervaardiging kost veel tijd. Van
daar dat men het voorstel niet heeft kunnen doen om op eenmaal
over het geheel bedrag der aanwezige gelden te beschikken.

Daarmede zou ’s Rijks belang niet bevorderd worden. Ook dient

niet te worden voorbijgezien, dat de moeijelijkheden aan de regeling

der zaak verbonden, aanleiding hebben gegeven dat er in 1850

over geene gelden wegens verstrekkingen is beschikt.

De wet van 29 Augustus 1848
(
Staatsblad n°. 40) bevatte mag-

tiging tot het doen van uitgaven tot en met den laatsten December

1849; en daarop is eerst nader de wet van 3 Mei 1851 (Staatsblad

n°. 47) gevolgd, waarbij crediten zyn verleend tot en met 31 Decem-
ber van dat jaar.

Middelerwijl is men, hetgeen de aard der zaak medebrengt, met

de verstrekkingen voortgegaan, en van daar het accres der gelden

,

hetwelk anders zeer zeker veel minder zou zijn geweest. Deze

omstandigheid kan intusschen geene reden opleveren ,
om dek

voorhanden sommen met het einde des jaars op te ruimen , en

als toevallige bate in ontvangst te nemen. Als zoodanig denk-

beeld moest doorgaan , zouden de Departementen van Marine en

van Oorlog met de zoo nuttige verstrekkingen moeten ophouden ,

omdat hieruit zou voortvloeijen , dat zij in de gevolgen met

uitgaven vreemd aan hun beheer zouden belast worden. Dan zou

het geval zich genoegzaam voordoen ,
in eene Afdeeling ^te regt

als bedenkelijk voorgesteld, dat de opbrengst van voor s Byks

dienst bruikbare voorwerpen ,
waarvan men geen afstand zou heb-

ben gedaan, indien men niet op vergoeding,^ of op weder-aanvulling

had kunnen rekenen, tot stijving van ’s Rijks schatkist wierd aan-

gewend.

bijblad van de nederlandsche staats-cocrant. 1852—1853. H.
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Ook de verstrekking van geschut aan Frankrijk ,
in deze para-

graaph als voorbeeld aangehaald, is inderdaad mede eene der

oorzaken waardoor de gelden wegens verstrekkingen
,
ten behoeve

van het Departement van Oorlog in do schatkist voorhanden
,
een

vrij aanmerkelijk bedrag uitmaken ;
maar dat onderwerp is met

het vaststellen der wet van 9 Augustus 1848 (Staatsblad n°. 40)

afgedaan ,
zynde toen aangetoond ,

dat die verstrekking voorna-

melijk was geschied met het oogmerk om uit de gelden daaruit

profluerende, benoodigd ijzeren geschut aan tekoopen, zoo als men
dit reeds werkelijk, gelijk bekend is

,
in Zweden heeft gedaan

,

terwijl art. 6 van het Ontwerp van Wet (crediet Oorlog) bestemd

is tot het kwijten eener uitgaaf van aangemaakt geschut in Luik.

G eschut behoort ,
onder anderen

,
tot die voorwerpen , waarvan

de aanmaak zeer veel zorg en tijd vereischt, zoo als dit met ge-

weren -en andere wapenen insgelijks het geval is.

Daarvoor moeten de nog aanwezige geldeljjke middelen dienen,

behalve zoo vele andere objecten waarvan de weder-oanvulling

noodig is.

Wat de contróle op den voorraad in de magazijnen betreft

,

gaarne zoude men, indien het mogelijk ware, bescheiden leveren,

om te dien aanzien blijk van bereidwilligheid te geven tot het ver-

schaffen van inlichtingen en gegevens, die slechts verlangd zouden

kunnen worden , doch die bescheiden zouden uit hunnen aard zeer

omslagtig zijn
,
en voor het oogmerk weinig dienen.

Om dit te staven is men zeer bereid om aan zoodanige leden der

Staten-Generaal die dit mogten verlangen, bij de Departementen

van Marine en van Oorlog inzage te verleenen van de staten en

leggers van ’s Rijks materieel. Ook meent men
,

te dezer gele-

genheid , de bezigtiging te mogen aanbevelen van ’s Rijks werven

van scheepsbouw en uitrusting en van ’s Rijks stapel- en con-

structie-magazijnen te Delft, als geschikt om met den aard en de

zamenstelling der voorwerpen meer van nabij bekend te worden

,

waartoe ook behoort ’s Rijks Magazijn van Geneesmiddelen te

’s Hage, waarvoor bij art. 1 van het crediet voor Oorlog een

bedrag van f75,000 tot weder-aanvulling wordt aangevraagd, en

waartoe insgelijks geroedelijk de toegang aan de leden der Staten-

Gencraal zal worden verleend , als eene inrigting zeer beziens-

waardig
,
en , indien men het zeggen mag, beter tot de overtuiging

sprekende, dan een aantal schrifturen, opgevuld met namen en

cijfers, dio niet zoo gemakkelijk een voorwerp van onderzoek kun-
nen uitmaken.

Eindelijk wil men hierbij gaarne de verzekering geven
, dat

men zich dadelijk na de aanneming dezer wet zal, bezig houden
met het opmaken der algemeen e wet , met het doel om die ten

spoedigste in te dienen. Men heeft daarmede niet wel kunnen
Voortgaan , zoolang dit ontwerp aanhangig was, omdat de wisse-

ling van denkbeelden, welke daarover plaats moest hebben, op
het ontwerp der algemccne wet van inyloed kon wezen ; doch de

Departementen van Marine en van Oorlog verlangen zeer naar
die definitive regeling, ten einde dit aangelegen onderwerp op een

vasten voet te brengen.

§ 2. By het Departement van Oorlog hebben geene ontvang-

sten over het 4de quartaal van 1850 plaatsgehad. Bij het Depar-
tement van Marine is dit wel het geval , doch het bedrag daarvan,

ad f 15,202.415, is begrepen in de som van f 200,186.67, welke
het totaal uitmaakt der specificatie, bijlage A van het Eindverslag

van 4 Augustus 1852, en wel in do volgende verhouding:
Departement van Koloniën (kourloonen) . . . f 147.50

de Administratie van het Loodswezen .... 14,768.23 f.

van verschillende particulieren 47.00

Departement van Koloniën (transport van man-
schappen uit de Wost-Indien) 239.68

Bedrag gclyk aan do hierboven opgegoven som . f 15,202.41

5

§ 3. De gevolgtrekkingen ,
dio uit zekere uitdrukkingen , in de

Memorie van Toelichting voorkomende ,
zonden kunnen worden

afgeleid, betuigt men niet te doorgronden.
In de Memorie heeft men de woorden: bezoldigingen van, of

toelagen aan personen, van valken aard ook, letterlijk uit de laatste

zinsnede van het Eindverslag van 4 Augustus 1852 overgenomen

,

zonder eenig bijoogmerk dezerzyds. Men had daarbij , daar het

woord bezoldiging zelfs niet voorkomt in het ontwerp van wet

,

allcon uitgaven op liet oog, op bestaando verordeningen gegrond,

cn aan de controle der Algcmeene Rekenkamer onderworpen
,
in

welk geval men niet weet, dat er schadelijke gevolgen zouden zyn
te duchten.

Algemeen is als regel aangenomen , dat de uitgaven wegons
verstrekkingen in alle opzigten gelijkstaan met die uit de gewone
begrooting. Dit is een punt reeds voorlang ook door de Algemeene
Rekenkamer erkend , zoo als dit gezien kan worden uit de brief-

wisseling tusschen dat collegie en het Departement van Oorlog
gevoerd, welko in der tijd aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal ovcrgclegd is geworden ;

— waarbij door gezegd coilogie ,

met opzigt tot de uitgaren voor de artillerie , met zoo vele woorden

gezegd wordt: Materieel der artillerie, dit is de generieke benaming.

Men gelieve voorts wel in aanmerking te nemen , dat er niet enkel
verstrekkingen geschieden uit den voorraad in de magazijnen

,

maar dat er ook voorwerpen in ’s Rijks werkplaatsen worden aan-
gemaakt, die als zoodanig geene weder-aanvulling behoeven, maar
wel de materialen waaruit die zijn te zamen gesteld , als : hout

,

ijzer enz., in welken zin er dan ook nieuwe aankoopen plaats

hebben , waarvan bij de vorige paragraaph gewag werd gemaakt.
Dit is ook het geval bij het Departement van Marine ten aan-

zien van den aankoop van hennep en grondstoffen.

Overigens strekt de omschrijving der artikelen in het wets-
ontwerp voorkomende , zoo men vertrouwt , tot geheelen en vol-

doenden waarborg
,

dat de uitgaven in alle opzigten aan die

omschrijving beantwoorden ,
en niet verder kunnen gaan.

De Minister van Oorlog, De Minister van Marine
,

Bon
. Forstreb var Dambenot. J. Enslie.

[XLVH. 5.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot regeling der ontvangsten en uitgaven

wegens verstrekkingen tot 31 December 1852; uitgebragt in

de zitting van den 28sten October 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet tot

regeling van ontvangsten en uitgaven wegens verstrekkingen tot

en met 31 December 1852 is
,
na kennis genomen te hebben van

de Memorie van Beantwoording
,
den 26sten October jl. door de

Ministers van Marine en Oorlog ingezonden op het Voorloopig
Verslag van den 21sten October wegens de genoemde wet, van
oordeel, dat te dezer zake geen nader onderzoek in de Afdeeh’ngen

vereischt wordt.
De Commissie acht het bij den tegenwoordigen stand dezer aan-

gelegenheid niet noodig in eenige nadere beschouwing over de
puntén

, bij de gewisselde stukken behandeld, te treden. Zij

meent alleen te kennen te moeten geven, dat indien zij met de

meerderheid van do leden der Kamer vóór de aanneming dezer

geheel tijdelijke regelingswet gestemd is
,
dit alleen plaats heeft in

het vertrouwen
, dat aan de thans herhaalde toezegging omtrent

het indienen eener nadere wet tot blijvende regeling van geheel

het onderwerp der verstrekkingen, zbo spoedig als slechts eenigzins

mogelijk is
,
gevolg zal worden gegeven.

Aldus vastgesteld by de Commissie van Rapporteurs den

27sten October 1852.

Var IIoövell.

Var Doorr.
Sliciier var Domburg.
Dirks.
Ter Bruggen IIugehholtz.

[VIII. 5.J

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp vem Wet tot verhooging van de Vilde
afdeeling van het Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting van

1851. (Bijdrage ten behoeve van het speciaal Fonds voor

de kosten van droogmaking van het Haarlemmermeer.)

By eene Koninklijke boodschap van den 24sten September jl.

is aan de Tweede Kamer der Staten-Gencraal een ontwerp van
wet voorgelegd, strekkende om de Vlldo afdeeling van het Vde
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1851 te Vermeerderen met
een nieuw artikel, waarbij eene som van f 600,000, als bijdrage

ten behoeve van het speciaal Fonds voor de kosten van droogma-
king van het Haarlemmer-mecr, zou worden uitgetrokken.

Dit wets-ontwerp heeft bij het onderzoek in de Afdcclingen der

Kamer tot de volgende bedpnkingen en vragen aanleiding gegeven

:

§ 1. Naar mato de belangwekkende onderneming der droog-

making van het Haarlemmermeer haar einde nadert, moet het

verlangen verdubbelen, om de daaraan bestede, zeer aanzienlijke

kosten, ten minste eenigermato vergoed te zien. Men had daarom
gewenscht, dat reeds eenige verkoop van in het Meer drooggevallene
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Verhooging van Hoofdstuk V der Staatsbegrooting van 1 85 i
.

(Haarlemmer-meer.)
(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

gronden had kunnen plaats hebben. De redenen, waarom dit tot

nu toe niet geschied is, worden, voor zoover zij in de tot het

tegenwoordig wets-ontwerp behqorende Memorie van Toelichting,

naar aanleiding van een rapport der Commissie van beheer en

toezigt over de droogmaking , worden opgegeven ,
door de leden

der Kamer niet genoegzaam afdoende geoordeeld. Al neemt men
toch gaarne aan, dat het Meer, ten gevolge van omstandigheden
die zich niet vooraf lieten berekenen, een jaar later droog is

geworden, dan de Commissie in de laatste maanden van 1850
verwachtte, dan vindt men toch niet genoegzaam opgehelderd,

waarom, terwijl destijds berekend werd, dat in 1851 en 1852
meer dan de helft der landen verkocht zou kunnen worden

,
thans

nog hoegenaamd geen verkoop heeft plaats gehad. Men meent
derhalve te mogen vragen, of hier enkel aan een weinig te hoog
gespannene en daardoor thans te leur gestelde verwachtingen te

denken zy, dan wel of het punt nog nader kan worden toe-

gelicht.

§ 2. Als hoofdreden van het niet in verkoop brengen van de

vroegst drooggevallene gronden in het Meer, worden de moeijelijk-

heden met de stad Leyden genoemd. Dit heeft aanleiding gegeven

tot het uiten van het verlangen
,
om met den tegenwoordigen stand

van het regtsgeding over de beweerde aanspraak van Leyden
omtrent een deel van het Haarlemmer-meer bekend te worden
gemaakt. Naar het schijnt worden deze procedures niet met die

voortvarendheid voortgezet, als billijkerwijze in eene zaak als

deze , waar het spoedig eidangen eener beslissing zoo zeer door het

belang van den Staat wordt gevorderd, verwacht mogt worden.
Gaarne zou de verzekering ontvangen worden

,
dat men de tegen-

partij aan de termijnen bij de wet gesteld gebonden had gehouden
en zelf tot vertraging geenerlei aanleiding had gegeven. Tevens
is gevraagd of het niet in aanmerking zou kunnen komen, de droog-

gemaakte gronden, welke het hier geldt, staande de procedures,

te verkavelen en te verkoopen.

§ 3. Door sommige leden is de aanmerking gemaakt, dat, ook
indien het Gouvernement by het denkbeeld volharden bleef, om de

vroegst drooggevallene gronden in het Meer nog niet te verkoopen
,

daarvan meer partij kon worden getrokken
,
dan tot nu toe het geval-

is geweest. Een deel dier gronden is reeds sedert twee jaren

droog. Men had die, zonder dat zulks veel voorbereidenden arbeid

had behoeven te kosten, kunnen bebouwen, en daarop koolzaad,

gerst, haver en soortgelijke veldvruchten kunnen telen. Van
iets dergolijks had men het voorbeeld gezien in den Zuïdplas-polder,

die
,
naar men meent ,

onmiddellijk na de droogmaking en vóór
den verkoop der landerijen, over een groot deel zijner uitge-

strektheid bezaaid is geworden, zonder dat zelfs de ploeg gebruikt

werd. Al ware het ook, dat, gelijk andere leden beweerden, die

eerste veldvruchten van den Zuidplas wel uitstekend waren ge-
slaagd, maar wegens de moeijelijkheid der inzameling weinig
voordeel hadden opgeleverd, dan scheen het toch van belang, de
aandacht der Regering op dit punt te vestigen.

§ 4. Nog een ander punt schijnt, nu het Meer is drooggemaakt
en daarin voortdurend vele werklieden hun verblijf houden, de
aandacht te verdienen, namelijk de administrative indeeling van
den polder in eene ofmeer gemeenten en het voegen dier gemeenten
bij eene of meer provinciën. Ook omdat

,
naar het oordeel van

eenige leden, deze regeling niet wel lang uitgesteld kan worden,
zou men gaarne dienaangaande eenige inlichting van het Gouver-
nement ontvangen.

§ 5. Met opzigt tot de voorziening in de behoeften van
Rhijnlands uitwatering en soortgelijke werken, heeft men gevraagd,
wat er zij van

,
of hoe ver men gevorderd is met de vestiging van

een stoomgemaal te Halfweg; voorts, of nog het voornemen blijft

bestaan om tot ontlasting van de rivier de Gouwe
,
een stoom-

werktuig aan den IJssel te plaatsen
,
en of de Hanepraaisluis

,

nabij Gouda, ingerigt zal worden, om bij zomerdroogte aanvoer
van zoet water op den boezem van Rhijnland te doen plaats hebben.
Men deed daarbij opmerken, dat, volgens de in 1850 gedane
mededeelingen , zelfs indien het gelukte ten aanzien dezer laatste

voorziening eene eindschikking tot stand te brengen ,
daarvoor

f 45,000 noodig zou zijn; terwijl, volgens den thans medegedeel-
den staat, op het eerste artikel der begroóting van kosten tot

droogmaking van het Haarlemmer-meer nog slechts f 35,930.835
beschikbaar meer blijft.

§ C. Men acht het wenschelijk, dat de Kamer, zoo mogelijk,
bij deze gelegenheid ingelicht worde omtrent de uitzigten, die

bestaan met opzigt tot het totaal bedrag, voor de voltooijing der
droogmaking van het Haarlemmer-meer

, en wat daarmede in ver-
band staat, gevorderd. Inzonderheid bedoelt men daarmede, of
het zich laat berekenen, dat de som van f 1,916,344.80, waar-
mede bij de wet van 21 December 1850 ( Staatsblad n°. 96) de
oorspronkelijk voor de werken tot droogmaking vastgestelde som
van 8 millioen verhoogd is, toereikend zal zijn voor het doel. Bij

het doen van deze vraag had men meer bepaald ook hot oog op
het bedrag van hetgeen voor de verkaveling der drooggemaakte
landen noodig zal zijn. Te oordeelen naar de thans medegedeelde
opgave omtrent den stand der begrooting, is reeds iets meer besteod
dan de helft van hetgeen laatstelijk voor deze verkaveling en wat
daartoe behoort , noodig werd geacht. Men twijfelt echter zeer

,

of de verkaveling wel reeds ter kelfte is gevorderd.

§ 7. Uit de toelichting tot het tegenwoordig wets-ontwerp
blijkt , dat uit hét fonds tot de kosten wan droogmaking , nadat
de bijdrage van f 600,000, bij de reeds aangehaalde wet van
21 December 1850 verleend, was uitgeput, nog verscheidene
tonnen gouds zijn uitgegeven

, of ten minste uitgaven tot zoodanig
bedrag op dat fonds zijn aangewezen. Daar het fonds

,
zoover

bekend is
,
geene andere middelen bezit

, wenscht men te weten

,

op welke wyze deze meerdere uitgaven bestreden zyn.

§ 8. De twijfel is geopperd, of het wel regelmatig is te achten ,

om
,
gelijk by het tegenwoordig wets-ontwerp geschiedt , tegen

het einde van 1852 de staatsbegrooting van het vorige jaar nog te

verhoogen, en dat wel voor uitgaven, die zoo niet geheel , dan toch
voor verre het grootste gedeelte

, èf in het loopende jaar reeds
gedaan zijn öfnog gedaan moeten worden. Al verliest men niet uit

het oog, dat het hier eene bijdrage aan een fonds geldt, waarvan
de begrooting van uitgaven laatstelijk in 1850 is geregeld , dan
komt toch in aanmerking, dat het Rijk die bijdrage doet, niet in

1851 , maar in 1852. Voor deze onregelmatigheid schijnt te minder
reden te • bestaan , daar de uitkomst der staatsbegrooting van het
loopend jaar waarschijnlijk zoowel eene verhooging van uitgaven
van 6 tonnen gouds zal toelaten, als die van de staatsbegrooting
van 1851.

§ 9. Volgens het bepaalde sub 1°. lik f van de overeenkomst >

den 19den Julij 1847, usschen de Commissie van beheer en toezigt

over de droogmaking van het Haarlemmer-'meer en het hoog heem-
1

raadschap van Rhijnland gesloten, in verband met art. 1 van de
wet van 22 Maart 1839

(
Staatsblad n°. 7) ,

moet dat waterschap,
als belanghebbend district, bijdragen ter bestrijding van de kosten
van bedijking en droogmaking van het Meer, en zulks naar mate
van het belang

, dat het bij die onderneming heeft en van de daar-
door te verkrijgen voordeelen. Men verlangt te weten , hoe ver
de onderhandeling over de regeling dier bijdrage gevorderd is en
wat daarvan de waarschijnlijke uitkomst zal zijn,

§ 10. Door eenige leden is te dezer gelegenheid teruggekomon
op een reeds vroeger te sprake gebragt punt , namelijk of niet

met de aflossing der geldleening voor de kosten der bedijldng en
droogmaking van het Haarlemmer-meer een aanvang zou kunnen
worden gemaakt. Dat deze maatregel eene wensehelijke zaak zou

zijn kan niet worden betwist. De schuldbrieven der bedoelde geld-

leening geven voor het grootste gedeelte eene rente van 5 ten

honderd, en dus, op ééne geringe uitzondering na, eene hoogere

rente
,
dan eenige andere gevestigde schuld ten laste van den Staat.

Het middel om een niet onaanzienlijk deel der bedoelde geldleo-

ning af te lossen is voorhanden in het fonds tot waarborg daarvan ,

waarin thans een kapitaal van ruim 8 tonnen gouds aanwezig moet
zijn. Dat kapitaal is in 4 per cents schatkistbiljetten belegd

,

zoodat ,
indien het thans tot aflossing van 5 percents obligatien der

geldleening besteed wierd
, 1 per cent rente op een bedrag van 8

tonnen gouds zou worden uitgespaard. De vraag blijft alleen

over , of, gelijk vroeger is beweerd en thans op nieuw door
een deel der leden werd volgehouden, de artt, 2 en 4 der wet
van 22 Maart 1839 het doen aanvangen der aflossing op dit

oogenblik nog onmogelijk maken en daartoe eerst vrijheid geven
in 1853, namelyk in het jaar, volgende op dat, waarin do

droogmaking is voltooid.

Van de zyde dergenen
,

die de vervroegde aflossing voorstaan

,

werd echter aangevoerd, dat, zoowel volgens het gemeene regt,

als volgens de uitdrukkelijke bepaling van art. 1306 van het Bur-
gerlijk Wetboek, eene tijdsbepaling altyd verondersteld wordt
bepaald te zyn ten voordeele van den schuldenaar, ten ware,

uit den aard van de verbindtenïs zelve of uit de omstandigheden

,

mogt blijken dat de tijdsbepaling ten voordeele van den schuld-

eischer is geschied; — dat dit laatste hier niet het geval is, dam-

de inhoud van art. 2 der wet van 1839 vrij duidelijk aantoont,

dat de daar voorkomende bepaling omtrent de aflossing gemaakt
is, opdat de schuldenaar, en dus de Staat, niet vroeger tot die

aflossing zou kunnen worden gedwongen ; en dat derhalve de

Staat, als in dit opzigt vrijheid bezittende, niet enkel bevoegd,

maar zelfs in het belang der ingezetenen of der schatkist geroepen

kan geacht worden, tot de vervroegde aflossing over te gaan.

Te eer meenden de bedoelde leden dit punt op nieuw thans der

aandacht van de Regering te moeten aanbevelen , omdat, indien

de uitloting voor de aflossing der hier bedoelde 5 percents schuld-

brieven niet op den eersten Maandag van December 1852 plaats

had ,
men daarmede nog tot December 1853 zou moeten wachten.
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Vrijlating van den doorvoer op het eiland St. Martin.

(Eindverslag der Commissie van Rapporteurs.)

(Art. 4 van het Berigt der geldleening, vastgesteld bij besluit van
17 Februarij 1849, n°. 94.)

Aldus vastgesteld den 28sten October 1852.

Reinders.
Van i>ee Lindes.
Gevers Deijnoot.
Jongstra.
Heemskerk.

[XXL 3.]

MEMORIE YAN BEANTWOORDING van het Verslag

der Commissie van 'Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
tot vrijlating van den doorvoer op het eiland St. Martin.

De Regering laat het volgende dienen tot beantwoording der

verschillende punten voorkomende in het Voorloopig Verslag der

Commissie van Rapporteurs omtrent het wets-ontwerp tot vrijlating

van den doorvoer op het eiland St. Martin.

§ 1. In de algemeene koloniale verslagen, door het Departe-

ment van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

ingezonden ter voldoening aan art. 60 der Grondwet, en meer be-

paaldelijk in dat over het jaar 1850, is de toestand van het

eiland St. Martin
,
voor zoover die hier bekend was, medegedeeld;

Men neemt de vrijheid daaraan te verwijzen.

Van alle goederen zonder onderscheid wordt thans op genoemd
eiland geheven 5 per cent bij den invoer en 4l/

2 per cent bij den
uitvoer. Die belasting drukt derhalve ook op de goederen ,

welke
niet voor de plaatselijke consumtie bestemd zijn,zoodat men zeggen

kan
,
dat de doorvoer tegenwoordig wel belast is. De bedoeling nu

van het wets-ontwerp is, zoo als te regt in het Voorloopig Verslag
wordt verondersteld, om vrijdom van inkomende en uitgaande

regten te verleenen voor de naar het Fransche gedeelte van het

eiland bestemde, of van daar komende goederen, ten einde zoo

mogelijk den doorvoerhandel op het Nederlandsch gedeelte te

behouden , met het doel in de Memorie van Toelichting aangegeven.
De Regering vleit zich

, dat dit doel door eene tijdige aanwending
van het voorgestelde middel zal worden bereikt. Ook mag zij de
opmerking niet terughouden, dat, zonder die vrijstelling, de door-
voer die nog bestaat

,
voor het Nederlandsch gedeelte zou verloren

gaan
, en daarmede ook zouden worden gemist de regten , welke

tot dusver geheven worden op goederen voor Marigot bestemd.
Het voornemen bestaat om reëel entrepot daar te stellen.

§ 2. St. Martin tot eene vrijhaven te verklaren, wordt niet

raadzaam geacht , omdat daardoor zoude verloren gaan de op-
brengst van de thans geheven wordende inkomende regten op
goederen voor plaatselijke consumtie bestemd, en van de uitgaan-
de regten op zout, het voornaam of eenig artikel van uitvoer.

Deze locale inkomsten zouden bezwaarlijk door andere belastin-

gen te vervangen zijn.

§ 3. De scheeps-ongelden
, in de Memorie van Toelichting

bedoeld
,

zijn de vlag- en tonnegelden
,
vermeld op pag. 33 van

het Verslag wegens Curaqao en onderhoorigheden over 1849. Schepen
van vreemde natiën wier vlaggen met de Neuerlandscke zijn geas-

simileerd en daardoor genieten de voorregten
,
aan de zoodanige

bij de scheepvaartwetten verzekerd
,

betalen
,

zoo als van zelf

spreekt, niet meer aan scheeps-ongelden dan de Nederlandsche.
Omtrent de werking der nieuwe scheepvaartwetten op St. Martin

is overigens nog niets bepaalds bekend geworden.

§ 4. Het voorname, ja bijna eenige middel van bestaan der

inwoners van- het eiland St. Martin (Nederlandsch gedeelte) is,

vooral na het gebeurde aldaar met de slaven in 1848, de zout-

winning. Er zijn reeds middelen beraamd om het productief

vermogen of de opbrengst der zoutpannen te vermeerderen, of

althans te bestendigen. Die zoutpannen kunnen beschouwd wor-
den als ten algemcenen nutte te staan

,
behoudens eenige speciale

concessien (vide pag. 20 van het Verslag wegens Curaqao en onder-

hoorigheden over 1850).

Meer schijnt voor ’s hands niet te kunnen worden gedaan.

§ 5. Het cijfer van f 20,696.201/2» voorkomende in het ver-

slag over 1850, vertegenwoordigt de opbrengst van alle inkomende
en uitgaande regten, tonne- en vlagge-gelden

,
gedurende dat jaar

geheven, zoodat het uitgaande regt van 4 l/o por cent op het

zout daaronder begrepen is. De som van f 10,563.25 ,
daaren-

boven uitgetrokken onder de benaming van uitvoer van zout , is

do opbrengst eener betaling van 5 cents per vat zout , vroeger
als emolument door den waagmepster genoten en krachtens eene
publicatie van hot Gouvernement van Curaqao en onderhoorig-

heden ,
dd. 1 Junij 1849, n°. 8 (waarvan een afschrift hiernevens

gaat) , als inkomst aan de koloniale kas toegekend.

§ § 6, 7 en 8. Ten gevolge der gemaakte aanmerkingen ,
wordt

eene gewijzigde redactie in de nevensgaande Nota voorgesteld.

De Minister van Koloniën ,

Chs. F. Pahüd.

[XXI. 4.]

NOTA VAN WIJZIGINGEN in het Ontwerp van Wet tot

vrijlating van den doorvoer op het eiland St. Martin.

[Zie dit Wets-ontwerp op bladz. 927 der Bijlagen van
het Bijblad. II. 1851—1852.]

In den considerans wordt het woord toltariven vervangen door
het navolgende: » tariven van regten van in- en uitvoer, en dat
i) zoodanige wijziging ingevolge art. 5 der wet van 8 Augustus
» 1850 (Staatsblad n°. 47) behoort plaats te hebben bij de wet”.

Het eenig artikel zal luiden:

» Te rekenen van den dag, dat deze wet op het eiland St. Martin
H (Nederlandsch gedeelte) zal zijn afgekondigd, worden aldaar
» alle voor den doorvoer bestemde goederen vrijgesteld van de
» regten van in- en uitvoer.”

[XXI. 5.]

BULAGE.

PUBLICATIE , waarbij het emolument op den uitvoer van
Zout te St. Martin wordt geivijzigd.

IN NAAM DES KONINGS

!

De Gouverneur
,
ad interim

,
van Curaqao en onderhoorigheden

,

Allen, die deze zullen zien, of hooren lezen, salut! doen te

weten

:

In overweging genomen hebbende
, dat het noodzakelijk voor-

komt , bij de steeds toenemende productie van zout op het eiland

St. Martin
,
in het belang van de koloniale kas, het emolument op

den uitvoer van zout te herzien en al dadelijk te wijzigen ;

Gezien de magtiging vervat in de aanschrijving van Zijne Excel-
lentie den heer Minister van Koloniën, dd. 6 Januarij lit. B, n°. 3/1

;

Gelet op art. 9, 2de alinea van het Reglement op het beleid

der regering in de kolonie Curaqao en onderhoorigheden
,

gearres-

teerd bij ’sKonings besluit van den 27sten Januarij 1848, n°. 51 ,

en alhier gepubliceerd op den 9den Junij 1848;
Den Kolonialen Raad gehoord,

Heeft goedgevonden en verstaan
, voorloopig en onder nadere

goedkeuring des Konings te bepalen
,
gelijk bepaald wordt bij deze :

De 5 centen per vat op het uitgevoerde zout, welke tot nu
toe door den waag- en roeimeester te St. Martin worden genoten

,

zullen voortaan eene baat van de kolonie uitmaken ; van het

zuiver bedrag van deze opbrengst zal
, na aftrek van het zout-

metersloon ,
dat op f 6 per duizend vaten bepaald wordt , en

van de kosten der benoodigde geijkte vaten, als emolument door
den waag- en roeimeester worden genoten: 10 pet.

En zal deze te St. Martin (Nederlandsch gedeelte) worden afge-

kondigd, waar zulks te doen gebruikelijk is, ten einde dadelijk

daarna in werking te komen, en voorts in het Publicatieblad

alhier worden opgenomen.
Aldus gearresteerd op Curaqao den lsten Junij 1849.

(Get.) I. J. Rammelman Elseyiek Jr.

De Koloniale Secretaris a. i.

,

(get.) J. ScnoTBOKGn Hz.
Voor eensluidend afschrift.

De fungerend „ Sccretaris-Generaal bij hot Ministerie

van Koloniën
,

A. L. Weddik.

[XXL 6.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot vrijlating van den doorvoer op het

eiland St. Martin.

De Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
betrekkelijk hot vrij van regten toelaten van den doorvoer van alle

goederen op het eiland St. Martin (Nederlandsch gedeelte) heeft

na kennis te hebben genomen van de Memorie van Beantwoording,
door den Minister van Koloniën onder dagteekening van den
26sten October jl. ingezonden op het Voorloopig Verslag wegens
dat wets-ontwerp, alsmede van do Nota van Wijzigingen, bij
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genoemde Memorie gevoegd, geen nader onderzoek te dezer zake

noodig geoordeeld.

De Commissie heeft het voorts overbodig geacht op de punten

,

in de gewisselde stukken wegens dit wets-ontwerp behandeld

,

terug te komen, zonder daarom te willen te kennen geven, dat

alle gemaakte bedenkingen geheel uit den weg zijn geruimd.

Aldus vastgesteld bij de Commissie den 28sten October 1852.

Stoute.
Rochussen.
Slicher vax Domburg.
WlNTGENS.
Ter Bruggen Hugenholtz.

[IY. 4 .]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontiverp van Wet houdende aanwijzing van middelen

tot dekking van het tekort over het dienstjaar 1848.

Het wets-ontwerp houdende aanwijzing der middelen tot dek-

king van het tekort over 1848 , bij Koninklijke boodschap van den
24sten September 1852 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
ingezonden, is op den SOsten September daaraanvolgende in de

Afdeelingen onderzocht.

§ 1. liet doel dat de Regering zich voorstelt werd algemeen
goedgekeurd , maar men betwijfelde of’ de inrigting en vorm van
het wets-ontwerp wel als de meest juiste kunnen beschouwd wor-
den. Eenige leden verlangden eene begrootingswet

,
andere meen-

den dat het eene eenvoudige wet van vereffening moest zijn.

Het is wel zoo
,
werd door de voorstanders van het eerste ge-

voelen gezegd , dat de verschillende posten , welke gezamenlijk het

deficit van het jaar 1848 uitmaken, in wezenlijkheid reeds zijn

aangezuiverd, en dat mitsdien de aanwijzing van geldsommen om
dat deficit goed te maken

,
niet anders dan als eene quacstïe van

vorm, eene operatie in de boeken kan worden aangemerkt, maar
ook daarin achtte men het wenschelijk de bestaande comptabiliteits-

verordeningen niet te veronachtzamen. En wanneer men dan

,

zonder te denken aan eene eigenlijke betaling , waarvan hier geene
sprake kan zijn, in het wets-voorstel de bedoeling zag, om tot

de vereffening te geraken van hetgeen de schatkist in 1848 meer
betaald dan ontvangen heeft, en waarvoor zij mitsdien eene

vordering op het Rijk verkregen heelt , dan meende men die

vereffening als eene uitgave te moeten beschouwen
,
waarop de

voorschriften moeten worden toegepast van art. 32 der wet van
5 October 1841 ( Staatsblad n°. 40). Nam men deze voorstelling

aan, dan zou, in stede van demi gedane voordragt, eene begroo-
tingswet moeten worden aangeboden, met aanwijzing van de mid-
delen

,
die men tot dekking van het tekort wil aanwenden

;
en

behalve dat men zulks meer regelmatig oordeelde dan de voorge-
stelde overschrijving, welke, hoezeer daardoor dezelfde uitkomst
zoude worden te weeg gebragt , zich enkel zou bepalen tot boe-
kingen bij de Generale Thesaurie en de Algemeene Rekenkamer

,

zoo meende men nog op het voordeel te mogen wijzen, dat het

gevolg van eene begrootingswet wezen zoude, dat in de rekening,

die alsdan bij de Algemeene Rekenkamer opgenomen en aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal zoude medegedeeld worden

,

het blijk zoude worden gevonden dat de operatie geschied en de
dienst van 1848 werkelijk aangezuiverd is.

Andere leden waren van oordeel, (lat hier nimmer aan eene be-
grootingswet kan gedacht worden. Het doel van dit wets-ontwerp
is alleen om lasten en baten der schatkist, voortspruitende uit

vroeger opgenomene en geslotene rekeningen , tegen elkander te

vereffenen en zoo doende de boekhouding te vereenvoudigen.
Zij meenden

, dat mogelijk minder juiste uitdrukkingen in liet

wets-ontwerp ten onregte tot de eerstgemelde opvatting aanleiding
hebben kunnen geven; waren er geene voordeelige sloten om met
het nadeelige slot over 1848 te vereffenen

,
en moesten er wer-

kelijk middelen aangewezen worden om dat nadeelig slot te dekken
,

dan eerst zou eene begrootingswet noodig zijn.

Naar hunne wijze van zien was het minder juist, wanneer in

het ontwerp gesproken wordt van het afschrijven van voordeelige
sloten op het dienstjaar 1848. Na bij de Rekenkamer opgenomen
en gesloten te zijn, bestaat het dienstjaar 1848 niet meer, en kan
er dus ook niet op afgeschreven worden. Om dit te kunnen doen

,

zou het op nieuw moeten geopend worden
, iets dat minder regel-

matig en in strijd schijnt te zijn met de regelen onzer comptabiliteit.
Indien echter deze wet alleen ter vereffening moet dienen,

dan schijnt daartoe toch nimmer aangewezen te kunnen worden
eene som uit een nog niet opgenomen en gesloten dienstjaar

,
en

zou het dus wenschelijk zijn, met de aanwijzing der som van
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f 332,049.335 uit het voordeelig slot van 1850, tot geheele vcrr
effening van het nadecligo ' slot over 1848, te wachten tot dat de
rekening over 1850 bij de Rekenkamer zal zijn opgenomen en
gesloten, en liet voordeelig slot van dat dienstjaar zal zijn vaslge-
steld.

Eindelijk meenden deze leden, dat de vereffening bij do wet
van het nadeelig slot der staats-ontvangsten en uitgaven over
1848 voldoende was om volkomene zekerheid te geven dat gemeld
nadeelig slot niet meer bestaat, en betwijfelden zij of het wel tot

de taak der Rekenkamer behoort om dit te Constateren. Tot het
opnemen en sluiten der rekeningen en dienstjaren is alleen do
Rekenkamer, tot het vereffenen der voor- en nadeelige sloten
van de staats-ontvangsten en uitgaven over verschillende dienst-
jaren, schijnt alleen de Wetgevende Magt bevoegd.

§ 2. Ten opzigte van de aangewezen saldo’s heeft men, voor
zooveel betreft het overschot van de middelen gegrond op de wetten
van 6 Maart 1844 ( Staatsblad n°. 14) en van 25 Junij 1844
[Staatsblad n°. 28) de aanmerking gemaakt, dat, behalve de bij

die wetten voor de conversie aangewezene fondsen, een onbe-
paald crediet aan den Minister van Einantien is geopend tot

uitgifte van 4 percents nationale schuld, doch dat het blijkbaar

de bedoeling des wetgevers is geweest, dat daarvan geen ander
of verder gebruik zoude rvorden gemaakt

,
dan bevonden zoude

worden voor het oogmerk noodig te zijn. Is er nu een overschot
van f 202,738.71, dan schijnt daarin het bewijs gelegen, dat er

te veel 4 percents nationale schuld is uitgegeven , en dat het ,
ook

om de uitkomsten der conversie met meerdere juistheid voor te

stellen, welligt doelmatig zoude zijn te achten om die som alsnog

te bestemmen tot wederinkoop van hetgeen meer is uitgegeven

dan de wetgever eigenlijk heeft gewild. Men heeft in de rekening
lit. B , die bij missive van 13 Maart 1852 door den Minister van
Finantien aan de Tweede Kamer is ingezonden, gezien, dat op
grond van art. 6 der wet van 25 Junij 1844, een kapitaal van
f 2,567,500 aan 4 percents nationale schuld was gecreëerd ,

doch

dat daarvan een kapitaal groot f 83,000, hetwelk gebleken was
te veel te zijn daargesteld, weder ingekocht en vernietigd is ge-

worden; en men wenscht te mogen vernemen, waarom men gemeend
heeft niet meer dan deze som te moeten inkoopen en vernietigen.

Door andere leden is tegen deze beschouwing aangevoerd, dat

het voordeelig slot onder a van art. 1 vermeld
,
adf 202,738.71

,
voor-

liet grootste gedeelte — namelijk voor eene som van f191,379.46 —
is toe te schrijven aan de voordeelige uitkomsten der wet van

6 Maart 1844 ,
en dat de gemaakte opmerking dus alleen zoude

kunnen gelden voor de overblijvende som van f 11,359.25. Maar
ook deze som meende men

, dat te regt niet besteed was tot weder-

inkoop en vernietiging van de 4 percents nationale schuld. Do
hoegrootheid van het kapitaal 4 percents inschrijvingen, volgens

art. 6 der wet van 25 Junij 1844 benoodigd tot dekking der onkos-

ten en tot bijbetaling bij de verwisseling, is vastgesteld inden bij

de wet van 30 Mei 1847 gevoegden staat B. Hetgeen daarop bij.

de vereffening der ontvangsten en uitgaven gebleken is, om welke

reden dan ook, niette zijn uitgegeven ,
kan niet worden beschouwd

als eene bate der conversie. Indien die besparing ook tot weder-

inkoop ware besteed, dan zou, meende men, de Regering hare

bevoegdheid zijn te buiten gegaan, en de uitkomsten der conversie

zouden dan minder juist gebleken zijn.

Wat het weder ingekochte kapitaal van f 83,000 betreft, dit

was eene zaak van geheel anderen aard, en het gevolg van be-

paalde wettelijke voorschriften. Bij de wet toch van 30 Mei
1847 is wel de plaatsing toegestaan van f 2,567,500 4 percenls

inschrijvingen, maar evenzeer de wederinkoop tot vernietiging van

een kapitaal van f 83,000 4 percents inschrijvingen, dat gebleken

was te veel te zijn daargesteld.

De leden wier gevoelen hierboven in.de eerste plaats vermeld

is, beweerden, dat bij de wet van 30 Mei 1847 alleen eene be-

grooting, eeneraming is gearresteerd, en dat het overschot, waarop

men toen rekende, wel degelijk voor verhooging vatbaar was;

en zij verwezen, ten aanzien van de bestemming die aan dat

overschot moest worden gegeven, tot de in der tijd tussehen de

Regering en de Staten-Gencraal gewisselde stukken, waaruit blijkt

dat men reeds toen van oordeel was, dat de gelden, afkomstig

uit de vrijwillige leening, tot aflossing van schuld behoorden te

worden besteed.

§ 3. Naar aanleiding van hetgeen in de Memorie van Toelich-

ting wordt gezegd, dat bij aanneming van dit wets-ontwerp het

tijdperk onzer finantien tot 1850 toe, voortaan geheel en alleen lot

de geschiedenis zal behooren, meent men te moeten opmerken, dat

*ulks het geval niet zal zijn voordat het dienstjaar 1850 zal zijn

opgenomen en gesloten, en voordat zal zijn uitgeimnkt ot art, 122

der Grondwet op de rekening over 1849 en volgende jaren al

dan niet toepasselijk is: Welke de meening der Tweede Kamer
hieromtrent zij, zal eerst kunnen blijken uit de toriclusie die ge-

nomen zal worden op het Verslag der Commissie, benoemd tot

onderzoek der rekening over dat jaar.

n.
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§ 4. Vrij algemeen achtte men het wenschelijk , de behandeling

van dit wets-ontwerp uit te stellen tot na het uitbrengen van
het zoo even gemelde verslag. Sommige leden meenden dat ook
de afsluiting en opneming van het dienstjaar 1850 zoude behooren
vooraf te gaan. Andere leden eindelijk waren van oordeel, dat

het beter was met de regeling dezer zaak te wachten tot na de
daarstelling der wetten over de comptabiliteit, omdat , naar hunne
meening, die wetten ook voorschriften omtrent de wijze van veref-

fening der voor- en nadeelige sloten zullen moeten inhouden.
Aldus vastgesteld by de Commissie van Rapporteurs den 28eten

Ootobey 1852.

POORTStAN.
Van Doorn’.

Slicher van Dombürg.
Blaupot ten Cate.
De Fremerv.

[XLII. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
i)oor het Ontwerp van Wet tot aanvulling der wetten van den
28sten Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127 en n°. 129)

,

regelende de pensioenen der Zee- en Landmagt.

By eene Koninklijke boodschap van den 7den October 1852 is

aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een Ontwerp van Wet
aangeboden, strekkende tot aanvulling der wetten van den 28sten

Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127 en 129) , regelende de pen-
sioenen der zee- en landmagt, en dat ontwerp , op den 18den October
daaraanvolgende in de Afdeelingen der Kamer onderzocht, heeft

tot de volgende beschouwingen en opmerkingen aanleiding gegeven.

§ 1. Men heeft vrij algemeen gemeend het daarvoor te moeten
houden , dat het inderdaad

, by de uitvaardiging der twee hier-

boven gemelde wetten
,
de bedoeling is geweest , om met betrek-

king tot de militaire pensioenen
,
gagementen en onderstanden aan

officieren der zee- en landmagt, schepelingen
,
mariniers en militairen

beneden den rang van officier en aan hunne weduwen en kinderen

,

alle vroegere verordeningen buiten werking te stellen
,
en dat inzon-

derheid de bepaling voorkomende in art. 61 der wet van 28
Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127) en in art. 60 der wet van den-
zelfden dag (Staatsblad n°. 129), op alle militaire pensioenen en
onderstanden moet worden toegepast, onverschillig tot welk bedrag
of op welk tijdstip zij verleend zijn; doch wanneer men evenwel
acht gaf op de bewoordingen waarin de slot-artikelen der beide

voornoemde wetten zyn vervat, konde men niet ontkennen, dat

er, op het standpunt van de Algemeene Rekenkamer, wel grond
bestond om de mëening te omhelzen, dat deze artikelen alleen

buiten werking stellen de vroegere verordeningen omtrent het

vcrleenen der pensioenen en geenszins die omtrent het genot. Som-
mige loden , welke niet konden deelen in het gevoelen der meer-
derheid

,
gingen verder en beweerden

, dat niet slechts de Alge-
meene Rekenkamer te regt geweigerd had om de vroeger verleende

pensioenen op den voet der later ingevoerde wetten te verevenen,

maar dat er zelfs geen termen zouden bestaan, om aan te nemen
dat de wetgever dit laatste bedoeld of gewild had.

§ 2. De meerderheid, welke zich geneigd betoonde om de op-
vatting der Regering als waar en juist te erkennen, keurde met
haar eene voorziening tot wegneming van allen twijfel noodza-
kelyk, doch was echter niet eenstemmig in de beoordeeling van
het aangeboden wets-voorstel. Sommigen meenden , dat , vermits

men slechts eene verduidelijking behoefde van hetgeen in de slot-

artikelen der meergemelde wetten van den 28sten Augustus 1851

is uitgedrukt , men hier , op het voetspoor van hetgeen geschied

is by de wetten van 9 December 1851 (Staatsblad n°. 151 en 152),

zich eenvoudiglyk bepalen moest tot eene veranderde redactie van
die slot-artikolen , zonder meer ; terwyl anderen , ofschoon geen

bezwaar vindendo in den vorm van het opstel , toch beweerden
dat daarin artikelen uit de wetten van 28 Augustus 1851 waren
genoemd en aangehaald , welke niet in betrekking staan tot het

eschil met de Algemeeno Rekenkamer , waarvan thans alleen

o rode is en waarbuiten zy bjj deze gelegenheid niets moer
wenschten te regelen.

§ 3. Behalve de aanmerkingen in do vorige paragraaph begre-

pen, en welke in den geest der leden, door wie zy worden te berdc
gebragt, zouden rnooten leiden tot wyziging of verandering der

redactio, hetzy vun geheel het wets-ontwerp, hetzij van den con-
siderans en van het 1ste artikel, ia men by de behnndoling van
het 2de artikel teruggekomen op de meermalon geopperde beden-

kingen tegen het toekennen van terugwerkende kracht aan wettelijke
verordeningen, en hebben verscheiden leden te kennen gegeven,
de voorkeur te zullen geven aan zoodanig opstel, waarin dat
2de artikel zoude kunnen achterwege blijven.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den
29sten October 1852.

Dommer van Poldersyeldt.
Van Doorn.
Van Voorst.

, Van Wixtershoven.
Taets van Ajierongen.

(XLIU. 6.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet ter bekrachtiging eener provinciale

;

belasting in Zeeland.

i Het onderzoek in de Afdeelingen van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal van het ontwerp van wet tot bekrachtiging eener
provinciale belasting in Zeeland heeft tot de volgende bedenkingen
en vragen aanleiding gegeven.

§ 1. Bij de behandeling van dit wets-ontwerp is in de meeste
Afdeelingen de vraag geopperd

,
of het » heffen van een regt voor

het gebruik van de steigers of aanlegplaatsen voor schepen en
vaartuigen in de provincie Zeeland, die door de zorg van het
provinciaal bestuur aan de oevers der rivieren, tot het innemen
of aanzetten van reizigers en het laden of lossen van goederen zyn
of zulllen worden gemaakt ,

— een regt waarvan de opbrengst de
provincie in staat moet stellen te voorzien in de kosten van het

aanleggen en onderhouden der steigers of aanlegplaatsen” — wel
eene provinciale belasting mag worden genoemd. Is dit het geval

,

dan is de bij art. 129 van de Grondwet voorgeschrevene be-
krachtiging door de wet noodzakelijk ; is dit het geval niet , dan
is deze wets-voordragt overbodig.

Vele der bij het onderzoek tegenwoordige leden hebben deze

vraag ontkennend beantwoord, en tot staving hunner meening
aangevoerd , dat het kenmerkende karakter van eene provinciale

belasting is, dat haar opbrengst strekken moet om voor een
gedeelte in de uitgaven van geheel de provinciale huishouding
te voorzien. Aan dit kenmerk den voorgestelden maatregel toet-

sende, hebben zij bevonden dat daarin wel ligt de bedoeling, om
door retributie voor een genoten voorregt , eene vergoeding der

kosten te erlangen
, welke de daarstelling van dat voorregt aan

de provinciale kas hoeft veroorzaakt
,
maar zij hebben tevens

daarin het bedoelde vereischte eener provinciale belasting gemist.

Deze steigergelden meenden die leden met juistheid te kunnen ver-

gelijken met de tollen, die op de provinciale wegen worden gelie-

ven, ter goedmaking der kosten van aanleg en onderhoud dier

wegen, daar zij eveneens strekken moeten tot goedmaking der

kosten van aanleg en onderhoud der steigers. Ten opzigte van
de tollen op wegen , meenden zij , dat de Regering het stelsel is

toegedaan , dat de heffing daarvan bij een Koninklijk besluit kan
worden toegestaan. (Zie bijv. de Koninklijke besluiten van 8 Junij

18-49, voorkomende in het Bijvoegsel tot het Staatsblad, png. 369,
en van 30 December 1849, Bijvoegsel tot het Staatsblad 1850,
pag. 29.) Nu heeft de Regering wel bij analogie uit art. 238 der

gemeentewet besloten, dat dit regt ook is eene provinciale belasting,

maar men meent haar te moeten herinneren , dat de regten bij

dat artikel vermeld — in hunnen aard geene belastingen — juist in

dat artikel met do gemeentebelastingen worden gelijkgesteld , en dat

eenc zoodanige bepaling ten opzigte van dergelijke regten, die ten

voordeele der provinciale kas mogten worden geheven , niet in do
provinciale wet wordt gevonden. Het is dus ook uit dezo omstan-

digheid dat de meergemelde leden het bewijs putten, dat de hier

voorgedragen maatregel niet valt in de bepaling van art. 129 der

Grondwet. De Regering schijnt zich, bij hot aanbieden dezer voor-

dragt, op een standpunt geplaatst te hebben, waarvan zij, naar do

meening der leden wier gevoelen hier ontwikkeld is , het bewijs is

schuldig gebleven.

Uit het oogpunt van wenschelijkheid , waren eemge leden voor

de bekrachtiging van soortgelijke heffingen bij do wet, opdat niet

langzamerhand do aard van het provinciale belastingstelsel geheel

mogt veranderen.

§ 2. Zich plaatsende op het standpunt der Regering hebben

oenige leden, naar aanleiding van art. 254 der gemeentewet, eene

opguve gevraagd van de opbrengst en van de kosten van aanleg

cn onderhoud der bedoelde steigers.
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(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

§ 3. Het reglement is met het daarin vervatte tarief, volgens

art. 11 van het reglement , op den lsten September jl. in werking

gekomen. Uit het standpunt der Regering, dat dit regt is eene

provinciale belasting, vraagt men of het geoorloofd is eene zoo-

danige belasting bij voorraad te heffen , alvorens zij door de wet-

gevende magt de vereischte bekrachtiging heeft erlangd.

§ 4. Considerans. Verscheidene leden meenden op de onjuist-

heid der considerans van het wets-ontwerp te moeten wijzen, die,

hunnes inziens, in allen gevalle zal moeten worden gewijzigd.

Immers ,
al mogt het blijken dat de heffing van dit regt door de

wetgevende magt moet worden bekrachtigd ,
dan zal zulks ,

naar

het 'gevoelen dier leden, het geval zijn, niet omdat het eene pro-

vinciale belasting is, maar omdat het daarmede moet worden

gelijkgesteld. De vermelding dezer omstandigheid in de considerans

oordeelden die leden in allen gevalle noodig.

§ 5. Art. 1. Ter juiste beoordeeling van dit tarief hebben

eenige leden het noodig geacht te weten

:

Ut. a. hoeveel in den regel voorheen betaald werd voor het aan-

brengen of afhalen van eiken passagier per zeil- of roeiboot

;

Ut. e . de vrachttariven der hier bedoelde stoombooten ,
omdat

het regt onder deze rubriek afhankelijk gesteld wordt van die

tariven. Mogt deze mededeeling bezwaar ontmoeten, dan wenschte

men de vraag gedaan te hebben of aan die tariven genoegzame

publiciteit is gegeven.

Aldus vastgesteld den SOsten October 1852.

Bachiene.
SCHOONEVELD.

* Sliciiek van Domburg.
Dirks.
Macicay.

[XXXIX. 2.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet tot wijziging der bepalingen

nopens de heffing bij admodiatie van sonnnige accijnsen in

Limburg.

Het onderzoek van het op nieuw aan de Tweede Kamer der

Staten-Generaal ingezonden ontwerp van wet tot wijziging der

bepalingen nopens de heffing bij admodiatie van sommige accijnsen

in Limburg, heeft tot de volgende opmerkingen aanleiding gegeven.

§ 1. Het heeft de aandacht getrokken dat de geleidende missive ,

waarbij dit wets-ontwerp, dat reeds in den loop der vorige zitting

van deze Kamer aanvankelijk behandeld is geworden ,
op nieuw

werd ingezonden, alleen vergezeld ging van het wets-ontwerp en

de daarbij behoorende Memorie van Toelichting van 5 Julij jl.

,

zonder bijvoeging van eene naar aanleiding van eene opmerking

van het Voorloopig Verslag van den 17den Julij 1852, door de

Regering in art. 4 van het ontwerp aangebragte wijziging. Dien

ten gevolge is bij enkele leden twijfel ontstaan of het nog de bedoe-

ling der Regering was, ook die wijziging op nieuw aan het onder-

zoek der Kamer te onderwerpen. Men heeft echter ,
omdat vroeger

volstrekt geen bezwaar daaromtrent bestaan heeft ,
het niet inzenden

van die wijziging als eene omissie beschouwd, waarop men de vrij-

heid neemt de aandacht der Regering te vestigen.

§ 2. Eenige leden hebben gewezen op de ongelijkmatigheid in

de heffing dezer belasting, die in dit wets-voorstel voorkomt. Zij

herinnerden dat bij art. 8 van het Reglement van 13 Augustus

1833 (Staatsblad n°. 56) een algemeen maximum van hoofdelijken

omslag is gesteld van f 3 in hoofdsom. Hier nu wordt alleen

voor het hertogdom Limburg, met afwijking van dat algemeene

maximum, een hooger van f 4 voorgedragen. Zoodanige partiele

verhooging mogten die leden niet goedkeuren ;
dezelfde belasting

moet, volgens hun oordeel, tenzij er voldoende redenen van afwij-

king bestaan — die hier niet zijn opgegeven — overal waar zij

geheven wordt
,
gelijkelijk drukken.

§ 3. Eenige leden hebben ,
ter beoordeeling der gelijkmatige

werking van het admodiatie-stelsel ,
eene opgave verlangd van de

opbrengst dezer belasting in het 4de en 5de district van de pro-

vincie Zeeland.

§ 4. Door sommige leden is opgemerkt , dat over deze wets-

voordragt alleen de Gedeputeerde Staten van Limburg en niet

de Provinciale Staten zijn gehoord. Yolgens hunne meening brengt

•de bepaling van art. 64 der wet van 29 Maart 1833 (
Staatsblad

n°. 3) het hooren der Provinciale Staten mede, ook over wijzi-

g
’ngen ,

die in het stelsel van admodiatie zullen gebragt worden.

fschoon dit gevoelen bestreden is geworden, óp grond dat bij

gemeld art. 64 alleen bedoeld wordt de invoering van het stelsel,

‘hebben die leden toch de vraag willen zien opgenomen , of ten

opzigte van de hier voorgestelde wijziging de Provinciale Staten

van Limburg niet hadden moeten gehoord worden ?

§ 5. Men is nogmaals teruggekomen op den exccptionnelen toe-

stand van Limburg. Tegen de gronden van bestrijding door de

Regeling en door sommige leden aangevoerd ,
hebben andere loden

beweerd dat althans de fabrieken in die provincie in oenen excep-

tionnelen bevoordeelden toestand verkeeren — een argument reeds

in § 6 van het vorig verslag opgenomen
,
dat zonder wederlegging

van de zijde der Regering is gebleven. Deze ongelijkmatigheid

erkennende , hebben de eerstgenoemde leden de herstelling daar-

van verlangd, door de afschaffing der belasting op de brand-

stoffen ,
vooral de fabrieken van het Rijk. Zij meenden dat die

maatregel zich, in het belang van het fabriekwezen en ter bevor-

dering van de concurrentie op het gebied van den vrijen handel,

zeer liet aanprijzen.

§ 6. Art. 2. Yele leden hebben met genoegen uit do voor-

gedragene verhooging van het maximum de zucht bij de Regering

meenen op te merken, om bij de regeling van den aanslag der

admodiatie den minvermogende meer in evenredigheid te treffen.

Er waren zelfs leden die gaarne de vaststelling van een hooger

maximum zouden gezien hebben.

§ 7. Sommige leden meenden in do artt. 2 en 3 van dit ont-

werp eene onduidelijkheid te hebben bespeurd.

De eerste zinsneden toch van deze artikelen bepalen ,
dat eene

belasting zal worden ingevorderd, berekend naar een bedrag van

60 c. in hoofdsom per hoofd voor het gemaal , en van 35 c.

op den turf en de steenkolen ,
onverminderd het bedrag vóortsprui-

tende uit de herbelasting enz. Het zal toch wel de bedoeling zijn,

dachten zij ,
om de herbelasting ook boven de , in dezelfde artike-

len
,
opgenomene maxima te heffen. Hieromtrent zou evenwel,

bij gebreke van zoodanige bepaling als in de eerste zinsneden

wordt gevonden, eenige twijfel kunnen ontstaan. Die leden

wenschten dus dat zij aan het slot der bedoelde artikelen mogt

worden herhaald.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den 2den

November 1852.
Van der IIeude.
Hengst.
Meeussen.
Van Wintershovem.
Anemaet,

[liii. &.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet tot regeling der ontvangsten en

uitgaven van het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtena-

ren
,
over hel dienstjaar 1853.

In de Afdeelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

heeft men zich op den 26sten October jl. bezig gehouden met hes

onderzoek van het bij de Koninklijke boodschap van den 2 lsten

October 1852 ingezonden Ontwerp van Wet tot regeling der ont-

vangsten en uitgaven van het Pensioenfonds voor 1853.

§°1. Men heeft alweder in de Afdeelingen stilgestaan bij het

reed3 meermalen geopperde bezwaar van de hooge koston ,
die

jaarlijks op de administratie van dit fonds vallen.

Eenige leden zijn, ook na de vermindering dier kosten met

f 800 , 'bij hun gevoelen gebleven dat die administratie op eenen

te weelderigen voet is ingerigt, en hebben den wensch geuit dat

de bij dit ontwerp geraamde som mogt worden verminderd.

Sommige dier leden hebben meer bepaaldelijk het op den nit-

gewerkten en toelichtenden staat (stuk n°. 4) voorkomende perso-

neel vergeleken met de artt. 34 en 35 der wet van 9 Mei 1846

(Staatsblad n°. 24) , en hebben ten gevolge daarvan gevonden , dat

hier bezoldigingen worden uitgetrokken voor ambtenaren , waar-

van in de genoemde artikelen der wet van 1846 geene sprake is,

waarin men alleen gewag vindt gemaakt van een onbezoldigden Raad

van Bestuur ,
bijgestaan door eenen secretaris. Deze leden gaven

dus als hun oordeel te kennen, dat eene bezoldiging van ambte-

naren behalve den secretaris, niet met de bepaling dier artikelen

schijnt te strooken. Is deze alleen bij magte om de werkzaam-

heden der administratie te vervullen, dan zouden zij met, gelijk

door een lid is voorgesteld, zuinigheid willen betrachten door aan-

besteding van het werk, maar dan zouden zij verlangen, dat het,

naar hun inzien, voor deze niet bijzonder ingewikkelde admini-

stratie noodelooze personeel niet langer op deze begrootings-voor-

dragt mogt blijven voorkomen. Eene goede bezoldiging van den

secretaris achtten zij alsdan voegzaam.

Andere leden hebben, ter bestrijding van deze gcvoelona, gewe-

zen op hetgeen meermalen door de Regering aangevoerd was , ten

betooge der moeijelijke en vele werkzaamheden aan deze ambte-

naren opgedragen.



Regeling der ontvangsten en uitgaven van het Pensioenfonds voor 1 853.
(Memorie van Beantwoording van het Verslag der Commissie van Rapporteurs; Bijlage.)

Naar aanleiding hiervan heeft men het verlangen uitgedrukt om
te worden bekend gemaakt met de werkzaamheden van deze
verschillende ambtenaren.

§ 2. Art. 1. Uit den staat n°. 5 heeft men meenen op te
merken

,
dat slechts om de drie maanden inschrijvingen van

nationale schuld worden gekocht. Men heeft gevraagd waarom
die aankoop bij termijnen en niet telkens als er genoegzaam geld
in kas is, geschiedt, hetgeen men wenschelijk zoude achten.

°

Ook is door sommige leden verlangd eene opgave van den koers
waartegen die inschrijvingen gekocht zijn

, en dat zulks in het
vervolg steeds mogt worden vermeld.

§ 3. Art. 2, lit. d. Zou hierbij niet, even als bij lit. a,
moeten geaegd worden, dat de hier bedoelde renten afkomstig
zijn van de inschrijvingen van het fonds ?

Aldus bij de Commissie van Rapporteurs vastgesteld den 8den
November 1852.

Bee.vs.

SCHOONEVELD.
Van Voorst.
Jespers.
Verweij.

[LIII. 7.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag
der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
tot regeling der ontvangsten en uitgaven van het Pensioen-
fonds voor Burgei'lijke Ambtenaren, over het dienstjaar 1853.

Op het Verslag van de Commissie van Rapporteurs over het
wets-ontwerp tot regeling der ontvangsten en uitgaven van het
Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren over het jaar 1853,
VOrmeent de Regering het navolgende te moeten antwoorden.

§ 1. Bij de behandeling der begrooting van het Pensioenfonds
over den jare 1850 is van de werkzaamheden der ambtenaren
bij

.

den Raad eene omstandige opgave gedaan , waaraan de Re-
gering de vrijheid neemt zich hier te gedragen

,
onder opmerking

,

dat de omvang van die werkzaamheden sedert, gelijk uit den

aard der zaak volgt
,

niet veranderd
, maar wel het getal derambtenaren met één verminderd is. Uit die opgave blijkt datde werkzaamheden bij den Raad niet enkel bestaan in het onder-

zoeken van de aanvragen om pensioen
, waarop de Raad heeft te

adviseren
, maar ook in het controleren van de toepassing der kor-

tingen bij de wet van den 9den Mei 1846 {Staatsblad n°. 24)
yoorgeschreven

; eene taak, die bij Koninklijk besluit van den15den Junij 1846, n°. 146, aan den Raad werd op»edra»en Enwanneer men nu in het oog houdt dat deze taak, even afs dit met
de regeling der pensioenen het geval is, over alle, toekomstig
zoowel als bestaande

, ambtenaren zich uitstrekt
, dan kan het

personeel aan den Raad toegevoegd
, zeker niet als te talrijk

beschouwd worden. De aanwijzing van dat personeel ma» »eachtworden niet in de bestemming der aangehaalde wet gefe»en tehebben
, die met verder behoefde te gaan dan de instellin» van

den Raad en de omschrijving van diens taak, en datgene wat tot-
de uitvoering daarvan noodig was, aan de begrootingswet, bij
art. 38 voorgeschreven, mogt overlaten.

§ 2. De aankoop van inschrijvingen op een der grootboeken van
nationale schuld geschiedt werkelijk in den regel om de drie maan-
den, omdat de kortingen op de tractementen

, voor een zeer »root
gedeelte althans , ook om de drie maanden door de schatkist
worden geïnd. Die aankoop wordt overigens reeds in de eerstemaand van ieder quartaal gedaan voor het bedra» dat »erekend
kan worden in den loop van dat quartaal ontvangen te zulhmworden.
Daar is dus in het belang van het fonds geen overwegende redenom van dezen regel af te gaan.
De opgave van den koers waartegen de inschrijvingen »ekocht

worden, schijnt beter op hare plaats te zijn in de rekenfn» van
ontvangsten en uitgaven van het fonds, waarin zij op»en°omen
worden

, aanvankelijk met de rekening van het jaar 1850.° Intus-
schen bestaat er geen bezwaar om die opgave ook hier te doen.
Zij gaat derhalve in eene bijlage hiernevens.

§ 3. Ofschoon de omschrijving van letter d van art. 2 noch
bedenking ontmoet noch aanleiding tot misverstand ge»even heeft
zoo is de Regering evenwel bereid daarin de verlangde wijzfoin»
te brengen

, waartoe de hierbij overgelegde Nota is strekkende.
°

De Minister van Finantien,
Van Bosse.

[LIII. 8.]

BIJLAGE.
OPGAVE wem de kosten van aankoop der ter name van het Pensioenfonds staande inschrimna

op het Crrootboe/e der 21/2 pets. rentegevende Nationale Schuld.
J J

DAGTEEKENING
DER

aankoopen.

22 October
4 April

28 Julij

19

1)

26 Fobruary
»

n

4 Augustus
6 Maart

n

n

31 July
24 Januarij

IJ

n

27 Januarij

28 April
w

»

8 Augustus
»

9 0

1

>

28 November
29 Januarjj

23 April

21 Julij

1847.

1848.
U

M

f)

1849.

1850.

»

1851.

1852.

Beurs-

prijzen.

Nominaal

beloop.

Inkoops-

prijzen.

Bij betaalde

te goed
zij ude

interest.

V8 pet.

courtagie.

53H/j
fi pet. f 13,700 f 7,355.19 f 106.55 f 17 125

35V2 M 5,000 1,775.00 \

353/4 J) 10,000 3,575.00 )
357/8 J) 10,000 3,587.50 > 852.50 67.50
36 15,000 5,400.00 i
361/q n 14,000 5,057.50 ]
433/g » 12,000 5,205.00 i

431/2 » 7,300 3,175.50 > 53.0S 84 125
43Il/

16 » 8,000 3,495.00 )
491/4 n 8,000 3,940.00
49^/16 n 8,000 S,945.00

61.11 20.00

495/16 n 40,100 19,774.31 153.16 50.195
525/16 0 22,700 11,874.94 50.44
557/ig n 35,700 19,791.19 158.67 41.695
555/8 rt 29,100 16,187.875

559/i 6 n 10,000 5,556.25
176.49 48.875

571/2 jj 34,500 19,837.50 69.48 43.125
571/4 n 10,000 5,725.00

575/i6 » 15,00 > 8,596.875
{

55.42 43.375
5/3/g rt 9,700 5,565.375 ^

571/4 J) 14,700 8,415.75 / r -

fi 20,000 11 462.50
5o -42 43.375

579/u;
JJ 21,300 12,260.81 170.10 26.625

5v i/
2 )) 10,000 5,750.00

577/46 )) 11,400 6,547.875
;

1 1 3.875 26.75

591/8 J) 8,000 4,730.00
591/4 )) 400 237.00 !

21.00 10.50

591/8 )) 40,000 23,650.00

593/J6 )) 2,000 1,183.75
107.92 52.50

583/46 )) 25,200 14,663.25 257.25 31.50
57 7/8 1) 24,000 13,890.00 46.67 80.00
5715/jg )) 44,600 25,840.125 86.72 55.75
6U/4 )) 54,300 33,258.75 418.57 67.875
6i3/i6 » 10,000 6,118.75 77.08 12.50
6311/16 ») 13,900 8,852.56 19.31 17.375
63o/8 )} 33,000 20,996.25 45.83 41.25
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Verbod van den invoer van Vuurwapenen en Buskruid in de residentie Palembang.
(Missive van den Minister van Koloniën

;
Publicatie.)

[lui. 9 .]

eindverslag der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot regeling der ontvangsten en uitgaven

van het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren ,
over

het dienstjaar 1853 ; uitgebragt in de zitting van den

llden November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het Wets-ontwerp tot

regeling der ontvangsten en uitgaven van het Pensioenfonds voor

1853 is, na kennis te hebben genomen van de Memorie van

Beantwoording met de daarbij gevoegde opgave en de hierachter

volgende Nota van Wijziging ,
den 4den November jl. door den

Minister van Finantien ingezonden op het Voorloopig Verslag van

den 3den November jl. ,
van oordeel, dat te dezer zake geen nader

onderzoek in de Afdeelingen der Kamer vereischt wordt.

Als haar eigen oordeel geeft de Commissie te kennen ,
dat de

aanneming van dit wets-ontwerp haar wenschelijk voorkomt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs ,
den 5den

November 1852.
Beens.
SCHOONEVELD.
Van Voorst.
Jespers.
Verweij.

[LUI. 10.]

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet tot

regeling der ontvangsten en uitgaven van het Pensioenfonds

voor Burgerlijke Ambtenaren
,

over het dienstjaar 1853.

[Zie dit Wets-ontwerp op bladz. 255 dezer Bijlagen .]

Art. 2 ,
la. d te lezen als volgt

:

» de renten der, krachtens art. 39 van de voorschreven wet,

'ti ten name van het fonds staande inschrijvingen op een der groot-

»> boeken van nationale schuld ;

”

in dringende omstandigheden, de koloniale tariven van in-, uit-

en doorvoer tijdelijk te wijzigen,

Heeft goedgevonden en verstaan:

Voqr den tijd van één jaar, ten aanzien van de voor den
grooten handel opengestelde havens van Palembang en Moeara-
Kompeh

, buiten werking te stellen artikel twee van de publicatie

van 19 September 1848
(
Staatsblad n°. 44)

;

Wordende mitsdien, gedurende dat tijdvak, voor die havens
van toepassing verklaard het Reglement op den invoer, den ver-

koop en het bezit van vuurwapenen en buskruid
,

gearresteerd

bij het besluit van den Commissaris-Generaal van 8 Augustus
1828, n°. 26 (Staatsblad n°. 58), hetAvelk derhalve wordt be-
schouwd als in dezen woordelijk te zijn geïnsereerd.

En opdat niemand deswege onwetendheid voorwende
,
zal deze

,

zoowel in de Nederlandsche als in de Inlandsche en Chinesche
talen ,

alom worden gepubliceerd en geaffigeerd
, waar zulks te

doen gebruikelijk is , en voorts worden opgenomen in het

Staatsblad van Nederlandsch Indie en in de Javasche Courant.

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage collegien en
ambtenaren

,
justicieren en officieren ,

ieder voor zooveel hem
aangaat, aan de stipte nakoming van deze de hand zullen hou-
den , zonder eenige oogluiking of aanzien des persoons.

Gegeven te Manondjaja, den 31sten Julij 1852.

( Was get.) A. J. Duijmaer van Twist.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch Indie.

De Algemeene Secretaris
,

(was get.) A. Prins.

Voor eensluidend afschrift.

De fungerende Secretaris-Generaal bij het

Ministerie van Koloniën ,

A. L. Weddik.

[LV. 1.]

MISSIVE van den Minister van Koloniën omtrent het verbod

van den invoer van Vuurwapenen en Buskruid in de resi-

dentie Palembang ;
ingekomen in de zitting van den ‘Pisten

October 1852.

’s Gravenhage , den Pisten October 1852.

Naar aanleiding van art. 5 der wet van den 8sten Augustus 1850

(Staatsblad n°. 47), heb ik de eer aan de Tweede Kamer der

Staten-Generaal kopijelijk mede te deelen de Publicatie van den

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie van den 31sten

Julij 1852 ,
aan den inhoud waarvan ik de vrijheid gebruik mij

te gedragen.
De Minister van Koloniën ,

Chs. F. Pahud.

[LV. 2.]

PUBLICATIE.

VAN WEGE EN IN NAAM DES KONINGS

!

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie ;

Den Raad van Nederlandsch Indie gehoord ;

Allen, die deze zullen zien, of hooren lezen, salut! doet te

weten:

dat hij

,

in aanmerking nemende ,
dat het ter bevestiging van de onlangs

Weder herstelde rust in de residentie Palembang
,
welke door den

gebleken overmatigen invoer van vuurwapenen en buskruid in die

residentie, vooral van de zijde van Moeara-Kompeh in het Rijk

van Djarnbi, weder in gevaar wordt gebragt
, dringend noodzakelijk

is te achten, dien invoer, immers tijdelrjk
, te beletten;

en lettende op het eerste artikel van de publicatie van 23 Decem-
ber 1850 (Staatsblad n°. 42) ,

bij hetwelk openlijke aankondiging

is gedaan ,
onder anderen van art. 5 der wet van 8 Augustus

1850, waarbij de GouverneurrGeneraal is bevoegd verklaard, om,

[LVI. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den llden November 1852.

mijne heeren!

Hiernevens wordt aan U ter overweging aangeboden een Ont-

werp van Wet, tot vaststelling der afzonderlijke begrooting van

de uitgaven wegens den Arbeid der Gevangeneh over 1853 , en

tot aanwijzing der middelen tot dekking van die uitgaven.

.

De gronden, waarop dat voorstel rust, zijn ontwikkeld in de

toelichtende Memorie, die bij hetzelve, met nog twee andere

daartoe behoorende bijlagen, is gevoegd.

En hiermede ,
Mijne Heeren , bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

Het Loo, den 2den November 1852;

WILLEM.

[LVI. 2.]

ONTWERP VAN WET tot vaststelling der afzonderlijke

begrooting van de uitgaven wegens den Arbeid der Gevan-

genen over 1853, en tot aanwijzing der middelen tot dek-

king van die uitgaven.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de begrooting

der uitgaven wegens den arbeid der gevangenen over 1853, bij

de wet behoort te worden vastgesteld, en dat tevens de middelen

behooren te worden aangewezen tot dekking van die uitgaven

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en

verstaan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Art. 1. De begrooting der uitgaven wegens den arbeid dor

gevangenen over’ 1853 wordt vastgcsteld op de som van oen

honderd negen en veertig duizend acht honderd vijftien gulden

(f149,815), te weten:

Artikel 1. Tractementen ,
toelagen en belooningen der beamb-

ten en bedienden * 24,015.00

Transporteren . f 24,015.00

EUBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAAT8-C0ORANT. 1852—1853. H.



Begrooting wegens den Arbeid der Gevangenen over iS53.

(Ontwerp van Wet.)

Per transport .

Artikel 2. Percentsgewijze en bijzondere be-

looningen der beambten en bedienden , mits-

gaders
0
gratificatiën voor bijzondere pligtsbetrach-

tin» en tot verdere aanmoediging

Artikel 3. Reis- en verblijfkosten van beambten

en bedienden, alsmede vergoeding voor kosten

van verplaatsingen derzelven

Artikel 4. Grondstoffen, bereidingsmiddelen

,

fabricatie- en confectie-kosten ,
werktuigen

.

en

gereedschappen ,
vracht en bureau-kosten ,

mits-

gaders druk- en bindwerk . . ,

Artikel 5. Arbeidsloonen aan de gevangenen .

Artikel 6. Onvoorziene uitgaven

24,015.00

4,700.00

800.00

87.800.00

26.500.00

6,000.00

f 149,815.00

Art. 2. Tot dekking der uitgaven ,
in het vorig artikel vermeld,

worden aangewezen de volgende middelen : .

Artikel 1. De inkomsten, over het jaar 1853, wegens uit de

magazijnen van den arbeid der gevangenen te doene leverantien,

en confectiewerk der gevangenen.

Artikel 2. De inkomsten over hetzelfde jaar ,
wegens verkoop

van onbruikbare werktuigen, gereedschappen en andere fabriek-

voorwerpen, den arbeid der gevangenen betreffende.

Art. 3. Wanneer de som, bij de begrooting der uitgaven,

voor een der onderwerpen van uitgaaf, begrepen onder de artikelen

1, 2, 3, 4 en 5 van het lste aetikel dezer wet, ontoereikend mogt

worden bevonden, kan het ontbrekende bedrag, met inacht-

neming der daartoe betrekkelijke voorschriften, aangevuld worden

door overschrijving uit den post van onvoorziene uitgaven, in die

begrooting vermeld.

Art. 4. De in den loop van het dienstjaar opkomende behoef-

ten welke hare omschrijving niet vinden in de artikelen van de

genoemde begrooting ,
worden op den post voor onvoorziene

uitgaven aangewezen.

Die uitgaven worden bij de rekening ,
bedoeld bij art. 5 dezer

wet, omschreven en verantwoord in zoovele bijzondere posten

als zij gelijksoortige onderwerpen betreffen.

A RT- 5. Het batig saldo der rekening van de ontvangsten en

uitgaven over 1853 wordt verantwoord onder de ryks-ontvangsten

van dat jaar ;
terwijl in eenig nadeelig saldo nader, bij de wet,

wordt voorzien.
_

De afgesloten rekening wordt aan de beide Kamers der Staten-

Generaal medegedeeld.

Lasten en bevelen, datdeze in het Staatsblad zalworden geplaatst,

en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten., collegien.en

ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering

de hand zullen houden.

fLVI. 4.]

UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT, behoorende bij de raming

^ a
W

a
i tÖ 03

55

o
'a

ê

BENAMING DER ONDERWERPEN VAN UITGAAF.

GERAAMD

voor

1853.

a.

Kosten wegens den arbeid der gevangenen.

Tractementen , toelagen en belooningen der beambten en bedienden:

huis van militaire detentie bij Leyden

:

een directeur

» lste commies boekhouder

» magazijnmeester . . .

twee meesterknechts

strafgevangenis te Woerden

:

een directeur

» lste commies boekhouder

» 2de commies ....
» magazijnmeester . • •

» meesterknecht . • • •

twee bedienden . • • • •

gevangenis voor veroordeelde vrouwen te Gouda

:

een directeur

» lste commies boekhouder

» 2dc commies
» magazijnmeester

» meesterknecht

gevangenis voor jeugdige veroordeelden te Botterdam:

een directeur

drie meesterknechts

een lste commies boekhouder * •

huis van correctie te Hoorn:

een directeur .••••*
de weduwe van den voormaligen directeur.

een lste commies boekhouder

» 2de commies
» meesterknecht • •

H magazijnmeester

twee bedienden

Transporteren

1,500.00

600.00

500.00

1,000.00

1,350.00

600.00
350.00
500.00

600.00

500.00

1,500.00

600.00

500.00
500.00

400.00

1,000.00

1,300.00

600.00

1,350.00

300.00
600.00
500.00
600.00
500.00

750.00

3,600.00

3,900.00

8,500.00

2,900.00

4,600.00

18,500.00
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Begrooting wegens den Arbeid der Gevangenen over i853.

(Memorie van Toelichting.)

[LVI. 3.]

MEMORIE VAN/TOELICHTING.

Tot toelichting van de raming der uitgaven wegens den arbeid

der gövangenen over 1853 ,
vervat in het onderhavig Wets-ontwerp,

wordt daarbij overgelegd een uitgewerkte ep toelichtende staa ,

in<rerM volgens het algemeen model voor dergelijke staten vast-

gesteld voor de ramingen van kosten der departementen van

^rSenlriLijn thans de geraamde uitgaven voor 1853,

het toegestaan bedrag voor 1852, en de uitgaven over 1851

per onderdeel aangewezen, en daaromtrent de noodïge °phdde-

ringen gegeven, waardoor de gelegenheid is ontstaan om d oor-

zaken van het verschil tusschen het geraamde voor 1858 en het

toegestane voor 1852, mitsgaders de uitkomst van 18oL,

alle bijzonderheden te leeren kennen.
,

Men vermeent derhalve zich daaraan te kunnen gedragen, als-

mede aan de bijzonderheden nopens den arbeid der gevangenen

het aleemeen ,
bij de Memorie van Toelichting der vorige

afzonderlijke begrooting opengelegd; waarbij thans alleenlijk nog

kan worden gevoegd ,
dat de daarbij bedoelde arbeid in de kleine

gevangenissen, sedert dien tijd, nog is ingevoerd m de huizen

van arrest te Heerenveen, Beventer ,
Jppingadam ,

Winschoten ,

Rotterdam en Brielle
,
en dat er uitzigt bestaat om nog in andere

huizen van arrest ,
en weldra in die te Breda en te Gorinchem

,

den zoo nuttigen regelmatigen arbeid tot stand te brengen.

Voorts wordt daarbij overgelegd eene raming der inkomsten

van den bedoelden arbeid over 1853, waarvan het cijfer bedraagt

f 184,300.

In verhouding tot de uitgaven, begroot op f 149,815, kan

derhalve het batig slot der rekening van de ontvangsten en

uitgaven wegens den arbeid der gevangenen over 1853 ,
bij

raming op f 34,485 worden gesteld ,
welke som dan ook , als

vermoedelijk saldo van de administratie ,
in de raming der staats-

inkomsten over 1853 is opgenomen.

De raming van dit saldo f 3750 lager zijnde dan die over 1852,

is als grond daarvan te vermelden de hoogere prijs voor het vlas

dan in 1850 besteed, zonder evenredige verhooging der prijzen

voor de gefabriceerde goederen verkregen ,
alsmede het voortdu-

rend kleiner getal gedetineerde militairen ,
waardoor minder con-

fectieloon wordt te goed gemaakt ; terwijl al verder daarop niet

zonder invloed blijft de uitbreiding aan den arbeid der gevangenen

in de huizen van arrest en van verzekering gegeven
,
welke ten

gevolge heeft dat een grootere voorraad van grondstoffen steeds

voorradig moet zijn.

Be Minister van Justitie ,

Strens.

er kosten voor den Arbeid der Gevangenen voor het jaar i853.
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.

(Uitgewerkte en Toelichtende Staat.)

'
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BENAMING DER ONDERWERPEN VAN UITGAAF.

GEKAAMD

voor

1853.

ƒ•

a.

b.

a.

b.

c.

d.

e.

Per transport

huis van opsluiting en tuchtiging te Leeuwarden:
een directeur ,

» onder-directeur of meesterknecht
» 1ste commies boekhouder
» 2de commies
» magazijnmeester
» onder-magazijnmeester

» 2de meesterknecht

twee bedienden

twee knechts hij de ramerij en droogerij van lakens en dekens

,

tevens belast met de garenkokerij

twee surnumerairen

Percentsgewijze en bijzondere belooningen der beambten en bedienden,

mitsgaders gratificatiën voor bijzondere pligtsbetrachting
,
en tot ver-

dere aanmoediging
percentsgewijze en bijzondere belooningen, volgens Koninklijk besluit

van den 13den Junij 1827, n°. 138

gratificatiën, volgens Koninklijk besluit van den 12den April 1827,

n®. 101 ,

Reis- en verblijfkosten van beambten en bedienden, alsmede vergoedingen

voor kosten van verplaatsingen derzelven:

reis- en verblijfkosten

vergoeding voor verplaatsingen

Grondstoffen, bereidingsmiddelen
,
fabricatie- en confectie-kosten, werktui-

gen en gereedschappen , vracht en bureaukosten
,
mitsgaders druk- en

bindwerk
grondstoffen

bereidingsmiddelen ,
fabricatie- en confectie-kosten

,
werktuigen en ge-

reedschappen
vracht en bureaukosten
drukwerk ter Algemeene Lands-drukkerij

druk- en bindwerk bij particulieren

Arbeidsloonen

:

bedrag der arbeidsloonen . .

korting van ’s Rijks aandeel.

Onvoorziene uitgaven

1,350.00

600.00
600.00
500.00

500.00
350.00

475.00
500.00

340.00

64,000.00

37,500.00

18,500.00

5,215.00

300.00

24,015.00

f 3,500.00

1,200.00

4,700.00

f 600.00

200.00

800.00

69,000.00

14,000.00

4,000.00

300.00

500.00

87,800.00

26,500.00

6,000.006
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Begrooting wegens den Arbeid der Gevangenen over 1 853.

(Uitgewerkte en Toelichtende Staat.)

toegestaan

voor

1852.

UITGAVEN

gedaan of nog te

doen voor

1851.

VERSCHIL
tusschen de raming voor 1853, en

de uitgaven gedaan of nog te

doen voor 1851.

Meerder. Minder.

TOELICHTINGEN.

.

18,050.00 18,129.36 750.00 379.36
Litt. ƒ en g. De mindere uitgaaf in 1851 is het

gevolg van tijdelijke vacature.

5,215.00 5,203.50 11.50

300.00 250.00 50.00

/

f 23,565.00 f 23,582.86

f 3,800.00

800.00

f 3,385.30

1,200 00

f 4,600.00 f 4,585.30

f 600.00

200.00
f 397.59

))

f 800.00 f 397.59

f 60,000.00

15,000.00

5,000.00

300.00
500.00

f 69,405.60

13,277.34

3,995.39

288.85

397.95

f 80,800.00 f 87,365.13

f 26,500.00 f 25,093.90

f 6,000.00

f 811.50 f 379.36

f 114.70

»

»

1)

f 114.70 »

f 202.41

200.00 »

f 402.41

»

f 722.66

4.61

11.15

102.05

f 405.60

»

f 840.47 f 405,60

f 1,406.10 »

\

f 6,000.00 »

Lit. a. Aangezien de percentsgewijze belooning moet
worden bepaald in overeenstemming met het bedrag
der leverantien

,
door de directien gedaan

, hetwelk
steeds onzeker is, komt eene verdere vermindering
op het geraamde beloop niet raadzaam voor.

Lit. b. Het hooger bedrag der gratificatiën over

1851 verleend, en even gelijk voor 1853 geraamd
als voor 1852 toegestaan, is veroorzaakt door het

overbrengen op dit onderdeel van de kleine gratifica-

tiën, aan cipiers van huizen van arrest en huizen van
verzekering toegekend ,

ter belooning hunner ijverige

bemoeijingen wegens den spinarbeid in die gestichten

ingevoerd, en welke vroeger ten laste der 6de afdee-

ling van de begrooting van het Departement van Jus-

titie werden gebragt.

Litt. a en b. De mindere uitgaaf in 1851 is toe te

schrijven aan de bijzondere omstandigheid , dat een der

directeuren over den arbeid der gevangenen door

ziekte werd verhinderd op de jaarlijksche vergadering

te ’s Gravenhage te verschijnen ; voorts dat toevallig

geene verplaatsing van beambten in het belang van de

dienst is geschied.

Lit. a. De hoogere uitgaaf in 1851 gedaan en ook

voor 1853 geraamd, dan voor 1852 toegestaan, is

veroorzaakt door verhoogingin de prijzen van het vlas,

die thans nog blijft bestaan.

Litt. b en c. Op grond der gunstige uitkomst van
1851, vermeent men beide deze onderdeelen met f2000
te kunnen vern.inderen.

Litt. d en e. Door de moeijelijkheden die het af-

scheiden der kosten wegens druk- en bindwerk van

die van bureaubehoeften steeds oplevert
,

is het noodig

geacht eerstgemelde kosten, welke op de vorige be-

grooting een afzonderlijk artikel vormen ,
onder de

onderdeelen te brengen.

Artikel 5. De uitbreiding aan den arbeid in de huizen

van verzekering en arrest sedert 1851 gegeven, belet

eenige vermindering op de uitgaven voor arbeidsloonen

,

voor 1852 toegestaan.

Opgaaf van de bestemming welke is gegeven aan de

im van f 6000 bij artikel 7 der begrooting wegens den

rbeid der gevangenen over 1851 toegestaan.

Tot aanvulling van artikel 4 voor grondstoffen

,

ereidingsmiddelen ,
fabricatie- en conf'ectie-kosten ,

ereedschappen en werktuigen
,
vracht en bureau-kosten

a verdere behoeften f 678.33

Blijft beschikbaar 5,321.67

~J 6,000.00

BUBLA» VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852— 1853. II. «



Nummers

der

artikelen.
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Begrooting wegens den Arbeid der Gevangenen over 1 85 3

.

(Verzameling; Raming der Middelen.)

VERZAMELING.

BENAMING

DER

ONDERWERPEN VAN UITGAAF.

GERAAMD

voor

1853.

TOEGESTAAX

voor

1852.

UITGAVEJf

gedaan of nog

te doen voor

1851.

VERSCHIL
tusschen de raming voor 1853,

en de uitgaven gedaan of nog
te doen voor 1851.

Meerder. Minder.

Tractementen
,

toelagen en belooningen

der beambten en bedienden . . .

Percentsgewijze en bijzondere belooningen

der beambten en bedienden ,
mitsgaders

gratificatiën voor bijzondere pligtsbe-

tracbting en tot verdere aanmoediging.

Reis- en verblijfkosten van beambten en

bedienden
,
alsmede vergoedingen voor

kosten van verplaatsingen derzelven

Grondstoffen, bereidingsmiddelen, fabri-

catie- en confectiekosten
,
werktuigen

en gereedschappen ,
vracht- en bureau-

kosten , mitsgaders druk- en bindwerk,

Arbeidsloonen aan de gevangenen . . .

Onvoorziene uitgaven.

f 24,015.00

4,700.00

800.00

87,800.00

26,500.00

6,000.00

f 149,815.00

f 23,565.00

4,600.00

800.00

80,800.00

26,500.00

6,000.00

f 142,265.00

f 23,582.86

4,585.30

397.59

87,365.13

25,093.90

f 141,024.78

De raming van 1853 overtreft do uitgaaf voor 1851 met. . . .

811.50

114.70

402.41

840.47

1,406.10

6,000.00

f 9,575.18

379.36

405.60

f 784.96

f 8,790.22

[LVI. 5.J

RAMING DER MIDEDLEN tot dekking van de uitgaven wegens den i\rbeid der

Gevangenen over i853.

Inkomsten wegens leverantien uit de magazijnen van den arbeid en confectiewerk ten behoeve van
het Departement van Oorlog f 50,000.00

70.000.

00

10.000.

00

43.000.

00
11

.
000

.

00
300.00

Idem voor het Departement van Marine
Idem wegens leverantien uit de magazijnen als boven, ten behoeve van het Departement van Koloniën
Idem voor de dienst der gevangenissen
Idem wegens leverantien uit de magazijnen als boven, en confectiewerk ten behoeve van particulieren

Idem wegens verkoop van onbruikbare werktuigen, gereedschappen en andere fabriek - voorwerpen

Totaal f 184,300.00

’s Gruvenliage ,
den 18den October 1852.

De Minister van Justitie ,

Streks.



Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1 85 3

.

(Memorie van Beantwoording van het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs voor Hoofdstukken I en II.)

[II. 95.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag

der Commissie van Rapporteurs voor de Oativerpen van Wet

tot vaststelling der hoofdstakken I en II der begrooting

van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

§ 1. Ten einde de vraag of de toeneming van ’s Rijks inkom-

sten gelijken tred houdt met den aanwas der bevolking en de

onmiskenbare vermeerdering der algemeene welvaart, des te beter

te kunnen beoordeelen ,
meent de Regering wel te doen met eene

nadere specificatie te geven van den aard der inkomsten van bet

Rijk, behalve de bijdragen uit de koloniale geldmiddelen, waar-

van het bedrag is opgegeven in de tweede kolom van den staat

,

als bijlage gevoegd bij de aanspraak van den Minister van Finantien

bij de indiening van de begrooting voor 1853 gehouden, en tevens

opgave van bet aantal inwoners van bet Rijk op 1°. Januarij

van elk jaar.

Daaruit blijkt dat de gemaakte bedenking wel toepasselijk is op

de dienstjaren 1842 tot 1848, maar dat van bet jaar 1848 af de

opbrengst van de belastingen , vergeleken met het toenemen der

bevolking ,
in ruimere evenredigheid dan deze laatste is ver-

meerderd.

NADERE TOELICHTING van de bijlage behoorende bij

de aanspraak des Ministers.

INKOMSTE N. Bevolking

van het

Dienst-

jaren.

Belastingen.

Andere

ontvangsten.

Totalen.

Rijk op

1 Januarij

van elk

jaar.

1842 f 55,290,466.535 f 6,614,066.885 f 61,904,533.42 2,930,950

1843 55,071,855.895 7.061,287.26 62,133,143.15 5 2,957,280

1844 55,731,316.515 1,849,943.105 57,581,259.62 2,988,711

1845 56,096,884.60 4,092,950.30 60,189,834.90 3,019,736

1846 55,824,851.38 4,527,886.60 60,352,737.98 3,052,830

184 ? 55,520,789.54 6,401,263.345 61,922.052.88 5 3,061,069

1848 54,900,062.91 3,985,279.315 58,885,342.22 5 3,049,685

1849 55,374,337.135 2,159,176.995 57,533,514.13 3,054,528

1850
1851

56,851,284.69

57,400,109.30

2,132,713.605

4,573,188.245

58,983,998.29 5

61,973,297.54 5

3;056,591

De opmerking in deze paragraaph voorts gemaakt, dat bet

grootste gedeelte van de som die als batig slot der laatste dienst-

jaren in ’s Rijks schatkist aanwezig is
,
uit de baten der koloniale

geldmiddelen voortvloeit, is volkomen juist. Evenmin als dit beeft

de Regering ooit ontkend dat er in vorige jaren reeds veel ge-

daan was wat strekken moest om den staat onzer geldmiddelen

te verbeteren.

Maar zoo de Regering dit gaarne erkent , dan moet zij harer-

zijds betuigen niet in te zien op welken grond men meent te

moeten zeggen dat bet eene verkeerde voorstelling der zaak is

,

te beweren dat het overschot op de dienst van 1851 ten bedrage

van II/2 millioen ,
niet aan de bijzondere spaarzaamheid van het

Gouvernement toegeschreven moet worden
, en dat zij

,
voor een

goed deel althans
,
niet van de hoofden der Departementen van

algemeen bestuur afhankelijk is. De vindingrijkheid om de be-
grootingen uit te putten

,
gaf vroeger daartoe vele middelen aan

de hand, ook afgescheiden van het middel van af- en over-

schrijving. En men zal wel niet willen beweren dat die kunst

geheel verloren is gegaan. Maar moet men het niet veeleer aan
den ernstigen wil der Regering tot een spaarzaam beheer toeschrij-

ven dat de uitgaven tot het volstrekt noodige worden beperkt en
dat de begrootingen niet worden uitgeput?

Het is volkomen juist dat op sommige posten overschotten te

voorschijn treden, onafhankelijk van den wil der Ministers. Ook
het ééne voorbeeld , door de Commissie van Rapporteurs aange-
haald

,
behoort eenigermate onder die categorie. De Regering

had toch reeds vooraf haar voornemen te kennen gegeven om
de bestaande vacatures in den Raad van State niet aan te

vullen. Wat het tweede vooi'beeld daarentegen betreft , de be-
sparing van f314,938.85 op de begrooting van het Vde hoofdstuk,
men gelieve slechts daarop te letten dat meer dan een derde van
deze som is bespaard op de artikelen 41 ,

42 en 47 dier be-
grooting. Vermits men nu wel zal moeten erkennen dat het niet

aan gelegenheid ontbreekt om uitgaven te doen tot onderhoud
,

herstelling en verbetering van wegen en bruggen
, van kanalen

en vaarten
, of om subsidien te verleenen aan besturen, maatschap-

pijen en instellingen tot de bekostiging van werken
,
dan zal men

ook wel moeten toegeven dat niets verhinderd zou hebben deze

posten der begrooting geheel uit te putten , indien de betrokken
Minister minder gewigt had gehecht aan het beginsel van spaar-

zaam beheer. De onderstelling ,
aan het slot dezer paragraaph

geuit aangaande de oorzaak van deze besparing in het bijzon-

der ,
is derhalve minder juist.

De vergelijking met de uitkomsten van vroegere dienstjaren toont

onwederlegbaar aan dat de Regering thans het beginsel vasthoudt

dat de begrooting een maximum is, waarvan niet meer mag
worden uitgegeven dan de dienst volstrekt vordert ,

niet eene

som die uitgegeven moet worden. Maar die zorg der Regering

voor de toepassing van dat beginsel schijnt toch wel moeijelijk

eenen anderen naam dan dien van spaarzaam beheer te kunnen
dragen.

§ 2. De mogelijkheid van eene conversie der 4 pets. schuld

hangt natuurlijk van zeer vele omstandigheden af, die de Rege-
ring niet in hare magt heeft, althans indien het voordeel ,

dat door

die conversie verkregen kan worden
,

niet al te groote offers zal

kosten ,
die het wederom zeer zouden verminderen. Of beschou-

wingen zoo als die welke in deze en in de volgende paragraaph

van dit Verslag op den voorgrond worden gesteld, juist geschikt

zijn om die zaak te bevorderen , meent men te mogen betwijfelen.

§ 3. Wanneer men het oog slaat op de opbrengst der koloniale

geldmiddelen en op de belangrijke bezuinigingen die in de kosten

van vervoer en verkoop der producten bereids tot stand zijn ge-

bragt , dan zal men zich gereedelijk overtuigen dat de onzekerheid

van deze bron van staatsinkomsten niet zooveel grooter is als die

van de overige. Slechts ée'n enkel jaar van die tien, waarin trou-

wens ook de opbrengst der belastingen sterk terugging
,
het jaar

1848
,
gaf eene verminderde opbrengst

,
die echter reeds in het

volgende jaar weder goedgemaakt werd door den verkoop van ’t

geen in het vorig jaar onverkocht was gebleven.

De Regering kan de stellige verzekering geven ,
dat hetgeen

gsvorderd wordt voor verbetering van inlandsche behoeften op Java
geenszins achterblijft. Dat zij de koloniale behoeften niet uit het

oog verliest, blijkt onweder legbaar daaruit, dat reeds nu, blij-

kens de begrootingen voor 1851 ,
1852 en 1853 aanzienlijke som-

men uit de opbrengst der koloniën zijn gereserveerd tot het bevor-

deren van een hoogst gewïgtig koloniaal belang
,
het muntwezen.

Indien zoodanige sommen ook al later, ordeshalve , in ’s Rijks schat-

kist mogten worden overgebragt
, dan behoeven zij daarom nog

geenszins aan die bestemming onttrokken te worden ;
de wet zou ze

later definitief daartoe kunnen aanwijzen.

§ 4. Bij gebrek aan bijzondere aanwijzing van posten der begroo-

ting, die aanleiding kunnen geven tot de waarschuwing, in den

aanhef dezer paragraaph tot de Regering gerigt
,

is het moeije-

lijk voor haar zich deswege hier te verantwoorden.

Wat de lijsten betreft der personen die op wachtgeld zijn ge-

steld
,
en het vermoeden dienaangaande geuit dat bij nieuwe be-

noemingen niet altijd met voldoende naauwkeurigheid werd gelet

op de vraag of niet een der uitgevallene ambtenaren voor eene

betrekking geschikt is
,

zoo meent de Regering dat dit verwijt

niet gegrond is.

Men zal toch wel bevroeden, dat daar, waar veranderingen

in de organisatie het op wachtgeld stellen van ambtenaren noo-

dig maken
,

bij voorkeur niet de meest bruikbare op wachtgeld
worden gebragt. Yan daar vooral, dat het zeer dikwijls hoogst

moeijelijk is zoodanige personen wederom te plaatsen. In den
regel echter wordt zorgvuldig acht gegeven op die mogelijkheid

van herplaatsing.

Wat de toekenning van pensioenen betreft, de gevallen waarin
die verleend kunnen worden

,
zijn door de wet bepaald. Dat van

de bevoegdheid
,
die de wet ten deze aan de Regering geeft

, een te

ruim gebruik wordt gemaakt, is mede eene beschuldiging die in

te algemeene termen is vervat, dan dat het mogelijk zou zijn

daartegen eene andere dan zeer algemeene ontkenning over te

stellen.

De omstandigheid dat de begrooting voor 1 853 , zoo als zij

thans wordt voorgedragen , hooger is dan die welke in Septem-

ber des vorigen jaars voor 1852 aangeboden werd, is volkomen

juist. Daar echter, waar men te kennen geeft dat die omstandig-

heid in de redevoering van den Minister van Finantien weinig

uitkomt en waar men eene vergelijking tusschen het in 1851

oorspronkelijk voorgestelde cijfer en het thans in 1852 voorge-

dragen cijfer instelt, had men billijkerwijze niet over liet hoofd

moeten zien dat de uitgaven voor de telegrafie in 1852 wel , in

1851 niet onder dat oorspronkelijk eindcijfer waren opgenomen.

Zoo . weinig heeft de Regering den waren stand van zaken

willen bemantelen , dat in de redevoering van den Minister van

Finantien, ter plaatse door de Commissie bedoeld, wel uitdruk-

kelijk is gewezen op de omstandigheid dat ook in 1853 vermoe-

delijk nog buitengewone uitgaven te wachten stonden. Wordt dit
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uitzigt verwezenlijkt, clan zal de vergelijking van de beide

begrootinrjen vermoedelijk deze uitkomst opleveren.

De begrooting van 1852 was oorspronkelijk . f 69,787,686,63

Zij is of zal worden verhoogd

:

a. ter zake van de Rijks-politie (wet van 26

April 1852 ,
Staatsblad n°. 89) met. . 16,000.00

b. voor de telegrafie (wet van 7 Maartl852
,

Staatsblad n°. 50) met i60,000.00

c. voor het subsidie aan den Rhijnspoorweg
met 200,000.00

d. voor renten 5,838.75

e. voor af- en overschrijving uil de begroo-
ting van 1851 (amortisatie) 239,500.00

ƒ. vermoedelijk voor de werken van de
Haarlemmer-meer met 600,000.00

f 71,009,025.38

De begrooting voor 1853
,
zoo als zij is voor-

gésteld, bedraagt f 70,074,828.315
Zij kan nog welligt worden verhoogd:
a. voor eindelijke betaling van het benoodig-

de voor de werken der Haarlemmer-meer
met *..... 16,226.43

è, voor den tweeden termijn van het sub-
sidie aan den Rhijnspoorweg

,
met . 400,000.00

En zal dan bedragen. . . . f 70,491,054.74 5

Het verschil zal dan bedragen f 517,970.631/2
,

of, indien men
de som voor amortisatie van schuld op 1852 overgebragt

, ad
f 239,500, buiten de vergelijking laat, is f 278,470. 63l/2 minder
voor 1853 dan voor 1852. Er is dus zelfs nog eenige ruimte vooi

meer buitengewone credieten
,
zoo die over 1853 gevorderd mog-

t n worden eer het totaal eindcijfer der nieuwe begrooting dat

van 1852 evenaart.

Overigens heeft de Regering geenszins beweerd
,

dat het eind-

cijfer der begrooting voor 1853 eene vermindering beneden 1852
aanbood. Veel meer heeft de Minister van Finantien uitdruk-

kelijk de aandacht der Kamer gevestigd op de vermeerdering van
uitgaaf op sommige hoofdstukken

, en de aanleiding die daarvoor
bestaat. De beoordeeling van de nuttigheid dier vermeerdering
staat thans aan de Kamer.
Doch bij het verwijt over voortdurende opklimming van de

»Staatsbegrootingen , heeft de Commissie onderscheidene oorzaken
,

die daartoe , onafhankelijk van den wil der Regering, medewerken,
geheel uit het oog verloren

, en stelt zij ten onregte de zaak voor
in een licht , als of die opklimming aan de vrije keus der Regering
ware te wijten.

Onderscheidene wetten zijn, vooreerst, daarvan de oorzaak. De
provinciale wetbragt, in overeenstemming met de Grondwet, vele

uitgaven op de Sta tsbegrooting over, die anders op de provinciale

of gemeente-begrootingen behoorden. Men denke aan de kleine

j ustitiekosten ,
aan onderscheidene kosten voor de gevangenissen;

aan sommige uitgaven voor het bestuur der provinciën, voor
zoover dit Rijks-bestuur is.

De postwct , de inrigting der telegrafie, de wet op de jagt en

visscherij, de wet nopens de uitgaven voor de Haarlemmer-meer
brengen verhooging aan, deels van noodzakelijke, deels van pro-

ductive uitgaven
,
die vroeger niet gevorderd werden.

Sommige posten, in het bijzonder van het hoofdstuk IX B,
zijn verhoogd, althans niet in juiste verhouding tot de wezenlijke

vermindering van uitgaven verminderd, omdat sommige tracte-

menten vroeger ten deele uit leges en emolumenten bestonden,

die nu als ontvangsten in ’s Rijks schatkist worden gestort,

doch waartegen uitgaven op do begrooting moeten worden
gebragt, die vroeger op andere wijze werden gekweten.
Neemt men dit alles in aanmerking, dan zal men moeten

erkennen dat de opklimming der begrooting inderdaad in alle

opzigten slechts schijnbaar , althans volstrekt niet te wijten is

aan eenige zucht der Regering om de uitgaven uit te breiden

buiten do grenzen van hetgeen het algemeen belang vordert.

§ 5. Het onderwerp in het slot dezer parngraaph ter sprake ge-

bragt
,
maakt roeds sedert eenigen tijd een onderwerp van gezette

overweging bij de Regering uit. De zaak biedt menigvuldige
moeyelijkheden aan, wegens do toepassing van regelen , als hier

zijn bedoeld, op eenen bestaanden toestand die niet op vaste

regelen was gegrond; mooijolijkheden
,
die evenwel , naar men zich

durft vleijon, althans voor do toekomst niet onoverkomelijk bevon-
den zouden worden.

§ 6. Het alhier bedoeld verslag in betrekking tot de algemccne

begroetingen over 1850 en 1851 is bereids aanmerkelijk gevorderd
en zal vóór het einde dos loopenden jaars aangeboden kunnen *

worden. Om aan dergelijke verslagen de gewenschte volledigheid

te kunnen geven en niet genoodzaakt te zijn in vele opzigten daarop
terug te komen, moet steeds het tijdstip worden afgewacht, dat
de inkomsten der middelen met volle naauwkeurigheid bekend zijn

,

weshalve in den aanvang des jaars deze veelomvattende arbeid
nimmer reeds kan worden ter hand genomen.

§ 7. Het fonds van bakengelden, alhier vermeld, is deszelfs ophef-
fing, die binnen kort zal kunnen plaats hebben, reeds zeer nabij.

Ten aanzien van de fondsen van het zuidelijk frontier en voor de
calamiteuse polders

,
zijn bij de betrokkene departementen en dat

van Finantien overwegingen aanhangig, met het doel om nog
bestaande belemmeringen uit den weg te ruimen en tot de opheffing

dier fondsen te geraken.

.

§ 8. Bij Koninklijke boodschap van den 20sten October jl. is

aan de Kamer een ontwerp van wet ingediend tot het tijdelijk in

omloop doen blijven van tien millioen der muntbiljetten van
1819, waardoor, naar het oordeel der Regering, zooveel mogelijk
aan de hier gemaakte opmerkingen zal zijn te gemoet gekomen.
Naar mate van het beschikbaar worden der kleine muntbiljetten ,

worden die weder in omloop gebragt waar zich de behoefte het

meest voordoet.

§ 9. De regtstreeksche onderhandelingen , alhier ter sprake
gebragt , hebben eerst den 9den September 1852 eenig gevolg ge-

had. Eerst toen heeft de Luxemburgsche Regering een antwoord
op de dezerzijdsche aanvraag gegeven, welk antwoord alsnu een
punt van onderzoek bij de Regering uitmaakt.

§ 10. Eene nieuwe wet tot regeling der zaak van de kroon-
domeinen is ontworpen

,
en thans ter overweging bij den Raad

van State gebragt.

§ 11. Vermits men meer algemeen berust heeft in hetgeen ten

verleden jare gezegd is omtrent de hier vermelde domein-admi-
nistratie, zal dit onderwerp thans geene verdere behandeling

vereischen.

Hde HOOFDSTUK.
§ 12. Inclien de Regering , bij de nadere regeling van den

Hoogen Raad van Adel
,
beide hier bedoelde ambtenaren op hun

vol tractement had gebragt , zou de hier geopperde twijfel gegrond
zijn. Maar uit de hier gegispte regeling vloeijen althans geene
meerdere uitgaven voor de schatkist voort : integendeel, de ophef-

fing van den Hoogen Raad van Adel als administrerend coüegieO O c
heeft noodwendig besparing van tractementen , bureau-kosten enz.

ten gevolge.

Dat één bezoldigd ambtenaar voor de zaken van den Adel
bij het Departement van Binnenlandsche Zaken werkzaam zij

,

zal wel niet overdadig kunnen worden genoemd; en de echte

beginselen van een spaarzaam beheer , waarvan hier wordt ge-

waagd , schijnen niet te vorderen dat zoodanig ambtenaar, voor
wien men toch wel den rang van referendaris niet te hoog zal

achten
,
op een minder tractement dan f 2500 aangesteld worde.

§ 13. Er bestonden voldoende redenen om aan' den wensch

,

door de Eerste Kamer der Staten-Generaal geuit ten aanzien van
het tractement van den ambtenaar ter griffie

,
gehoor te gaven.

Mogt de Tweede Kamer eenige verhooging van jaarwedde voor

de ambtenaren aan hare griffie werkzaam, noodzakelijk achten,

dan zal zij de Regering bereid vinden om aan dat verlangen te

voldoen, in evenredigheid tot den diensttijd en de werkzaam-
heden van andere ambtenaren.

§ 14. De opmerking is gegrond, doch de begrooting van
Binnenlandsche Zaken is later dan die van het Ilde hoofdstuk

opgemaakt. Overigens heeft de Regering zich gedragen aan de

van wege de Tweede Kamer der Staten-Generaal overgelegde

raming voor 1853.

De woorden: en correctoren ,
in de omschrijving van artikel 5,

kunnen dus vervallen
,
en zal dit in eene Nota van Wijzigingen

worden opgenomen.

§ 1 5. De Regering deelt geheel in de beschouwing der nood-

zakelijkheid van het ontwerpen der wet regelende de zamenstelling

en bevoegdheid van den Raad van State
, en kan niet anders dan

betreuren dat zoo vele dringende werkzaamheden haar tot hiertoe

belet hebben dt hand aan dit gewigtig werk te slaan.

§ 16. Omtrent de benoeming van nieuwe leden in den Raad
van State, gedraagt do Regering zich aan hetgeen hierover in

het vorig jaar door haar is te kennen gegeven.

§ 17. Bij do Regering ia als beginsel aangenomen, om voor

onderwerpen van soortgelijken aard als hier worden bedoeld,

in de raming voor do eerstvolgende dienst het cijfer in aanmer-
king te brengen, dat volgens de laatstverkregen uitkomst is

benoodigd geweest, wanneer bijzondore omstandigheden geene

vermeerdering of vermindering vorderen of mogelijk maken. Voor
1851 is wegens brandstoffen f 961.50 uitgegeven, als benoodigd

gowcost voor de verwarming van alle de bij den Raad van Stato

in gebruik zijnde vertrekken, zoomede van het locaal waar de

zittingen van den Raad van Ministers worden gehouden.
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§ 18. Het aantal ambtenaren bij de Algemeene Rekenkamer

is sedert bet opmaken der begrooting voor 1852 met 4 verminderd

en bedraagt bet benoodigde cijfer voor 1853 i 763.26 minder dan

voor 1851 is uitgegeven. Plet is overigens voor de Regering moeije-

lijk om de uitgaven te regelen van de Rekenkamer
,
van een

collegie dat gebeel en al aan baar toezigt onttrokken is
;

vooral

daar men zoo ligt gereed is de pogingen der Regering om bet

getal en de tractementen van de ambtenaren der Rekenkamer beter te

regelen ,
voor te stellen als leidende tot de uitoefening van eenen onbe-

boorlijken invloed op de bandelingen dier ambtenaren. Wanneer men
de kosten der Rekenkamer bier te lande vergelijkt met die

,
welke

daarvoor in Belgie worden besteed, dan moet men wel tot bet

besluit komen dat dit staatsligcbaam bier te lande op een veel te

kostbaren voet is ingerigt , daar toch bet stelsel van comptabiliteit

in beide landen hetzelfde is
,
en de werkzaamheden voorzeker bier

niet menigvuldiger zijn dan te Brussel, schoon de duurdere levens-

wijze alhier, bij de regeling der tractementen, niet uit bet oog

moet verloren worden. De regel, om een deel van de door niet-

vervulling van vacatures vrijvallende tractementen aan de over-

blijvende ambtenaren uit te keeren , is, mits hij oordeelkundig

worde toegepast, ongetwijfeld niet meer dan billijk te noemen.

§ 19. De bier gemaakte opmerking is juist : het pensioen is aan

de beide bier bedoelde personen verleend op grond van volbragten

genoegzamen diensttijd en meer dan vijf-en-zestigjarigen ouderdom,

in overeenstemming met de wetten van 9 Mei 1846 en 3 Mei
1851. De opgave wordt dienovereenkomstig verbeterd.

,
De Minister van Finantien

,

Van Bosse.

[II. 95.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor de

Ontwerpen van Wet tot vaststelling der hoofdstukken I en

II der begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienst-

jaar 1853; uitgebragt in de zitting van den llden No-
vember 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor de wets-ontwerpen tot

vaststelling van de beide eerste boofdstukken der Staatsbegroo-

ting voor 1853 beeft kennis genomen van de Memorie van Be-
antwoording ,

door den heere Minister van Finantien den 6den
November jl. ingezonden op het Voorloopig Verslag betrekkelijk

die wets-ontwerpen, hetwelk den 19den October was vastgesteld.

Zonder alles te beamen wat in dit antwoord wordt aangevoerd
tegen de redeneringen en opmerkingen bij de vroeger plaats gehad
hebbende overweging der Afdeelingen over de beide wets-ontwer-
pen te berde gebragt, heeft de groote meerderheid der Commissie
verklaard, daarin te kunnen berusten. Overigens heeft de Com-
missie geen nader onderzoek der Afdeelingen te dezer zake noodig
geoordeeld.

Aldus vastgesteld bij de Commissie den 9den November 1852.

Bachiene.
Van Goltstein.
Van Hall.
BLaadwpot ten Kate.
Heemskerk.

[II. 96.]

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet tol

vaststelling van hoofdstuk II der begrooting van de Staats-
uitgaven voor het dienstjaar 1853. [Zie dit Wets-ontwerp
op bladz. 3 dezer Bijlagen.]

Iste Afdeeling, Artikel 5, 2den regel, vervallen de woorden:
en correctoren.

[II. 97.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag
der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
tot vaststelling van hoofdstuk III der begrooting van de
Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

§ 1. Ten gevolge eener briefwisseling met bet Departement van
Finantien, zijn en worden bij elke voorkomende gelegenheid aan
de consulaire agènten de noodige voorschriften gegeven , om hunne
berigten omtrent de Nederlandsche scheepvaart zoo volledig moge-
lijk in te rigten.

§ 2. Het denkbeeld om den termijn van ratificatie te doen
aanvangen van den dag der goedkeuring van het verdrag door de
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wetgevende magt, verdient overweging. Intusschen zij het opge-
merkt, dat zoodanige bepaling, welke dusverre niet voorkomt in
eenig tractaat, door Nederland gesloten, geheel afhankelijk is van
het wederzijdsche goedvinden der beide contracterende partijen.

§ 3. Met Noord-Amerika is den 26sten Augustus jl. eene addi-
tionele overeenkomst te Washington geteekend, omtrent welke
eerlang der Kamer een ontwerp van wet zal worden aangeboden.
De Spaansche Regering beraadslaagt nog steeds over eene her-

vorming van het daar te lande bestaande differentiële stelsel.

Hangende deze overwegingen is zij niet gezind in commerciële
onderhandelingen met Nederland of andere Staten te treden. In-
middels gaat de gezant des Konings te Madrid voort

, om bij elke
gepaste gelegenheid de belangen van de vrije handel en scheep-
vaart voor te staan, en voor Nederland althans de behandeling
op den voet der meest begunstigde natie te verkrijgen. Ten aan-
zien der betaling van de scheeps-ongelden, is de Nederlandsche
vlag in Spanje met de nationale gelijkgesteld geworden.
Van Portugal is een ontwerp van handels- en scheepvaart-

verdrag ontvangen
,
hetwelk , als weinig strookende met de Ne-

derlandsche wetgeving
,

niet aanneembaar is geoordeeld. Intus-
schen is door de Portugesche Regering te gemoet gekomen aan de
bezwaren

,
welke de uitvoer van zout te Setubal, onder Neder-

landsche vlag, en de uitvoer van Douro-wijnen ontmoette.

Een tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart is den
12den Julij jl. te Washington met de republiek van Costa-Rica
gesloten. Het daartoe betrekkelijk ontwerp van wet ligt gereed
en zal eerstdaags aan de Kamer worden ingezonden.

De onderhandeling met de Hawaiï- of Sandwichs-eilanden wordt
te Batavia gevoerd volgens een ontwerp van tractaat

,
in het laatst

van 1851 derwaarts gezonden.

§ 4. Aan het verlangen der Kamer
, om voor hare boekerij

voortaan een exemplaar te ontvangen van gedrukte buitenland-

sche statistieke en andere opgaven, welke dusverre aan de
kamers van koophandel worden toegezonden, zal worden voldaan.

§ 5. Bij het groot verschil van gevoelen
, dat ook nu wederom

onder de leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal blijkt

te bestaan omtrent de wenschelijkheid
, in 'sLands belang

,
van

eenige representatie door het hoofd van het Departement van Bui-
tenlandsche Zaken , acht de Regering eene beslissing en , indien

het zijn kan
,

eene eindbeslissing noodzakelijk.

Zoodanige beslissing uit te lokken was haar doel
,
toen zij den

ten verleden jare met uiterst geringe meerderheid verworpen
post van f 6000 andermaal op de begrooting voor 1853 meende
te moeten uittrekken.

Het is onnoodig te herinneren , dat het tegenwoordig hoofd van
het Departement van Buitenlandsche Zaken aan dit besluit geen

deel had.

Het heeft bij hem een punt van ernstige overweging uitgemaakt,

of niet , door te berusten in het besluit ten verleden jare door

de Tweede Kamer genomen, eens voor al, aan dergelijke teedere
,

en voor hem persoonlijk weinig aangename discussie een einde

diende te worden gemaakt. De zeer uiteenloopende meeningen

echter inde Tweede, de vrij scherpe afkeuring der Eerste Kamer,
in haar Verslag omtrent de begrooting voor 1852 over het wegval-

len van den bedoelden post uitgedrukt
,

bovenal de gevestigde

overtuiging der Regering dat , met het oog op de toekomst
,
het

onraadzaam moet worden geacht omtrent dit punt toe te geven

,

hebben hem daarvan teruggehouden.

Hde AFDEELING.

Kosten van dé buitenlandsche zendingen en consulaten.

§ 6. De bezuinigingen gedurende de laatste jaren in de kosten

onzer vertegenwoordiging buiten ’s lands gebragt
,

zijn te aanzien-

lijk, dan dat eene verdere vermindering, zoo als eenige leden

verlangen
,
in billijkheid mag verwacht worden. In dien men toch

wenschte dat die vei'tegenwoordiging niet doelloos maar nuttig

voor onze belangen in den vreemde zijn zal, dan belmoren haar

de middelen daartoe niet onthouden , maar aan de hoofden onzer

missiën buiten ’s lands een behoorlijke rang en eene voldoende

bezoldiging toegekend te worden.

Dat gevoelen, hetwelk bij andere leden ondersteuning heeft

mogen vinden
,
zoo als de Regering met genoegen heeft ojigemerkt

,

heeft er toe geleid de jaarwedde van den zaakgelastigde te Hannover

met f 7000 uit te trekken , en dat van den zaakgelastigde te

Lissabon tot op dat bedrag te verhoogen. Die verhooging was
noodzakelijk om die jaarwedden in behoorlijk verband te bren-

gen met die, welke door de overige hoofden van missiën worden

genoten, en eene aan de gevorderde diensten geëvenredigde beloo-

ning daar te stellen. Verdere aanzienlijke inkrimping kan niet

plaats hebben, zonder in onze diplomatieke betrekkingen met

het buitenland eene algeheele verandering te brengen
,
waartoe

althans het tegenwoordig hoofd van het Departement van Bui-

tenlandsche Zaken zich bezwaard zoude achten mede te werken.

. n.
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§ 7. De rangen der hoofden van onze buitenlandsche zendingen

zijn niet drie
,
maar werkelijk vier in getal, te weten:

Buitengewoon Gezant en gevolmagtigd Minister
, bij ver-

korting aangedyid met den naam van Gezant

;

Minister-plenipotentiaris ;

Minister-resident

;

Zaakgelastigde.

§ 8. Er bestaat geen vaste regel voor de in-dienst-stelling en

bezoldiging van kanseliers bij de legatien. Zij zijn toegevoegd

aan de zoodanige , bij welke zij onmisbaar geacht worden , zoo

uit hoofde van het menigvuldig kanselarij-werk, als bij gemis

van een secretaris. De belooning dier beambten verschilt naar mate
van de mindere of meerdere duurte in de plaats van hun verblijf.

§ 9. Sedert eenigen tijd heelt het voornemen bestaan, om,
zoodra zich daartoe, door vacatures of verplaatsingen, de gele-

genheid zoude opdoen, de missie bij het hof van Denemarken,
thans nog vervuld door een minister-resident , op een tractement

van f 8000 , op te dragen aan een zaakgelastigde. In de hoop
dat die verandering vóór of in 1853 zoude kunnen tot stand

komen
,

is bij het tegenwoordig ontwerp van begrooting , even-

als heeft plaats gehad over 1852, gerekend op de bezoldiging Van
een diplomatiek ambtenaar van laatstbedoelden rang te Kopen-
hagen

,
terwijl men zich vleide dat, ingeval ook in dat jaar de

bedoelde vervanging niet mogt tot stand komen
,
in het meerder

benoodigde zoude kunnen worden voorzien door de inhoudingen

op de tractementen der gezantschappen in geval van verlof.

Het tegenwoordig hoofd van het Departement van Buitenland-

sche Zaken is van oordeel
,

dat op zoodanige eventualiteiten bij

het begrooten der behoeften voor de buitenlandsche zendingen

niet behoort gerekend te worden. Doet zich in den loop des

jaars eene gelegenheid tot bezuiniging voor , zonder gevaar van
’sLands dienst te benadeelen , men zal haar niet laten ontsnappen.

Maar daarop bij de begrooting te rekenen
,
zonder eenige zeker-

heid dat zij werkelijk zal ontstaan , kan alleen tot misrekening

en teleurstelling leiden.

Uit overweging hiervan stelt de Regering voor, om de kosten

van het gezantschap in Denemarken uit te trekken op f 8000 en

dus f 1000 meerder dan daarvoor aanvankelijk was gebragt.

Hetgeen zoo even ten aaneien van Denemarken is gezegd

,

geeft aanleiding om ook te gewagen van de missie in Spanje

,

ofschoon daaromtrent in het Voorloopig Verslag niets is op-

gemerkt.
Dat gezantschap bevindt zich in een soortgelijk geval als de

missie te Kopenhagen, en is steeds bezet door eenen gezant a

f 12,000 ,
ofschoon op de begrooting slechts f 10,000, voor eenen

minister-resident
,

is uitgetrokken. Het beginsel straks aange-

voerd, dat eene begrooting bovenal waarheid moet bevatten, moet
ook hier worden gehuldigd , en dus wenscht men ,

doch almede
voorloopig

,
en tot dat zich eene geschikte gelegenheid tot aan-

stelling van eenen minister-resident zal opdoen, het gezantschap

te Madrid, zoo als het werkelijk bestaat, op de begrooting te

doen voorkomen.
Ten aanzien der daaruit voortvloeijende vermeerdering van

f 2000, even als met opzigt tot de boven bedoelde van f 1000

voor de missie te Kopenhagen
,
wordt hierbij eene nota van

wijzigingen overgelegd.

§ 10. Het tractement van den gezant te Frankfort heeft geene

vermindering ondergaan. Hij geniet steeds f 8000 en daarop is

ook thans gerekepd
;
maar er wordt voor liet volgende jaar

f 2000 minder gebragt dan over de laatste jaren is uitgetrokken

,

toen men op de mogelijkheid bedacht was ,
dat eenige verhooging

der jaarwedde van dien gezant zoude kunnen gevorderd worden.

De reden echter welke daarvoor destijds bestond en gezocht moest

worden in den wensch dat Limburg en Luxemburg niet geza-

menlijk , maar elk voor zich mogten worden vertegenwoordigd

,

is vervallen door de weder-vereeniging van alle leden van het

Duitsche Bondgenootschap , ter Bondsvergadering ;
waardoor het

bondsregt stand houdt, volgens hetwelk die beide Staten door den-

zelfden gezant moeten vertegenwoordigd worden. Deze zaak

alzoo op den vorigen voet teruggebragt zijnde, zoo zal ook door

Luxemburg worden voortgegaan met de voldoening zijnerzijds

van een jaargeld aan den bedoelden gezant.

De gezant te Frankfort vertegenwoordigt den Koning, Hertog

van Limburg, als lid van de Duitsche Bondsvergadering, maar
is, noch kan als Nederlandsch gezant bij het Duitsche Bondge-

nootschap geaccrediteerd worden. Evenwel kunnen door hem
namens den Koning der Nederlanden , als Europesche mogend-
heid, mededeolingcn of openingen aan de Bondsvergadering wor-

den gedaaji. Dat die gezant ook namens Zijne Majesteit als

Groot-hcrtog van Luxemburg bij do bedoelde vergadering optreedt,

is onvermijdelijk, dewijl Limburg en Luxemburg te zamen slochts

óón stem hebben.

§ 11. Wat betreft hot verlangen van sommige leden, den consul-

generaal te New-York bezoldigd te zien, zij het vergund te doen

opmerken, dat in den regel de Nederlandsche consulaten buiten
kosten voor den Staat worden waargenomen; dat het, met het
oog op de noodzakelijkheid om vermeerdering van uitgaven te ver-,

mijden, niet wenschelijk voorkomt, daarin verandering te brengen;
en dat het bij afwijking van dat beginsel moeijelijk zoude zijn,

een groot aantal aanzoeken af te wijzen, hetwelk alsdan te ver-
wachten zoude zijn van de zijde van consulaire agenten buiten
’slands, ook van gelijken rang als de bovenvermelde; maar dat
niettemin het te kennen gegeven verlangen tot een onderwerp
van nadere beschouwing zal blijven.

§ 12. Zeldzaam worden klagten ingebragt over te hooge con-
sulaat-regten , welke dan ook van tijd tot tijd vermindering hebben
ondergaan, zoodanig zelfs dat het dikwijls hoogst moeijelijk i3 ,

geschikte personen buiten ’s lands te vinden , die genegen zijn

,

tegen zulke weinig beteekenende voordeelen
,
zich met de bedoelde

betrekkingen te belasten.

Van de tariven voor de Nederlandsche consulaten in het algemeen
en die in de Middellandsche zee in het bijzonder, en de daarin
gebragte wijzigingen

,
worden gedrukte exemplaren hierbij over-

gelegd.

Het daarin vermelde is alleen toepasselijk , in • zooverre er

behoefte tot het een of ander bestaat. Het ververtoonen en viseren

der zeebrieven is echter verpligtend, zijnde hetzelve voorgesehre-
ven bij art. 18 der wet van 14 Maart 1819 (Staatsblad n°. 12).

§ 13. Ofschoon er sedert eenige jaren geen staats-postiljons'

meer bestaan, zoo gebeurt het echter van tijd tot tijd dat er

reizen als zoodanig voorvallen
,
waarmede dan ambtenaren of andere

vertrouwde personen belast worden.

§ 14. De gewone betalingen aan de bondskas heeft men berekend
te kunnen bedragen:

bijdrage in de kanselarijbehoeften f 1,200.00

idem voor het dotatiefonds der vestingen Maintz
en Luxemburg 600.00
idem voor het dotatiefonds der vestingen Ulm en

Rastadt 600.00

terwijl het aandeel in de buitengewone uitgaven,

ten gevolge der verwikkelingen van 1848 en later,

waarvan men de regeling te gemoet ziet
,

bij gissing

wordt begroot op .... 3,600.00

f 6,000.00

§ 15. De Regering vertrouwt, dat het bij eene vergelijking

van den tegenwoordigen staat der non-activiteits-tractementen of

wachtgelden met die, bij de ontwerpen van begrooting over de

beide laatste jaren overgelegd, genoegzaam zal blijken, dat de

weder-plaatsing van ambtenaren buiten werkelijke dienst geenszins

uit het oog verloren wordt, als zijnde voor dit onderwerp than^

f 4100 minder gebragt dan over 1851, en f 1000 minder dan
over 1852.

§ 16. Naar aanleiding van het te kennen gegeven verlangen,

volgt hieronder de specificatie van de onvoorziene uitgaven over 1851.

De som, bij de begrooting over evenbedoeld jaar voor genoemd
onderwerp uitgetrokken, ten beloope van . . . f 10,000.00

is bij de wet van den 17den December 1851 (Staats-

blad n°. 170) vermeerderd met 3,800.00

f 13.S00.00

Daaruit zijn de volgende artikelen, voor welke
de

%
toegestane sommen ontoereikend zijn bevonden,

aangevuld
,
te weten

:

Ilde AFDEELIVG.
Kosten van de buitenlajidsche zendingen en consulaten.

Artikel 7. Uitrusting en reiskosten voor de gewone
buitenlandsche zendingen, alsmede verblijfkosten

bij tijdelijke verplaatsingen derzelve met f 1,664.03

Artikel 8. Kosten van buitengewone
zendingen met 4,702.80

lilde AFDEELING.

Verschillende uitgaven.

Artikel 12. Onderstand en transport-

gelden aan en ten behoeve van militai-

ren, zeelieden en andere behoeftige

Nederlanders buiten ’slands met. . . 1,100.00

Artikel 14. Bijdrage van tvege Lim-
burg in do Duitsche bondskassen met . 2.S00.C0

Transporteren . f 10,266.83 f 13,800.00
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Per transport . f 10,26G.83 f 13,800.00

De in den loop van het dienstjaar

opgekomen behoeften , h 'i Departement

van Buitenlandsche Zaken betreffende,

welke hare omschrijving niet vinden in

de artikelen van het hoofdstuk, en alzoo

uit de som voor onvoorziene uitgaven

zijn gekweten, bepalen zich, tot:

het aandeel van wege Limburg in

het geschenk namens de gezamenlijke

Duitsche Bondsstaten uitgereikt aan de

Koninklijk-Saksische kanselarij
,
bij het

sluiten der ministeriele conferentien te

Dresden , en aan den Saksisehen amb-
tenaar

,
die bij de bedoelde conferentien

als secretaris is opgetreden
,
in Mei 1851. 439.60

10,706.43

Zoodat beschikbaar is gebleven f 3,093.57

De Minister van Buitenlandsche Zaken
,

Van Zuijlen van Nyeveet.

NOTA VAN WIJZIGING in liet Ontwerp van Wet tot

vaststelling van hoofdsluk III der begrooting van de Staats-

uitgaven voor het dienstjaar 1853. [Zie dit Wets-ontwerp
op bladz. 5 dezer Bijlagen .]

ART. 1.

Ilde AFDEEEING.

Artikel 5. Tractementen en bezoldigingen van het personeel

der gezantschappen, te vermeerderen met f 3000, en dus te

brengen tot f 243,060. Het totaal der afdeeling wordt dien ten

gevolge gebragt tot f 336,260 , en het bedrag van het hoofdstuk

tot f 488,966 ,
vier honderd acht en tachtig duizend negen hon-

derd zes en zestig gulden.

[H. 98.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot vaststelling van hoofdstuk III der

begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853 ;

uitgebragt in de zitting van den llden November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het ontwerp van wet tot

vaststelling van het lilde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor

1853, betreffende het Departement van Buitenlandsche Zaken, na
kennis genomen te hebben van het antwoord des Ministers, den
9den November jl. ingezonden op de bedenkingen in de Afdee-
lingen geopperd en in het Voorloopig Verslag opgenomen, alsmede
van de daarbij gevoegde

s
Nota van Wijzigingen, verklaart, dat,

alhoewel zij niet kan instemmen in de oplossing van al de
gemaakte bedenkingen , zij evenwel van oordeel is , daarin te

moeten berusten; zijnde door de Commissie voorts geen nader
onderzoek te dezer zake in de Afdeelingen der Kamer noodig
geacht.

Aldus vastgesteld den lOden November 1852.

Bachiene.
Van Goltstein.
Metman.
Dirks.
Heemskerk.

[II. 99.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag
der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
tot vaststelling van hoofdstuk IV der begrooting van de
Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

De Regering, kennis genomen hebbende van het Voorloopig
Verslag der Commissie van Rapporteurs, uitgebragt over de be-
grooting van het Departement van Justitie voor het toekomend
dienstjaar 1853, meent naar aanleiding daarvan het navolgende
te moeten mededeelen.

§ 1. Met erkentelijkheid heeft het tegenwoordig hoofd van het
Departement van Justitie de billijke wijze vernomen

, waarop de
Jweede Kamer diens toestand heeft weten te waarderen

;
een toe-

stand die
, door de nog zoo onlangs plaats gehad hebbende aan-

vaarding van dat departement , in zekeren zin van exceptionnelen
aard mag geacht worden te zijn.

Intusschen wordt bij deze der Kamer de verzekering gegeven

,

dat geenszins uit het oog worden verloren de belangrijke werk-
zaamheden

, welke tot de taak des Ministers van Justitie

behooren.

De wet op de verantwoordelijkheid der Ministers hoopt de
Regering nog voor het eind des jaars 1852 aan de Staten-Generaal
in te dienen.

Een ontwerp van wet op de regterlijke organisatie en het beleid
der justitie mag in den aanvang des jaars 1853 worden te gemoet
gezien.

Eene wetsvoordragt ter regeling van het regt van vereeniging
en vergadering zal nog in den loop dezer zitting aan de beraad-
slaging der Staten-Generaal worden onderworpen.

Zijn eenmaal deze drie wets-ontwerpen
, welker indiening met

het oog op de Grondwet in de eerste plaats wordt gevorderd,
aanhangig gemaakt, dan zullen de burgerlijke en militaire straf-

wetgevingen onder de eerste onderwerpen van behandeling bij het
Depaftement van Justitie behooren

, in dier voege dat de Regering
de hoop voedt de daartoe betrekkelijke wetten gedurende de
zitting der Kamers van 1853 — 1854 in gereedheid te kunnen
hebben.

§ 2. Bij deze wordt de verzekering gegeven, dat de wetten
van Franschen oorsprong, voor zooverre die geacht moeten
worden binnen den werkkring van het Departement van Justitie

te vallen
,
aan dat departement nog nader zullen worden onder-

zocht, en aan den verdienstelijken arbeid der Commissie
,
ingesteld

bij Koninklijk besluit van 5 Februarij 1849 (Staatsblad n°. 5),
getoetst

,
ten einde die wetten daarna afzonderlij k

,
of in ver-

eeniging met die welke de overige departementen van algemeen
bestuur aangaan

,
door de bevoegde magt worden afgeschaft of uit-

drukkelijk gehandhaafd.

§ 3. De Regering erkent gaarne , dat in sommige buitenland-

sche Rijken de verzamelingen van geregtelijke statistiek meer
omvattend zijn

,
dan die, welke in den laatsten tijd door de zorg

van het Departement van Justitie hier te lande het licht zagen.

Zonder iets te willen afdingen op de belangrijke verzamelingen
van dien aard, uit het buitenland afkomstig, moet echter de
Regering doen opmerken , dat weinige zaken rekbaarder zijn dan
werken van statistiek , en men door de groote uitbreiding van
zoodanige Averken niet zelden gevaar loopt bijdragen te leveren,

welke niet alle der wetenschap nut aanbrengen.

Intusschen zal bij voortduring de Regering er zich op toeleggen

de geregtelijke statistiek des Koningrijks te verbeteren en aan te

vullen op die punten, welke het werkelijk nuttig geoordeeld kan
worden te kennen.

In dien zin heeft, naar de Regering vermeent, de onlangs uit-

gekomen jaargang reeds in volledigheid en doelmatigheid van be-
werking geAvonnen.

Ook van de volgende zal , hoopt zij , dit gezegd kunnen worden.
Eene statistiek der militaire regtspraak zal met name daarbij

worden gevoegd.
Ten allen overvloede zij nog herinnerd, dat in buitenlandsche

Rijken veelal een geheel bureau voor de statistiek bestaat

,

terwijl hier te lande de gansche arbeid der geregtelijke statistiek

aan slechts een enkelen hoofdambtenaar is opgedragen.

Artikel 3. Van de opbrengst der verkochte exemplaren van
de geregtelijke statistiek is geen gewag gemaakt ,

omdat niet

zonder grond mag betwijfeld wordep, of van deze baten, gelijk

van elke andere, wel sprake behoeft te zijn in eene raming van
behoeften voor een toekomend dienstjaar. De verkochte exem-
plaren zijn overigens zeer gering in getal

,
zoodat van de ver-

zameling loopende over 1847 — 1849 negen en dertig exemplaren

werden verkocht, welke opbrengst, behoorlijk verantwoord, in

’s Rijks schatkist gestort is, terwijl de rekening, betreffende de

in het vorig jaar uitgekomene verzameling over 1850, geene

betere uitkomsten zal opleveren. Die geringe afzet laat zich ver-

klaren uit de omstandigheid, dat zooAvel aan alle de leden der

Staten-Generaal , als aan alle regterlijke collegien ,
de kanton-

geregten daaronder begrepen, alsmede aan de procureurs-gene-

raal en officieren van justitie één exemplaar van regeringswege

wordt medegedeeld. Dit is ten aanzien der ambtenaren van het

openbaar ministerie eene niet meer dan billijke vergelding voor

den door hen jaarlijks aan dezen arbeid te besteden moeite en

tijd, maar tevens en in het algemeen vervalt de aanleiding tot

den aankoop der geregtelijke statistiek hierdoor juist voor die per-

sonen, welke in dezen arbeid gerekend mogen worden overigens

het meest belang te stellen.

Het Algemeen Politieblad wordt sedert Januarij 1852 van wege

het Departement van Justitie uitgegeven op den voet, als is

vermeld in de Staats-courant van den lsten Jannarij jl., n°. 1.

De kosten van dit, in den handel niet verkrijgbaar gesteld blad,'
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heeft men gemeend te kunnen dekken door de bepaling van een

matig abonnement van hoogstens f 2.50. Het laat zich aanzien,

dat uit de abonnementsgelden de onkosten der uitgave van het

Politieblad zullen kunnen bestreden worden.

Artikel 5. De reden, waarom de Ilooge Raad aan de Tweede
Kamer geene voordragt deed omtrent de in dien Raad ontstane

vacatures, dan alleen voor zooverre het getal raadsheeren tot bene-

den de twaalf was gedaald, is door den Hoogen Raad zelven aan
de Tweede Kamer blootgelegd onder dagteekening van 3 Maart
1819.

De Ilooge Raad, alstoen mededeelende het ontstaan in zijn

midden van twee vacatures, voegde daarbij, zich voor alsnog te

onthouden, om volgens art. 85 der wet op de regterlijke organi-

satie eene aanbevelingslijst ter vervulling dier vacatures aan de
Kamer in te zenden , vermits aan den Raad bij Koninklijk besluit

van 13 Februarij 1849, n°. 53, was kenbaar gemaakt, dat Zijne

Majesteit, gebruik makende van de bevoegdheid, bij art. 83 der wet
op de regterlijke organisatie verleend, om het getal leden van den
Hoogen Raad op het daar bepaald minimum te houden, had ver-

staan te bepalen, dat de twee voornoemde vacatures voorloopig

onvervuld zouden worden gelaten.

Thans heeft zich de Hooge Raad onder dagteekening van den
28sten October jl. tot Zijne Majesteit gewend met het verlangen,

dat het Koninklijk besluit van 13 Februarij 1849, n°. 53, in der

tijd na gehouden overleg met den Hoogen Raad genomen
,
ingetrok-

ken en mitsdien het getal raadsheeren wederom boven het minimum
gebragt mogt worden.

Bij de Regering maakt het laatstelijk uitgedrukt verlangen van
den Hoogen Raad thans een punt van overweging uit.

Mogt het den Koning behagen op het besluit van 1849 ,
op

grond der veranderde omstandigheden waarin het personeel van
den Hoogen Raad in dezen oogenbhk verkeert

,
terug te komen

,

alsdan zou de Tweede Kamer de gewenschte aanbevelingen ter

aanvulling van den Hoogen Raad te gemoet kunnen zien.

De Regering is met de Kamer overtuigd van de wenschelijk-

heid dat den Hoogen Raad een meer voegzaam gebouw worde
afgestaan.

Bij voortduring houdt men zich met deze aangelegenheid bezig.

Het Departement van Justitie, tot welks bemoeijingen deze aan-
gelegenheid echter slechts middellijk behoort, zal van zijnen kant
alles aanwenden om de bestaande plannen tot rijpheid te doen
komen.
Nopens de vraag tot welke diensten de beide geregtsdienaren

bij den Hoogen Raad kunnen geroepen worden, neemt men de
vrijheid op te merken dat , zoo als vroeger is medegedeeld

,
die

beide beambten vereischt worden tot handhaving van de orde bij

de teregtzittingen van den Hoogen Raad en het verrigten van
zoodanige verdere diensten als de aard hunner betrekking mede-
brengt.

Zij worden’ daartoe voor alsnu nog noodzakelijk geoordeeld.

Artikel 6. Het voornemen bestaat den post van procureur-
generaal bij het provinciaal geregtshof in Noordbrabant eerlang

weder te vervullen , naar het voorbeeld van hetgeen dienaan-
gaande ook nog in den laatsten tijd met het openbaar ministerie

bij andere geregtshoven voorviel. Mogt Zijne Majesteit daarbij

don tegenwoordigen advocaat-generaal tot den rang van procureur-
gcneraal willen bevorderen, alsdan zal de betrekking van advocaat-
generaal lijdelijk en in afwachting eener aanstaande nieuwe reg-
terlijke inijgting onvervuld gelaten worden. Op den duur of bij

cene niet op handen zijnde verandering in het regtswezen zou de
weder-aanvulling van den post van advocaat-generaal in Noord-
brabant niet wel te vermijden zijn.

Van den eenen kant kan derhalve de bezoldiging van den pro-

cureur-generaal niet voor viemorie gebragt worden, daar binnen
kort do benoeming van zoodanigen ambtenaar mag verwacht wor-
den ; van de andere zijde is de plaats van advocaat-generaal nog
vervuld, cn kan ook diens bezoldiging

,
bij nader inzien, niet voor

memorie worden uitgetrokken ; weshalve
, in verband met al het

bovenstaande, het artikel 6 der begroeting alsmede de eindcijfers

met dc bezoldiging van den advocaat-generaal in bijgaande nota
van wijzigingen verhoogd worden.
De aanmerking betreffende het aantal leden in het geregtshof

van Noordholland is juist. Bijgevoegde nota van wijzigingen
brengt de bezoldiging van twee raadsheeren voor memorie.

Artikel 7. liet is waar dat de vice-president van de regtbank
te Rotterdam zijn ontslag om redenen van gezondheid gevraagd
heeft. Dat verzoek kwam den 13den Augustus jl. bij liet De-
partement van Justitie in. In hoeverre die ambtenaar rogt heeft

op pensioen
,

heeft tot een onderzoek geleid , dat nog niet is

voltooid kunnen worden.
Do plaats van vice-president is dorhalve nog vervuld, en aan

hot verzoek om ontslag kan eerst na afloop van voormeld onderzoek
voldaan worden ; de bezoldiging daaraan verbonden voor memorie

te brengen zou onder die omstandigheden eene onjuiste raming
geven.

Daarbij komt
,
dat de plaats van vice-president

, valt zij open

,

wederom vervuld zal dienen te worden
,

onder anderen omdat
de wet op de regterlijke organisatie zulks vordert, zonder dat de
wet van 29 Mei 1849 (Staatsblad n°. 21} de bevoegdheid verleende
om ten aanzien van presidenten of vice-presidenten van de orga-
nieke wet af te wijken.

De plaats van officier van justitie bij de regtbank te Gronin-
gen viel , nog niet lang geleden

,
open.

Het voornemen bestaat , het openbaar ministerie bij die , in de
hoofdplaats eener provincie gezetelde regtbank voltallig te hou-
den; immers, het is der Regering nog niet gebleken, dat de dienst

der justitie het tegendeel zou veroorloven.

Artikel 8. Indien de vervulling van deze of gene regterlijke

betrekking langer dan gewoonlijk uitblijft, zal dit daaraan moe-
ten worden toegeschreven

,
dat de Regering zich nog niet genoeg-

zaam toegelicht achtte tot het doen eener keuze.

Bij de ontvangst van dit antwoord ligt de voordragt voor de va-
cature te Oss gereed.

Buiten haar, is slechts ééne kantonregters-plaats in het Rijk

open, die almede eerlang staat vervuld te worden.
Artikel 9. De voordeelen, die door de deurwaarders bij de pro-

vinciale geregtshoven uit het doen van exploiten getrokken wor-
den, zijn voor velen hunner niet van die beteekenis, om te kunnen
aannemen dat zij daarin eene voldoende belooning zouden vinden
niet alleen voor het verrigten der exploiten zelve, maar ook nog voor
de verschillende werkzaamheden die hun bij de provinciale geregts-

hoven zijn opgedragen.

Uit de aanteekening bij dit artikel in den uitgewerkten en toe-

lichtenden staat blijkt, dat het vroeger getal deurwaarders bij

de provinciale geregtshoven reeds met vier is verminderd en de

Regering ook hier getrouw is gebleven aan het beginsel om niet

buiten noodzakelijkheid tot de vervulling van opengevallen betrek-

kingen over tegaan.

Overigens zal dit punt eigenaardig zijne regeling vinden in of ten

gevolge van het eerlang in te dienen wets-ontwerp houdende eene

nieuwe regterlijke inrigting.

Artikel 11. Uit de som van f 2200 onder de vaste toelagen

voor kleine onkosten van den procureur-genefaal bij den Hoogen
Raad ,

in artikel 1 1 van de begrooting begrepen , moeten worden
gekAveten alle zijne bureau- en locaalbehoeften, als: papier, pen-

nen en verdere benoodigdheden , voorts de koscen van licht

,

brandstoffen het schoonmaken der localen en van het parket,

drukloonen, benevens alle andere dagelijksche onkosten, en

eindelijk de bezoldiging van de bureau-ambtenaren , boden en

verdere bedienden , welke de dienst van het parket vereischt.

De uitgebreide briefwisseling , waartoe de procui’eur-generaal

bij den Hoogen Raad met de verschillende ambtenaren van het

openbaar ministerie verpligt is , ten gevolge der bepalingen van
de artt. 82 en 83 van het reglement n°. 1 ,

vastgesteld bij Ko-
ninklijk besluit van 14 September 1838 ( Staatsblad n°. 36) , de

werkzaamheden uit de bepalingen van art. 52 van hetzelfde re-

glement voortvloeiende ,
en die AA'elke hem bij de wet op de

regterlijke organisatie en het Wetboek van Strafvordering zijn

opgedragen, maken het bedrag der Aroor zijne kleine onkosten

uitgetrokken som noodzakelijk.

De schrijfloonen van de klerken bij de parketten van de procu-

reurs-generaal bij de provinciale geregtshoven zijn hun benoo-

digd tot bekostiging der adsistentien in de bureau-werkzaam-
heden, welke hunne bemoeijingen en dagelijksche briefwisseling

met verschillende autoriteiten , zoo over regterlijke als andere

administrative onderAverpen , Avaaromtrent zij door hoogere auto-

ïiteiten worden gehoord, vereischen.

De toelagen voor die schrij floonen en adsistentie zijn niet wel

voor vermindering vatbaar. Het bedrag daarvan is reeds vroe-

ger , voor die van de procureurs-generaal in Noord- en Zuidhol-

land , met f 400 verminderd, Avaardoor de adsistentie, die de

bureau-Averkzaamheden van hunne parketten, na van die, het

politieAvezen betreffende, te zijn ontheven, steeds vereischen, be-

ZAvaarlijk met eene mindere som dan daarvoor thans nog is uitge-

trokken te bestrijden is, terAvijl die van de procureurs-generaal in

Zeeland en Utrecht zoo laag zijn gesteld, dat het bedrag voor

dc te doene uitgaven van adsistentie van klerken gebragt
,

geene

inkrimping toelaat.

Het totaal bedrag der uitgaven voor 1851 is, evenals bij alle

andere artikelen, ook bij dit artikel voor elk onderdeel uitgetrok-

ken. Er doen zich echter geene zwarigheden hoegenaamd tegen

op, om, ter voldoening aan het daaromtrent medegedeeld ver-

langen, ook het bedrag der uitgaven voor eiken post van de on-

derdooien a en b te doen kennen.

Do uitgaven voor 1851 , die bij de opmaking van het IVde
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1853, reeds waren gedaan of
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geacht werden nog te zullen geschieden
, bedroegen voor eiken

post als volgt

:

a. toelagen voor kleine onkosten aan

:

den Hoogen Raad f 2,600.00

den procureur-generaal bij den Hoogen Raad 2,200.00

de provinciale geregtshoven en hunne parketten 21,012.15

de arrondissements-regtbanken 33,302.86 5

de kantongeregten 5,670.04

f 64,785.055

1). schrijfloonen van de klerken bij de parketten van de procu-

reurs-generaal bij de provinciale geregtshoven enz.

:

Noordbrabant
Gelderland
Zuidholland .

Noordholland.
Zeeland. . .

Utrecht . .

Friesland . .

Overijssel . .

Groningen . .

Drenthe . .

Limburg . .

f 600.00

600.00

800.00
800.00

400.00
.

400.00
400.00
400.00

400.00
200.00

400.00

f 5,400.00

Artikel 12. Het vraagstuk van het behoud of de opheffing van

het Hoog Militair Geregtshof, gelijk het thans bestaat en werkt, heeft

een punt van ernstige beraadslaging bij de Regering uitgemaakt.

Nog in den loop van deze zitting mag de Kamer een wets-

ontwerp tot regeling dezer aangelegenheid te gemoet zien.

Over de wijze, waarop die regeling zal kunnen geschieden, is

op dit oogenblik -nog geene beslissing genomen. Of eene instel-

ling
,
gelijk die sedert 1849 in Belgie bestaat, navolging verdient

en de goedkeuring der Kamers zou wegdragen ,
vermeent de Rege-

ring voor ’s hands te moeten betwijfelen, terwijl de vraag, of het-

geen hieromtrent in onze koloniën plaats vindt
,
hier te lande kon

toegepast worden, nadere overweging verdient.

Zeker is het intusschen
,
dat de voorbeelden ,

waarop in het

Verslag gewezen wordt, een spoorslag te meer voor de Regering,

en de wetgevende magt in het algemeen, moeten zijn, om ook in

Nederland dit onderwerp op min kostbaren voet te brengen ,
zon-

der daarom de belangen eener goede militaire justitie te bedreigen.

Met het oog op de hierboven toegezegde regeling van dit on-

derwerp bij de wet
,
zal het wel geen betoog behoeven dat in-

middels de noodige gelden ten behoeve van het Hoog Militair

Geregtshof onontbeerlijk zijn.

Artikel 13. Tegen hét opdragen der werkzaamheden van de

auditeurs - militair aan de officieren van justitie bij de arrondisse-

ments-regtbanken bestaan bij de Regering groote bezwaren.

In de eerste plaats is de regtspleging voor de krijgsraden zoo

verschillend van die der burgerlijke regtbanken, dat het niet dan
hoogst wenschelijk te achten is , dat het openbaar ministerie bij

de krijgsraden worde waargenomen door een speciaal ambtenaar,
die zich geheel daaraan toewijdt.

Ten andere, zijn de werkzaamheden der auditeurs - militair

veelvuldig, zoodat, wierden die bezigheden opgedragen aan de

officieren van justitie, hetzij de militaire hetzij de burgerlijke justi-

tie door zoodanige opdragt noodzakelijk lijden zou, temeer daar
deze vermeerdering van werkzaamheden aan de parketten- in de

hoofdplaatsen der provinciën zoude te beurt vallen, welke toch

reeds met werk overladen zijn.

Artikel 16. Na de opmaking dezer begrooting is door de Alge-
meene Rekenkamer beweerd, dat de transportkosten van uitgele-

verd wordende, vreemdelingen niet belmoren tot de algemeene
justitiekosten en dienvolgens uit het voor deze bestemde artikel

niet konden worden gekweten.
Ter tegemoetkoming in dat bezwaar en in andere, die welligt

met opzigt tot de voldoening van de overige uit de overeenkomsten
tot wederkeerige uitlevering van beschuldigden en misdadigers
voortvloeijende kosten zouden kunnen worden geopperd, wordt
eene uitbreiding voorgesteld van de omschrijving van artikel 16,
zoo als die nader is vermeld in de bijgaande Nota van Wijzigingen.

Artikel 17. De Regering zal thans in geene beoordeeling treden

van de organisatie der Rijks-politie, gelijk die bij het Koninklijk
besluit van den 17den December 1851 [Staatsblad n°. 166) bepaald
is. Zij zal Dm meerdere redenen zich daarvan onthouden

, met
name omdat, naar haar inzien, die organisatie nog te kort en
niet volledig genoeg gewerkt heeft

, om naar billijkheid te kunnen
beoordeeld worden.
De Regering is van meening dat het veiligst zijn zal de wer-

king dier organisatie voortdurend^ gade te slaan
,
en hare uitkom-

sten ten nutte te maken aan de eindregeling van het politiewezen
hier te lande, waartoe eene belangrijke schrede mag geacht wor-
den te zijn gedaan door de instelling der Staats-commissie bij

Koninklijk besluit van 3 Mei jl.
(
Staatsblad n°. 99), en de inle-

vering van het verslag dier commissie binnen den bij het nader
besluit van 30 Julij jl.

(
Staatsblad n°. 135) gestelden termijn.

Dat verslag zal door den druk worden bekend gemaakt. De
Regering zal het rijpelijk overwegen

, en daarna het onderwerp
der Rijks-politie ter regeling brengen bij de wetgevende magt.
Wat de tractementen der directeuren van politie betreft, be-

staat er geen voornemen om het getal van afzonderlijke directeuren
van politie te vermeerderen. In de bijgaande Nota van Wijzi-
gingen worden dan ook de tractementen voor die districten, waar
de directeuren thans nog niet zijn benoemd

,
gebragt voor memorie.

Ken politie-ambtenaar aan het Lobith wordt door de Regering
noodzakelijk geacht. Het aantal en de soort van vreemdelingen,
die van deze zijde Nederland binnenkomen

, verschilt zoo zeer
van die , welke uit Belgie herwaarts komen

; de bewaking aan
de zuidelijke grenzen verschilt zoo zeer van die der oostelijke linie ,

dat de Regering eene gelijkstelling in dit opzigt van Bath met
Lobith niet zou mogen toegeven.

De politie-beambten van Rijkswege te Hellevoetsluis te vestigen
,

zijn niet bestemd om als zoodanig dienst te doen in die gemeente,
maar op het aan haar grenzende gedeelte van het kanaal van
Yoorne, en zulks voor eene aangelegenheid van Rijks-politie, het
toezigt namelijk op de scheepvaart in het algemeen, alsmede in het

bijzonder op de vreemdelingen, die zich aan boord bevinden van
aldaar door de tegenwinden en tij dikwerf geruimen tijd opgehouden
wordende bodems.
'Artikel 18. De opheldering bij dezen post in den toelichtenden

staat gevoegd, lost de gemaakte bedenking op. De directeuren van
politie zijn, ingevolge Zijner Majesteits besluit van 17 December
1851 [Staatsblad, n°. 166), gehouden tot inspectie-reizen (artt. 9 en

10) ;
zij genieten voor deze verplaatsingen reiskosten (art. 12).

Daarop was in vroegere begrootingen niet gerekend. Met het

voor de toekomst aan te nemen stelsel van politie staat deze

aanvrage derhalve niet in verband, evenmin als zij daarop voor-

uitloopt.

Artikel 19. Het is zoo, dat vreemdelingen, die in het geval

verkeeren van te moeten worden verwijderd uit het Rijk, te Am-
sterdam, in afwachting van hun transport, in het werkhuis zijn

opgenomen. De Regering, hiervan oriderrigt, heeft reeds voor

vrij geruimen tijd de noodige aanschrijving uitgevaardigd, ten

einde deze personen elders ter verpleging te doen opnemen, gelijk

thans, zoo zij vertrouwt, algemeen geschiedt.

Aan de handhaving der wet van 13 Augustus 1849
(
Staatsblad

n°. 39) wordt de meeste zorg gewijd, en er bestaat inderdaad

alle reden om zich over hare werking te verheugen.

Artikelen 21—29. 1°. Omtrent het organiek besluit betreffende

het personeel der gevangenissen zijn bij het Departement van
Justitie geene klagten bekend

,
ten ware als zoodanig werden

beschouwd de verzoeken voor verhooging van tractement, door

beambten gedaan, welke wel steeds zullen blijven voorkomen,
doch waaraan niet altijd kan worden voldaan.

Het is niet te ontkennen dat voor de beambten van lageren

rang de bezoldiging zeer laag is bepaald , doch de pligtmatige

betrachting van besparing in ’s Rijks uitgaven geeft te minder

vrijheid tot verandering daarvan, dewijl bij elke voorkomende
vacature steeds een aantal bruikbare sollicitanten zich daartoe

aanmelden.
In het jaar 1850 heeft eene wijziging van het voornoemde

besluit plaats gehad met opzigt tot het cellulaire huis van arrest

en justitie te Amsterdam, bestaande hoofdzakelijk in de ver-

vanging van het genot van vrije voeding, vuur en licht door eene

geëvenredigde verhooging van het cijfer der bezoldiging. Men
heeft begrepen dat voor deze nieuwe gevangenis, zoozeer ver-

schillende van die van het oude gevangenisstelsel
,
ook voor het

personeel daaraan verbonden, eene daarmede overeenstemmende

organisatie noodig en doelmatig was.

Voor de cellulaire huizen van arrest worden de tractementen

tot het maximum van meergemeld besluit achtervolgens verhoogd

,

gelijk in den toelichtenden staat der onderwerpelijke begrooting

is aangewezen , zoowel tot billijke belooning der meer belangrijke

werkzaamheden , aan die inrigtingen verbonden , als om daarvoor

meer bekwame en geschikte beambten, dan bij de oude gevange-

nissen gebruikelijk is, te vinden.

2°. Van geen der besturen over de gevangenissen zijn bemer-

kingen omtrent een te omslagtig beheer ,
noch aanwijzingen tot

verbetering daarvan bij het Ministerie van Justitie vernomen.

In den laatsten tijd is deswege elke mogelijke vereenvoudi-

ging betracht, en worden tegenwoordig van de gedachte besturen

geene andere administrative werkzaamheden gevorderd
, dan die

bevonden zijn noodig en nuttig te wezen voor een behoorlijk

overzigt bij het ministerie, of die voor de verantwoording van
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’s Rijks geldmiddelen wettiglijk zijn voorgesckreven. Als een

bewijs daarvan kan worden gewezen op de aanmerkelijke vereen-

voudiging van de instructie nopens de comptabiliteit van kleeding-

en liggingstukken voor gevangenen en voor bewaarders, in 1850

volbragt ; ten gevolge waarvan
,

in plaats van een zestigtal tabel-

len en rekeningen ,
welke vroeger driemaandelijks moesten worden

opgemaakt en ingezonden, thans slechts een enkele algemeene

staat van verantwoording wordt verlangd.

3°. Kort na de beraadslagingen in de Tweede Kamer der

Staten-Generaal over de begrootingswet voor het loopende jaar

,

heeft de vorige Minister van Justitie
, bij circulaire van den

20sten Januarij 1852 ,
aan de regtstreeksche briefwisseling van

de besturen over de gevangenissen met het Ministerie van Justitie,

eene aanmerkelijke uitbreiding gegeven, en dien ten gevolge de

tusschenkomst der Commissarissen des Konings doen verminderen
tot de na te melden onderwerpen , als :

Aanbestedingen voor het onderhoud der gevangenen en van
herstellingen aan de gebouwen;

Jaarlijksche raming der kosten voor het mobilair
,
naar welke

de besturen der gevangenissen worden gemagtigd om op de hun
meest geschikte voorkomende wijze in de behoefte te voorzien;

Jaarlijksche verstrekking van kleeding- en liggingstukken, terwijl

suppïetoire aanvragen daartoe door de Commissarissen regtstreeks

worden geautoriseerd

;

Terugvordering der kosten wegens verpleging van politie-

gevangenen en van kleine kinderen, ten laste der gemeente;

Toelating tot de pistole, of zoogenaamde vrije kamers in de ge-

vangenissen :

Jaarlijksche af- en ontslag van veroordeelden;

Personeel der besturen en beambten ;

Jaarlijksche verslagen omtrent den toestand der gevangenissen ;

Inspectie-rapporten

;

Belangrijke gebeurtenissen in de gevangenissen

;

Beschouwingen en voorstellen der besturen over de gevangenissen.

4°. De hier bedoelde nuttige veranderingen in de gevangenis

te Gouda sedert eenigen tijd volbragt, bestaan hoofdzakelijk in de

verbetering der localen voor zieken bestemd ,
en in de oprigting

van eenige weinige cellen , tot vervanging der ouderwetsche onge-

zonde cachotten, voor huisselijke straffen bestemd, al hetwelk

ook in de gevangenis te Woerden heeft plaats gehad.

In laatstgenoemd gesticht is bovendien nog onlangs eene belang-

rijke verbetering tot stand gebragt door twee groote slaapzalen,

elke door ongeveer honderd ge vangenen bezet, in vier vertrekken

te vertimmeren
,
ten gevolge waarvan het erkende nadeel aan groote

verzamelingen van veroordeelden verbonden, veel is verminderd
en het toezigt der beambten over dezelve meer doeltreffend ge-

maakt. Verdere wenschelijke veranderingen aan deze, tot ge-
meenschappelijke opsluiting bestemde strafgevangenis zijn aan het

Ministerie van Justitie niet bekend gemaakt.
Even als de overige gevangenissen, is de genoemde te Woerden

ook in onderhoud aanbesteed en wordt onder toezigt van den
Waterstaat in goeden staat gehouden.

5°. Gelijk bij de beantwoording van het Verslag der Commissie
van Rapporteurs betreffende het wets-ontwerp der begrooting voor
1852 is medegedeeld

,
wordt de bezoldiging der cipiers van de huizen

van bewaring , welke als kantonnale gevangenissen m,oeten worden
beschouwd, geregeld en door Gedeputeerde Staten der respective

provinciën voorgedragen gedeeltelijk ten laste van elk betrokken
kanton , en gedeeltelijk ten laste van het Rijk

,
naar evenredigheid

van het gemiddeld getal politie-gevangenen en doortrekkende ge-

vangenen, aldaar aanwezig geweest.

Voor de huizen van bewaring, welke bij uitsluiting bestemd
zijn tot nachtverblijf van doortrekkende gevangenen, komt de ge-

dachte bezoldiging geheel ten laste van het Rijk, zoo als
,
onder

anderen
,
in de provincie Drenthe plaats heeft voor het huis van

bewaring te Coevorden, en in het aanstaande jaar almede zal moe-
ten geschieden voor het thans in aanbouw zijnde huis van bewa-
ring te Uwimjelo.

Aan voorschreven omstandigheid is de opgemerkte onevenre-

digheid in de geraamde toelagen voor cipiers van huizen van
bewaring toe te schrijven.

6°. De geneeskundige behandeling der gevangenen wordt alleen-

lijk aan burgerlijke geneesheeren opgedragen ter plaatse waar zich

geene officieren van gezondheid der land- ofzeemagt bevinden.

7°. Zoo als sub 2°. wordt betoogd, is in het beheer der gevan-

genissen geene vermeerdering van omslag gebragt en ofschoon

voor de cellulaire gevangenissen de bomocijingen der besturen

over dezelven van grooteren omvang en meer belangrijk zijn ge-

worden, heeft de verhooging van het abonnement voorde collegien

van regenten over de huizen van arrest
,
geenszins ter zake daar-

van plaats gehad.
Tot liet jaar 1850 werd het voorschreven abonnement, bij Ko-

ninklijk besluit van den 26sten Februarij 1814 op 1 100 bepaald,

uit de provinciale middelen voldaan , en ten blijko dat deze som

niet toereikend is ter bestrijding der werkelijke uitgaven en om
daaruit eenige belooning te vinden voor den secretaris van
elk collegie , was dezelve door Gedeputeerde Staten in sommige
provinciën tot f 200 a 250 verhoogd.

Na het overbrengen dezer uitgaven
, in 1851 ,

ten laste van
het Rijk, hebben de collegien van regenten, welke sedert lang
in het genot van een verhoogd abonnement waren gesteld, op de
voortduring daarvan aangedrongen en heeft de laatst afgetre-

den Minister van Justitie het billijk geacht om voor alle de
collegien van regenten voor de huizen van arrest, ter plaatse

alwaar zich tevens geene strafgevangenis bevindt , eene verhoo-
ging van f 100 op het abonnement, bij het voormelde besluit

bepaald, ingaande den lsten Julij 1852, aan Zijne Majesteit den
Konjng in gunstige overweging te geven.

8°. Vergoeding wegens kosten van verplaatsing wordt somtijds

toegekend aan ambtenaren , die
,
zonder verhooging van tractement,

in het belang van de dienst
,
naar eene andere gevangenis moeten

worden overgeplaatst , of aan beambten van lageren rang
,
welker

geringe bezoldiging de kosten van verhuizing niet kan gedoogen.
Artikel 30. De besturen van sommige provinciën hebben zich

tot de Regering gewend , niet zoozeer om vergoeding van den
huurprijs, als wel om huur te vorderen voor de in die provinciën
aanwezige regtsgebouwen. Een dier besturen evenwel verlangde
niet alleen huur voor het paleis van justitie, maar ook, dat
het Rijk zou voorzien in de voldoening der huur, die vroeger
door het provinciaal bestuur aan eene arrondissements-hoofdplaats

voor het gebouw der aldaar gevestigde regtbank was toegekend

,

en tot dusver uit de provinciale middelen werd gekweten.
Die vorderingen hebben tot het voeren eener langdurige brief-

wisseling aanleiding gegeven, en op dit oogenblik blijft er slechts

een enkel provinciaal bestuur over, van hetwelk met zekerheid

bekend is
,
dat het voornemens is , om ,

in weerwil van de daar-
tegen aan hetzelve medegedeelde bedenkingen, bij zijne vordering

te blijven volharden. De zaak vereischt nog verder onderzoek en
zal denkelijk aan de wetgevende magt onderworpen worden.

Artikel 31. Aan het eind van bladz. 5 des Verslags wordt
eene aa .vulling verlangd der bij de Memorie van Toelichting

gegeven ophelderingen aangaande dit artikel.

Het persoonlijk gevoelen van het tegenwoordig hoofd van het

Departement van Justitie brengt mede om langzamerhand met
den aanbouw van cellulaire gevangenissen voort te gaan ,

waartoe
in den loop dezer zitting welligt nog eene wets-voordragt zal

moeten gedaan worden , maar thans geene meerdere gelden zij n
aangevraagd

, omdat voor de daarstelling van nog ée'ne of meer-
dere cellulaire huizen de noodige plannen en bestekken tot dus-

verre niet zijn vastgesteld.

Wanneer eenmaal het getal cellen op een daartoe voldoend

bedrag zal gebragt zijn, zou de Regering niet vreemd zijn van
het denkbeeld om

, met uitbreiding der wet van 28 Junij 1851

[Staatsblad n°. 68) , den duur der cellulaire gevangenisstraf tot

op één jaar te verlengen.

Omtrent de gevolgen ,
welke de toepassing der wet van den

28sten Junij 1851
(
Staatsblad n°. 68) heeft gehad ,

zoowel met be-

trekking tot de veroordeelden zelven, als tot de plaatsen, waar
deze hunne straf hebben ondergaan, en het getal cellen voor het

opnemen van gevangenen beschikbaar , heeft de ondergeteekende

de ondervinding geraadpleegd van de betrokken besturen over de

huizen van arrest en huizen van verzekering, in welke de een-

zame opsluiting opvolgend is ingevoerd.

Het blijkt uit de ontvangen rapporten deswege, dat, ofschoon

de verloopen tijd sedert de toepassing der voorschreven wet nog
te korf is om met voldoenden grond te kunnen oordeelen over de

uitwerking van het stelsel van eenzame opsluiting der gevange-

nen
,
echter de heilzame invloed van hetzelve niet is te ontkennen.

Op menigen gevangene maakt de eenzame opsluiting eenen

diepen indruk; vooral in do eerste dagen van afzondering ge-

tuigt daarvan hunne gemoedsgesteldheid , waarin allengs eene be-

tere stemming zich openbaart ten gevolge der toespraken van be-

voegde bezoekers
,
door afwisseling van arbeid en onderwijs.

Bij de onveroordeelde gedetineerden heeft de algeheele afzon-

dering van andere misdadigers ten gevolgo , dat zij eerder tot in-

keer en dus tot bekentenis van schuld
,
waar die bestaat, ko-

men
, en dat hunne houding voor de regterlijke autoriteiten wel-

voegelijker is dan vroeger.

Van de gevangenen in het algemeen wordt betuigd dat de over-

denkingen, waartoe zij worden geleid door de eenzaamheid, afge-

wisseld door dagclijksche bezoeken, hen met lofwaardige belang-

stelling gebragt door de regenten en door leden van het Neder-
landsch Genootschap tot zedelijke verbetering der Gnvangenen

,

mitsgaders door verdere middelen voor hunne godsdienstige en

zedelijke belangen aangewend, ongetwijfeld heilzame indrukken

bij hen achterlaten , waarvan als blijken worden opgemerkt de

ordelijkheid van gedrag en do reinheid, die, na eenig verblijf in

do cellen, bij de meeste gevangenen wordt aangetroflen. Deswege
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kunnen evenwel nog geene bepaalde uitkomsten worden opgegeven.

Het spreekt van zelf, dat het meerendeel der eenzaam opgesloten

gevangenen, gedurende eene tijdsruimte van hoogstens zes maan-
den ,

niet op die hoogte kunnen gebragt worden dat men van

hen in de toekomst eene geheel duurzame verbetering kan verwach-

ten. In allen gevalle
, de nadeelen die de eenzame opsluiting

keert ,
onafscheidbaar aan eene gemeenschappelijke opsluiting ver-

bonden ,
zijn onbetwistbaar van dat belang te achten dat, alleen

daardoor reeds, het gedachte stelsel voor den Staat en voor de

gevangenen eene weldaad wordt.

De gezondheidstoestand der gevangenen wordt als bijzonder

gunstig vermeld. Geen nadeelige invloed daarop , noch op de

verstandelijke vermogens ,
is bij de tot dusverre toegepaste een-

zame opsluiting opgemerkt.

Hierbij is gevoegd een staat , aanwijzende de gestichten
,
met

het getal hunner cellen ,
in welke de eenzame opsluiting reeds is

of eerlang zal kunnen worden toegepast , mitsgaders het getal

gevangenen tot die straf veroordeeld
,
welke sedert de invoering

der bovengemelde wet tot op den lsten October jl. aldaar aan-
wezig zijn geweest.

In de meeste der op voorschreven staat vermelde huizen van
arrest

,
even als in de huizen van verzekering te Groningen en

te Assen ,
is het aanwezig getal cellen veeltijds noodig geweest

voor plaatselijke behoefte.

Naar Amsterdam, alwaar ongeveer honderd cellen gewoonlijk

onbezet bleven
,

geschiedt van lieverlede eene ruimere opzending
van veroordeelden tot eenzame opsluiting uit andere plaatsen

des Rijks, hetgeen weldra in belang zal toenemen ten gevolge

der herstelling van het kostelooze vervoer van gevangenen langs

de lijnen van den Rhijn-spoorweg , zoo als op den Hollandschen
spoorweg steeds plaats heeft, waardoor de gerezen bezwaren
tegen het vervoeren derwaarts van gevangenen uit verwijderde

streken des lands
,
veel van hun gewigt zullen verliezen.

Artikel 82. In de beschouwingen der Regering omtrent de vor-
dering der Algemeene Rekenkamer

,
om telkens bij het verleenen

van een pensioen te onderzoeken of de bestaande wettelijke ver-

ordeningen naar behooren zijn in acht genomen
,

is tot dusverre
geene verandering gekomen. Zij is nog steeds van gedachten dat
zoodanig onderzoek niet is voorgeschreven en ook niet noódzake-
lijk is.

Door de wegneming van artikel 2 der begrooting uit het
aangehaald wets-artikel wordt aan de gedane opmerking gevolg
gegeven. De daartoe noodige verandering is in de bijgaande Nota
van Wijziging opgenomen.

De Minister van Justitie ,

Strens.

[H. 99c.]

[H. 99a.]

BULAGEt

AANWIJZING der veranderingen in Tiet Ontwerp van Wet,
houdende het IVde hoofdstuk der begrooting van de Staats-
uitgaven voor het dienstjaar 1853. [Zie dit Wets-ontwerp
op bladz. 6 en 7 dezer Bijlagen .]

Ilde AFDEELING.
Kosten der regterlijke magt.

Het cijfer van artikel 6 verminderd met f800, en dus veranderd
in f 315,800.

Dat der afdeeling wordt dien ten gevolge f 1,207,272.

IVde AFDEELING.
Geregtskosten in strafzaken.

De omschrijving van artikel 16 aldus veranderd:
» Algemeene geregtskosten

, transportkosten van uit te leveren
» vreemdelingen en andere kosten, voortvloeijende uit de overeen-
» komsten, tot wederkeerige uitlevering van beschuldigden en
i) misdadigers.”

Vde AFDEELING.
Kosten van algemeene of Rijks-politie.

Het cijfer van artikel 17 verminderd met f 7000 en dus veranderd
in : » f 12,250.”

Dat der afdeeling wordt aldus f 22,750.
Het totaal van het hoofdstuk wordt ten gevolge der hierboven

vermelde veranderingen in het cijfer van twee afdeelingen;
» f 2,195,762.28”.

Moetende dus ook aan het slot van art. 1 der wet gelezen
worden

:

» en alzoo tot een bedrag van twee millioen honderd vijf en
» negentig duizend zeven honderd twee en zestig gulden

,
acht en twintig

» cents''

Art. 2 yvan het Wets-ontwerp.

Het daarin aangehaald artikel 2 van het hoofdstuk valt weg.

De Minister van Justitie
,

Strens.

[H. 992>.]

AANWIJZING van veranderingen in deh TJitgewerkten en

Toelichtenden Staat tot dit hoofdstuk hehoorende. (Deze
staat is in deze Bijlagen niet medegedeeld.)

BIJLAGE.

STAAT aanwijzende het getal der tot eenzame opsluiting veroordeelde gevangenen, die gedurende
het derde en vierde quartaal van i85i

,
mitsgaders het eerste, tweede en derde quartaal van

i 852
,
in de onderstaande cellulaire gevangenissen zijn opgenomen geweest.

BENAMING STANDPLAATS
Getal der veroordeelden

,

gedurende het derde en
Getal der veroordeelden,

gedurende het eerste
,
tweede

QP 1°. OCTOBER 1852.

DER der
GETAL

CELLEN.

vierde quartaal

van 1851.

en derde quartaal

van 1852. GETAL CELLEN.

GESTICHTEN. GESTICHTEN.

Mannen.
Vrou-
wen.

Totaal. Mannen.
Vrou-
wen.

Totaal.
Door veroordeelden

en

onveroordeelden bezet.

Onbe-
zet.

Huis van arrest en justitie .

Burgerlijk en militair huis

Amsterdam

,

208 44 10 54 150 39 189 97 111

van verzekering .... Groningen

,

14 2 4 6 5 10 15 9 5
Huis van arrest en justitie. (1) Assen

,

41 1 » 1 M )) » 35 6
Huis van arrest (2) . . . Gorinchem

,

32 » » 51 9 60 ' 21 11

Idem Sneek

,

9 2 » 2 7 1 8 5 4
Idem ;...... Deventer

,

./ 8 1 1 7 » 7 3 5
Idem Almelo

,

25 5 1 6 4 1 5 8 17
Idem (3) Appingadam

,

27 » )> )) 18 2 20 12 15
Idem (4)

Burgerlijk en militair huis

W inschoten

,

27 » )) » 1 » 1 16 11

van verzekering (5) ; . Middelburg

,

14 » » )) » » }) » V

Idem (6) ..... . Maastricht, 14 )) » )) )) » )}

Totaal. . • t i « t 419 55 15 70 243 62 305 206 185

(1) Dit gesticht is, vóór den lsten October 1852, sterk bevolkt geweest met onveroordeelden ,
en met veroordeelden tot gemeen-

schappelijke opsluiting.

(2) ln dienst gesteld 1 Januarij 1852. (3) In dienst gesteld 1 Januarij 1852. (4) Even als in de gevangenis te Assen.

(5) Zal worden in dienst gesteld in het begin van 1853.

(6) In dienst te stellen in den loop van het vierde quartaal van 1852. De Minister van Justitie,

Strens.

(
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[II. 100.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot vaststelling van hoofdstuk IV der

begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853 ;

uitgebragt in de zitting van den 12den November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het wets-ontwerp tot

vaststelling van het IVde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor

1853 , betreffende het Departement van Justitie
,

heeft
,
na ken-

nis te hebben genomen van de Memorie van Beantwoording, door

den heere Minister van Justitie den llderi November jl. inge-

zonden , op het Voorloopig Verslag wegens dat wets-ontwerp

,

alsmede van de bij die memorie gevoegde aanwijzing van ver-

anderingen in de wet en verdere stukken, geen nader onderzoek
te dezer zake in de Afdeelingen der Kamer noodig geoordeeld.

Wat het eigen oordeel der Commissie omtrent de punten , in

de gewisselde stukken behandeld , betreft moet zij verklaren door

de oplossing van eenige der in de Afdeelingen geopperde en in het

Voorloopig Verslag opgenomene bedenkingen niet geheel bevre-

digd te zijn. Zij vindt echter geene aanleiding om op een dier

punten bepaald terug te komen. Alleen merkt zij aan
,
dat, naar

hare overtuiging, de opmerking omtrent de afschaffing der wet-
ten van Franschen oorsprong, bij § 2 van het Voorloopig Ver-
slag gemaakt

,
door den heere Minister van Justitie ook namens

zijne ambtgenooten had moeten worden beantwoord ,
daar de

bedenking nu slechts voor een zeer klein gedeelte overwogen
schijnt te zijn geworden.

Aldus vastgesteld bij de Commissie den 12den November 1852.

Beens.
Luijben.
Metmax.
Van WiNTERSHOVEN.
Heemskerk.

[II. 101.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag

der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp .van Wet
tot vaststelling van hoofdstuk V der begrooting van de

Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

§ § 1 era 2. Ten aanzien van het totaalcijfer en de zamentrek-
king van sommige artikelen werden door eenige leden bedenkingen
geopperd, die in het Verslag zelf, van wege de groote meerder-
heid

,
eene Avederlegging vonden

, welke de zienswijze van het

Gouvernement uitdrukt.

Met genoegen maakt het die wederlegging tot de zijne.

De opmerking
,

dat het cijfer der verhooging bij de Memorie
van Toelichting niet op f 268,344.02, maar op f428,344.02, dus

f160,000 hooger, moest zijn gesteld, ware gegrond, zoo de ra-

ming voor 1853 geene kosten voor de telegrafie bevatte. Maar
nu daarvoor in die raming f‘ 230,000 begrepen is, kon het juiste

cijfer der verhooging', vergeleken met hetgeen voor het loopende
dienstjaar is toegestaan

,
niet verkregen worden dan door bij liet

in December 1851 vastgestelde bedrag van het Vde hoofdstuk voor

1852, de som van f 160,000 te voegen, waarmede dat hoofdstuk,

insgelijks voor kosten der telegrafie, dus voorgelijk onderwerp,
bij de wet vau den 7den Maart 1852 (Staatsblad n°. 50) werd
verhoogd.

Wilde men de som van f160,000 van 1852, bij deze vergelij-

king ter zijde stellen , billijke rekening zou dan vorderen het ook
ten aanzien der f230,000 voor 1853 te doen, in welk geval het

cijfer der verhooging met f 70,000 zou verminderen en van
f 268,344.02 tot f 198,344.02 dalen.

Dit in aanmerking genomen, schijnt niet met grond te kunnen
worden gezegd

, dat het cijfer der verhooging bij de Memorie
van Toelichting te la(ig is gesteld.

Te regt merkt het Verslag op, dat zamentrekking van artikelen

bijna uitsluitend onder de afdeeling Kosten van het bestuur der

provinciën voorkomt.

De ondervinding had doen zien, dat zamenvoeging hier noodig

was en vroegere splitsing te ver ging.

Met afzonderlijke artikelen
, b. v. voor bureaubehoeften en voor

meubelen , was het antwoord op de vraag, welk artikel de uitgaaf

dragen moest, niet altijd helder. Tegen de meening, dat eene

schrijftafel tot de meubelen behoorde, kon het gevoelen, dat zoo-

danig voorwerp eene bureaubehoefte is, worden gesteld.

Werd inde zamengevoegde artikelen ook do huur van gebouwen
bogrepen, hetgeen bij de begrooting van 1852 (artikelen 33 en 51)

ten aanzien van twee provinciën plaats had, is dat thans, ter

bevordering van eenparigheid, voor alle de gewesten gevolgd.

Ilde AFDEELIXG.
Kosten van het bestuur der provinciën.

§ 3. De reis- en verblijfkosten van den Commissaris desKo-
nings

, de leden van Gedeputeerde Staten, den griffier enz. zijn

dikwerf van verschillende omstandigheden afhankelijk, en kunnen
dus niet op dezelfde wijze voor elke provincie berekend worden.
Hoewel b. v. aan de Commissarissen des Konings bij art. 3 hunner
instructie (vastgesteld bij Koninklijk besluit van 27 September
1850, Staatsblad n°. 62) de verpligting is opgelegd, jaarlijks een
gedeelte hunner provincie te bezoeken , zoodat in de vier jaren
elke gemeente ten minste eens bezocht zij, kunnen echter de
daarvoor benoodigde reis- en verblijfkosten verschillen

,
naar

mate het getal gemeenten, die te bezoeken zijn, in evenredigheid

van de uitgestrektheid der provincie, grooter of kleiner en haar
afstand van elkander meerder of minder is. Bijzondere omstandig-
heden komen daarbij tevens in aanmerking. Zoo zijn de reis- en
verblijfkosten van ’s Konings Commissaris in Koordholland tot een
hooger bedrag dan in de overige provinciën uitgetrokken , uit

hoofde van de verpligting van dien staatsambtenaar om ten minste

eenmaal ’s weeks te Amsterdam te komen . waar hij voor belang-

hebbenden te spreken moet zijn. Het al of niet aanwezig zijn van
belangrijke waterstaats- of andere publieke werken in eene provin-

cie kan daarenboven op het doen van reizen en bij gevolg ook op
het bedrag der reis- en verblijfkosten van invloed zijn.

Ten einde deze kosten met de behoeften in verband te brengen

,

heeft het Gouvernement gemeend zoowel op de voordragt der

Provinciale Staten als op de werkelijke uitgaven van vorige jaren

te moeten letten, dewijl in een en ander de zekerste maatstaf ge-

legen is van hetgeen elke provincie behoeft.

HIde AFDEELIXG.
Nationale militie en schutterijen.

§ 4. Op het tot stand brengen eener algemeene herziening der

wetgeving, regelende de nationale militie en schutterijen, in dit

zittingjaar mag niet worden gerekend.

De leden, welke eene partiele wet tot uitvoering der nieuwe
bepalingen van art. 181 der Grondwet van geen zoo grooten

omvang achten
,
gelieven in aanmerking te nemen , dat

,
zoo men

de loting een jaar verschuift, de tegenwoordige wet uit haar ver-

band wordt gebragt.
%

Die partiele herziening zou een zoo doortastende greep zijn,

dat zij met eene geheele omwerking bijkans gelijk zou staan.

De wetsbepalingen omtrent de inschrijving, de loting , de rege-

ling van het gewoon en buitengewoon contingent, aanvulling van
ontbrekenden aan de corpsen, herziening der tijdelijk vrijge-

stelden van vroegere ligtingen ,
handelingen van de Commissaris-

sen des Konings, van de militieraden, militiecommissarissen en

gemeentebesturen en een aantal andere wettelijke voorschriften

maken ëén geheel uit.

Zij zouden alle bij eene verschuiving der loting gewijzigd en

met vele andere aaneengeschakelde wetsbepalingen in verband

moeten worden gebragt , of de wet zou onuitvoerlijk zijn.

Daarenboven zou eene voorziening moeten worden genomen ten

aanzien der gehuwden.
Dezen zijn thans vrij ; art. 181 der Grondwet kent dien vrijdom

niet ; een verschil , dat met betrekking tot de thans op dien grond
tijdelijk, van jaar tot jaar, vrijgestelden harde gevolgen zou hebben.

Zoo men hierbij voegt, dat de belangen der lotelingen door de

partiele wet niet zouden worden bevorderd, aangezien zij gedu-
rende een jaar in reserve worden gesteld , en niet vroeger in

werkelijke dienst behoeven te treden dan dit bij uitvoering van
art. 181 der Grondwet het geval zal zijn, schijnt dit tot de

overtuiging te moeten leiden
,
dat de gewenschte partiele wet niet

doelmatig zou zijn.

§ 5. De vraag ,
of voor kosten der nationale militie en schut-

.

terijen , aangezien de werkelijke uitgaven over vroegere jaren,

geen lager cijfer ware te stellen, werd bij het ontwerpen der ra-

ming voor 1853 nief voorbijgezien.

Het scheen evenwel, alvorens tot verlaging te besluiten
,

gera-

den nog de uitkomsten van 1852 af te wachten. Met dat jaar

toch wordt ,
voor het eerst, uit de toegestane sommen voorzien

in hetgeen te betalen is aan genees- en heelkundigen die
, in geval

van hooger beroep bij Gedeputeerde Staten, krachtens art. 16

der wet op de schutterijen van den 11 den April 1827 (Staatsblad

n°. 17), tot onderzoek van ziekten of gebreken worden geroepen.

In vroegere jaren werden deze kosten uit de provinciale fond-

sen gekweten.

IVde AFDEELING.
Medische politic.

§ 6. Reeds in de Staatscourant van den 6den Junijjl. n*. 133,

zijn de maatregelen tot onderzoek naar de waarde der inenting

als voorbehoedmiddel tegen de longziekte van het rundvee , door
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den Minister van Binnenlandsche Zaken verordend
,

in korte

trekken medegedeeld. Naauwelijks onderrigt van hetgeen men in

Belgie meende te hebben ontdekt
,
heeft het Gouvernement terstond

gehandeld.

Aan ’s Rijks Veeartsenijschool worden de proeven te dier zake

geregeld voortgezet, In een afzonderlijken stal
,
voor 30 runderen

ingerigt ,
zijn nevens 20 ingeente

,
eenige longzieke en eenige

niet-ingeente runderen geplaatst.

De ingeente, aldaar gedurende een behoorlijken tijd waar-

genomen, zijn bestemd om tijdelijk te worden afgestaan aan

veehouders buiten het terrein der school, in wier stallen de

ziekte heerscht
,
ten einde met meer juistheid te kunnen beoor-

deelen ,
in hoeverre de vatbaarheid voor besmetting door de inenting

vernietigd wordt.

Het voornemen is, de proefnemingen op die wijze in eenige

serien te verdeden
,
terwijl men telkens

, in de plaats der ver-

wijderde runderen
,
een nieuwen toevoer gezonde dieren zal op-

nemen en inenten.

Het ligt in den aard der zaak, dat een geruime tijd moet ver-

looppn ,
alvorens omtrent de uitkomsten der proeven een beslissend

oordeel kunne worden geveld.

De Commissie met het onderzoek belast wenscht zich dan

ook voor alsnog van zoodanige uitspraak te onthouden. Zij heeft

echter voorloopig een verslag ingediend van de inentingen ,
door

haar verrigt buiten het terrein der school
,
in stallen waar long-

ziekte heerschte.

Een afschrift van dit rapport wordt hierby als bylago overge-

legd.

Vde AFDEELING.

Verdere uitgaven betrekkelijk het linnenlandsch bestuur

.

§ 7. Aan het drukken der uitkomsten van de tienjarige volks-

telling wordt met den meest mogelijken spoed gewerkt. De om-
vang van dit werk, hetwelk een duizendtal bladzijden in folio

zal bedragen , en de naauwkeurigheid waarmede de bewerking

moet geschieden, maken het ondoenlijk, het juiste tijdstip te bepa-

len
,
waarop het geheele werk zal afgedrukt zijn. Het eigenlijke

werk der telling is afgeloopen. De staten van zes provinciën

liggen geheel voor de pers gereed; maar uit de vijf overige wor-
den nog antwoorden over ontdekte leemten verwacht. Daar de

aanmerkingen op de registers en de leemten , bij den arbeid ont-

dekt, veelvuldig zijn, en zich uitstrekken over verscheidene ge-

meenten ,
verloopen maanden , alvorens een volledig antwoord uit

de provinciën kan worden te gemoet gezien.

§ 8. De vraag wordt geopperd
,

of het regelmatig is dat

,

terwijl de bijdrage in de kosten van vergrooting der haven van
Harlincjen onder artikel 80 der begrooting is begrepen

,
de bijdrage

aan de gemeente Delfzijl in de kosten van herstelling en verbe-

tering der havenwerken aldaar
, uit de onder artikel 63 uitgetrokken

som zal worden gevonden.

De twee gevallen staan niet gelijk.

De kosten van gewoon onderhoud der haven van Delfzijl ,
die

vroeger als Rijkswerk werd behandeld ,
worden voor een zeer klein

gedeelte bestreden door de opbrengst van het havengeld, dat

krachtens eene gemeenteverordening wordt geheven.

De gemeente is buiten staat voor dit' werk, waarbij ook het

algemeen belang is betrokken, meer bij te dragen; dit zal ook wel
voortdurend het geval zijn. Het Rijk is uit dien hoofde ge-

drongen , de gemeente daarin te gemoet te komen.
De bijdrage daarentegen voor de vergrooting der haven van

Harlingen wordt verstrekt aan 'de provincie Friesland
,
krachtens

het Koninklijk besluit van 17 December 1819 n°. 1 belast met
het onderhoud der haven en havenwerken, met uitzondering der

uitdieping, waartoe de gemeente is verpligt.

Deze buitengewone tegemoetkoming is slechts voor vijf jaren

verleend
, en zal op de begrooting van 1856 niet meer voorkomen.

Vide AFDEELING.

Waterstaat en publieke werken.

§ 9. Gaarne doet het Gouvernement verslag van hetgeen met
de voor 1852 toegestane sommen ter verbetering onzer rivieren

tot hiertoe werd verrigt. Daarbij zal de gewone orde in acht
worden genomen.
Nederrhijn en Lek.— Gelderland.— Boven het Looveer is de

rivier onmatig breed
, en bestaat er een middeltand. Het plan is

,

volgens een reeds geformeerd ontwerp, de rivier tot de normale
breedte te herleiden, en de plaat zoo mogelijk aan den oever te

brengen. De aanvankelijke verbetering werd besteed voor f 6690.
Tot vervolg der werken aan het kromme riviervak van Mal-

burgen.

,

waarin hij lagen stand het vaarwater zeer moeijelijk is,

is de verlenging van eenige kribben ondernomen.
De kribben aan de Spees te verlengen , scheen dit jaar onnoodig.

Het kwam beter voor , aan de rivier pog eenigen tij d te gunnen
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zich naar de reeds gemaakte werken te regelen. Alsdan zal het
vermoedelijk tijd worden, het eerst op den overoever in het
Utrechtsche te werken.
De in het vorige jaar te Gulenburg gemaakte kribwerken hebben

dadelijk wel voldaan. Zij moeten worden vervolgd ; doch de
voorgenomen verbetering van dit riviervak is, daar de beschikbare
gelden op andere punten werden vereischt

, uitgesteld.
Utrecht en Zuidholland. — Het voornemen was, aan den regter

oever bij Honswijk drie kribben te leggen , met het doel om het
riviervak regelmatiger te maken.

Dit werk werd voor f 10,475 aangenomen.
Deze som scheen te hoog. Ook moesten

,
zou het doel worden

bereikt, en het rivierbed langzamerhand op de normale broedte
gebragt , en daardoor het vaarwater regelmatiger gemaakt worden,
gelijktijdig tegenover deze kribben, drie op den linker oever in
Zuidholland worden gelegd.

Toen de ontwerpen van deze kaatsten gereed waren , bleek
het

,
dat de beschikbare fondsen de uitvoering niet toelieten , en

scheen het raadzaam, deze werken eerst in het volgend voorjaar
te doen uitvoeren.

De vier kribben reeds in het voorjaar aan den Bokzak bij

Nieuwpoort gelegd, beantwoorden uitnemend aan hare bestemming.
Daardoor is het slechtste vak van de Lek aanzienlijk verbeterd.
Waal.— Hetgeen tot beperking der insoharing van den oever

van den Erlecom, met het doel om deze rivier te verbeteren, is

verrigt
,
wordt later aangewezen.

Ook is het verlengen besteed der bleeslagen aan den Turleswaar

d

,

op den linker oever boven Druten, welke in de normale lijn moet
stand houden, ten einde later het kromme en smalle vaarwater en
het geheele riviervak bij Druten kunne worden verbeterd.
Met gelijk doel is de krib op den regter oever, voorleden jaar

aangevangen
,
met 64 el verlengd, waardoor de regter zijtak ver-

moedelijk zal verdwijnen, en de middelwaard tot dien oever worden
gebragt.

Het zeer hooge zomerwater heeft de voltooijing van dit werk belet.

De kosten van deze twee buitengewone werken waren in de
uitgaaf voor de gewone rivierverbetering begrepen. Zij worden
genoemd, omdat zij met de algemeene rivierverbetering in verband
staan.

Het scheen onnoodig de werken van het kanaal van St. Andries
in 1852 uit te breiden.

Meer algemeene ontwerpen
, waaraan men werkzaam is

, moeten
eerst tot grootere rijpheid komen.

Verbeteringen tusschen Dreumel en Tiel zijn in overweging
genomen, doch konden niet worden uitgevoerd, vermits het van
overwegend belang scheen

,
zooveel mogelijk sommen voor de

vorming der nieuwe Merwede beschikbaar te houden.
De Waal is intusschen in de laatste jaren , onder andere door

de werken van Druten
,

Tiel
, Heerewaarden en St. Andries

,

merkelijk verbeterd. ,
•

Over het algemeen is het vaarwater beneden Nijmegen zeer

regelmatig.

Merwede en Killen. — Noordbrabant. — In den zomer is het

bevestigen van den kop en de noordzijde van den Paulownapoldcr
besteed. Dit moet een gedeelte van den linker oever van de
nieuwe Merwede worden, en mag dus niet achteruitwijken. Daar-
toe bestond echter kans, zoolang de voorleden jaar onteigende

eilanden ,
en die in de stroombaan van de nieuwe Merwede gelegen

zijn ,
nog niet zijn weggestroomd.

Dit werk kan geheel voltooid worden geacht. De regter oever,

waarvan de gronden in het vorig jaar zijn aangekocht, moet
nog inbreken en zal dan, zoo noodig, ook verdedigd worden.

Om het water naar de nieuwe Merwede te leiden , werd de

dïgting van de afzuigende , zijdelings gelegen kil, genaamd het

gat van het Steenen Huisje
,
ondernomen.

Na het overwïnnen van zeer vele moeyelijkheden
, kwam dit

werk tot stand.

Ongewoon hooge zomerwaterstand , en dus onvoorziene sterke

stroom, mitsgaders buitengewoon vroeg ingevallen hooge vloeden

en ruw weder hebben de uitvoering uitermate verzwaard.

De digting is eindelijk, ondanks alle beletselen , volbragt, zoodat

op den 27sten October de kil, uitgezonderd eenige kleine openin-

gen ,
over de ebbe geheel afgesloten was. Men werkt nu verder

voort om den dam, ook bij gewoon hoog water, watervrij te

verkrijgen. Dit belangrijk werk is een groote stap tot bevordering

der nieuwe Merwede.
De verdere digting van de Bakkerskil ,

in Julij aanbesteed, is

naauwelijks aangevangen.

Om dat alles beteren voortgang te doen hebben is gelijktijdig

het graven van eene groote geul door de bovenste der onteigende

eilanden aanbesteed, en worden de aardhalingen voor de werken

ook in dien zin van het andere eiland gedaan ten einde het door-

schuren van eene geul in de gewenschte rigting te helpen.

Gedurende en sedert het digten van het gat van het Steenen

II.
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'Huisje is deze doorschuring zeer aanmerkelijk toegenomen. De
aanvankelijke vorming van de nieuwe Merwede

,

door voortgezette

opruiming geholpen, voldoet zeer goed aan de verwachting.

Dewijl die vorming in zekere mate de voorname grondslag is,

waarop de rivierverbeteringen rusten, werd nog, voor f 16,940,

de verdere beteugeling van de afzuigende kil
,
genaamd het Steur-

gat, aanbesteed.

Ook is nog voor eene som van f 10,000 eene streek weiland

aangekocht, die in de ontworpen nieuwe Merwede inspringt, en

welke dus moet wegschuren, zoo ras de bovenwaarts gelegen ge-

graven geulen goed in werking zullen komen. Ook zal dit weiland

bij voorkeur, ten behoeve van de verdere werken, tot het beko-

men van den noodigen grond worden afgegraven.

Hierbij kwam de aanbesteding van het in de normale lijn leggen

van de kade op dit weiland
,
genoemd den achtersten of benedens-

ten Kievitswaard
,

benevens het slechten van de te veel in de

ontworpen nieuwe Merwede vooruitspringende oude kaden
, waardoor

ook de verlangde formatie van den nieuwen riviertak zal worden
bespoedigd. Eindelijk zijn onlangs overeenkomsten aangegaan :

1°. wegens het opruimen van rijs en rietgewassen van doma-
niale platen in de Westkil, oostwaarts van de Paulowndhoeve
onder Werkendam ;

2°. wegens het afgraven van den hoek van den Hennep
,
tegen-

over die hoeve;
3°. wegens het graven van eene geul in den jongen Kievits-

waard , in de rigting van het kanaal door den Hennep.
Zuidholland. — In verband met deze werken, en om, in het

belang van de oude Merwede
,
de afstrooming door de Hoogkil te

matigen, werd in het voorjaar de beteugeling ondernomen van de
Zoeternelkskil en van het gat van den Hengst , nabij den Hengst-
pólder onder 'Sliedrecht.

Deze werken waren spoedig voltooid, en hebben reeds eene
goede uitwerking op den stroom bij de eilanden.

Verder is de verlenging van de krib van 1851' in de oude
Merwede aan de Hoogled, voor f 10,890 aanbesteed, met het doel,

'door stroomleiding de afzuiging van die kil al meer en meer te

•beperken.

De ten vorigen jare hier en in de omstreken angelegde werken
hebben het vaarwater in de oude Merwede reeds aanzienlijk ver-

beterd. Over de, schoon niet twijfelachtige, uitwerking van deze

verlenging kan echter nog weinig gezegd worden, daar de hooge
waterstand oorzaak is , dat het werk nog niet kon worden voltooid.

In verband met die beteugeling is de in 1851 aangevangen
verlaging van den zoogenaamden overlaat van Cruquius voortgezet.

Dit geschiedt om bij de trapsgewijze sluiting van de Hoogkil en
gedurende de vorming van de nieuwe Merwede, de dijken van den
Alblasserwaard te ontzetten, ingeval ijsdammen den afvoer van het
water mogten beletten.

Ten einde aan dit werk meer uitbreiding te geven, zijn eenige

perceelen onteigend.

De hooge rivierstand was intusschen oorzaak, dat de afgra-

ving, die niet vóór den afloop van den hooitijd mogt worden
aangevangen, nog niet is volbragt. Meer regtstrecks in het be-
lang der verbetering van de oude Merwede

,
zijn in het voorjaar

een stroomleidende dam en eene krib over en beneden de Helplaat
gelegd, ter vervolging der stroomleidende krib aan den zuider
oever onder Sliedrecht.

Dit alles heeft naar eisch gewerkt, een zeer slecht riviervak
bijzonder verbeterd en meer afvoer van water in liet belang der

scheepvaart ten gevolge.

In het voorjaar werd ook eene krib aan den voet van den
schaardrjk tegenover de Kerkplaut onder Papendrecht gelegd, en

de verlenging der krib aan den noorder oever boven de Veerplaat
ondernomen.

Door deze en de vroeger aangelegde werken is het riviervak bij

Papendrecht zoo zeer verbeterd, dat thans bij de scheepvaart geen
hinder meer ondervonden wordt van de ondiepten , waarop de
schepen en stoombooten te voren zoo vaak moesten stil liggen en
eenen hoogeren waterstand afwachten.

Nog is eene krib besteed tot aansluiting van do Veerplaat aan
het gors van den Biesbosch, nabij Dordrecht, om slechts één en

daardoor beter vaarwater bij Dordrecht te verkrijgen.

Dat doel kan eerst dan volkomen bereikt worden, wanneer de

Hoogkil en de andere afzuigende killen geheel zullen zijn afgesloten

,

en daardoor do afvoer van meer water naar Dordrecht mogelijk

zal worden.
Verder is in het najaar het bezetten der Kcrksloot aan den

linker oever der oude Merwede ,
onder Sliedrecht aanbesteed. Ook

•dit werk heeft de beteugeling van deze afzuigende kil ten doel,

en moet vooral hare vergroeiing voorkomen. Zoodra do rivierstand

het toelaat, zal het worden ten uitvocr gebragt.

Eindelijk wordt do digtïng eener opening in do stroomleidende

krib tusschcn do Pleunloujvcrsloot en do Helplaat in do Merwede
onder Sliedrecht ondernomen.

Bij het bevaren van de Merwede kan men , even als op de
Waal , herhaaldelijk de betuiging van de schippers hooren, dat het
vaarwater beter wordt.
Maas. — Limburg. — In dit hertogdom heeft de zaak een

bijzonder karakter, bij het niet bestaan van voor de schaaroevers
wakende dijkbesturen, en bij de plotselinge en groote veranderingen,
door den sterken stroom en de snelle aanwassen van water te

weeg gebragt. Het meerendeel der werken bestond in het tegengaan
van schadelijke inscharingen

,
en dus van vergrooting van nadeelige

bogten ; hetgeen bijzondere personen, ieder op zijn eigen grond,
bijna altijd onvermogend zijn, in genoegzame mate te bewerk-
stelligen.

Tot dat einde is de bevestiging van den oever onder Itteren,

Roosteren, Eijsden
, Herten en Buggenum besteed.

De oeververdediging en de afdamming van een tak der Maas
boven Roermond is voor de som van f 3969 aangenomen, waarin
de gemeente Roermond f 1000 zal dragen.
Noordbrabant. — Eene som van f 10,200 is besteed tot verbe-

tering van het riviervak der Maas vóór den mond van de Dieze

,

door het verlengen van dien mond tot aan den normalen oever
van de Maas.

Dit zal eene merkbare verbetering voor de scheepvaart zijn

,

en welligt het tot dusver vereischte jaarlijksch ixitbaggeren van
de Maas voor den Diezemond minder noodig maken.
Omstreeks Alphen zijn eenige kribben besteed.

Ook zijn eenige kribben beneden Grave

,

aan het zoogenaamde
Hazeneinde, gelegd.

Deze laatste buitengewone uitgave
,
in het belang der rivierver-

betering, was mede begrepen in de raming voor gewone rivier-

verbetering.

IJssel. — Overijssel. — Hier is het bevestigen van eenige

normaal gerigte, maar inscharende oevers ondernomen.
Het scheen van belang, die in eene goede rigting te houden,

ten einde later te kunnen overgaan tot het aan den wal brengen
van sommige middelplaten

,
en aldus den IJssel aldaar tot een

eenig rivierbed te herleiden.
‘ Dit is het vervolg van het werk van laatstleden jaar, en vol-

doet in alle opzigten aan de verwachting.

Peilmekken. — Eindelijk kan
,

als met de verbetering der

rivieren in naauw verband, worden berigt, dat ten behoeve van
het stellen van peilmerken langs de rivieren in dit jaar uit de
som, onder artikel 91 der begrooting uitgetrokken, eene buiten-

gewone uitgaaf van f 7010 is geschied.

De hierbij gevoegde staat geeft , na het voorgaande , een overzigt

van de sommen, waarover in 1852 ten behoeve der rivierver-

beteringen is beschikt, en toont aan, dat het geraamde cijfer

van f 200,000 bijna geheel wordt besteed.

Vermoedolijk zal het nog beschikbare worden gebruikt tot

verdere beteugeling van de Kilcvorschkil, tot versterking van de

piasberm in de Witboomenkil en tot verdere opruiming van den
zoogenaamden Hennep en Kievitswaard; waardoor de raming
voor buitengewone werken vermoedelijk zelfs zal worden over

schreden.

De som van f 437,382 voor het geheele artikel 91 der Staats-

begrooting uitgetrokken, is ook bijna geheel uitgeput.

In verband met hetgeen van Landswege ten behoeve der

algemeene rivierverbetering is verrigt, behoort hier melding te

worden gemaakt van de voortzetting der in 1851, met behulp van
eene Rijksbijdrage van f 10,000, door het polderbestuur aan-
gevangen verdediging van den oever van Erlecom.

De instandhouding van dien oever is van groot belang, om het

verder bederf der rivier tegen te gaan. Zij werd zoo dringend

geacht, dat het Gouvernement, nadat was gebleken dat eene

aanzienlijke uitgaaf voor dit werk de geërfden te zeer zou druk-

ken, op nieuw eene bijdrage van f 16,000 heeft verleend als

tegemoetkoming in de kosten der werken, den 27sten üctober jl.

voor f 20,300 aangenomen.
Door die ondersteuning is het polderbestuur in staat gesteld,

de meest noodige werken onder toezigt van den Waterstaat nog
in dit jaar uit te voeren ;

zij moeten in het volgend jaar met niet

minder kracht worden vervolgd.

§ 10. Eene politiewet voor do spoorwegen is sedert geruimen

tijd ontworpen. Het ontwerp is aan de besturen der beide spoor-

wegmaatschappijen medegedeeld om hunne opmerkingen te vernemen,

doch tot dusver nog niet van beide terugontvangen.

§ 11. » Voor eene verhooging van de bezoldiging der hoofd-

i> ingenieurs van de 2de klasse met f 100, en van die der inge-

» nieurs der 1ste klasse met f 200 , bestaat geenc volstiekte nood-
i) zakelijkheid. Vergeleek men de tractementen der ingenieurs met
» die van onderscheidene andere catcgorien van ambtenaren ,

dan
» waren zij geenszins als te gering te beschouwen.”

liet Gouvernement is overtuigd, dat de bezoldigingen aan don

omvang en de belangrijkeid ran de dienst, waarmede de ingenieurs

zijn belast, niet beantwoorden.
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Men brenge zich de vele en veelsoortige werkzaamheden, aan

die ambtenaren opgedragen, voor den geest._

Daargelaten zoowel de menigvuldige verrigtingen van toezigt,

voortvloeiende b. v. uit de wet van 24 Februarij 1806, en over

den waterstaat met de wegen in zijne ontelbare vertakkingen,

als het onderzoek der dagelijks wederkeerende vragen omtrent

de uitvoering van openbare werken
,

behoeft men slechts een

oog te slaan op de rivier- en zeewerken, de wegen, kanalen en

veren , bij het tegenwoordig ontwerp van begrooitngswet voorzien

;

schoon deze den aan de ingenieurs toevertrouwden kring van

bestuur nog niet volledig doen kennen.

Hunne bezoldiging is ver beneden die van andere dassen van

ambtenaren ,
waarmede zij alleen kunnen worden vergeleken ,

die

van de artillerie en genie.

De reden dezer onevenredigheid ligt in het beginsel, bij de

organisatie in 1816 aangenomen.
Men heeft toen met voordacht de tractementen laag , en de

vergoeding van reis- en verblijfkosten hoog gesteld.

Men begreep, dat de ingenieur in het belang der hem toever-

trouwde werken veel moest reizen ,
en het dus raadzaam was hem

daartoe ,
door toekenning eener hooge vergoeding

,
aan te sporen.

De ingenieur werd meer beloond naar mate hij de werken meer

in oogenschouw nam
,
en hij vond zich voor den last en de ver-

moeijenis van gedurig reizen eenigzins schadeloos gesteld door het

geldelijk voordeel, hetwelk er het gevolg van was.

Hierin werd eene eerste verandering gebragt door de aanzienlijke

vermindering van het tarief in 1840 ;
waarop in 1849 vervanging

door spaarzaam berekende abonnementen voor de gewone dienst

volgde. Yoor buitengewone correspondentie bij ijsgang of bij

bijzondere commissien
,
geldt het tarief van 15 December 1851,

ver beneden dat van 1840.

De tractementen zijn intusschen
,
ondanks die veranderde om-

standigheden ,
ondanks eene onbeschrijfelijke vermeerdering van

openbare werken, steeds dezelfde gebleven als in 1816.

Het is de meening des Gouvernements hierop terug te komen
in het algemeen bij eene nieuwe organisatie

,
die echter welligt

op de wet tot regeling van het bestuur van den waterstaat zal

moeten wachten.

Intusschen heeft de Regering geoordeeld aan de meest dringende

behoefte te gemoet te moeten komen
,

door de voorgestelde ver-

hooging van bezoldiging der beide klassen van ingenieurs, die er de

meeste aanspraak op hebben
;
eene verhooging die ,

na aftrek der

bijdragen voor het pensioen- en weduwenfonds, hunne jaarwedde

op f 2400 en f 1900 zal brengen.

Gelijk is opgemerkt , wordt aan onderscheidene ingenieurs , in

overeenstemming met het Koninklijk besluit van den 8sten Februarij

1849 (Staatsblad n°. 6) , boven hun Rijkstractement nog eenige

belooning toegekend uit de provinciale fondsen, voor de directie

Over provinciale averken.

Die belooning is echter tot die bepaalde diensten betrekkelijk

,

en het bestaan van het corps ingenieurs mag er niet afhankelijk

van Avorden gemaakt.
Ten slotte Avordt gevraagd , of indien het toeleggen eener bui-

tengewone belooning noodzakelijk is ,
deze niet kunne Avorden

verleend zonder aan de schatkist een blijvenden last op te leggen?
Uit het voorafgaande volgt, dat hier geene buitengewone beloo-

ning wordt bedoeld, maar eene billijke tractementsverbetering

,

die niet wel anders dan ten laste der schatkist kan Avorden

gebragt.

§ 12. Volgens de bestaande verordeningen worden surnumerairen

,

na volbragte studiën in de opgerigte of nog op te rigten speciale

scholen voor burgerlijke ingenieurs en na afgelegd voldoend examen,
in dienst gesteld.

Het is evenwel in overeenstemming met dat van verscheidene

leden, het gevoelen der Regering, dat aan andere jongelieden,

onverschillig waar dan ook gevormd
, het-uitzigt op plaatsing bij

den Waterstaat behoort te Avorden geopend, mits onder voorAvaar-
den en regels , waarvan het stellen met de nieuAve imigting gepaard
zal gaan.

§ 13. » Men wenscht gaarne eenige meerdere specificatie te

>i ontvangen van de som van f 36,000, bij artikel 65 voor reis-,

n verblijf- en bureaukosten van de inspecteurs, hoofdingenieurs,

» ingenieurs enz. uitgetrokken.”

Hierbij de opgave van het bedrag van het jaarlijksch abonnement
aan die ambtenaren , krachtens Koninklijk besluit van den 20sten
November 1851 [Staatsblad n°. 146) toegelegd, en hetwelk,
behoudens de bepalingen van art. 2 van dat besluit en van art. 12
van het Koninklijk besluit van den 8sten Februarij 1849 (Staatsblad

n°. 6) uit den post van f36,000 moet worden bestreden:

aan de inspecteurs
,
ieder . . . f 1400.00

» )i hoofdingenieurs in de 1ste, 2de en 7de
districten 1000.00

aan de hoofdingenieurs in de 4de , 5de en 6de
districten 1100.00

aan de hoofdingenieurs in de 9de, 10de en 11de
districten *........ f 1200.00
aan de ingenieurs ,

waarnemende hoofdingenieurs in

de 3de en 8ste districten 1000.00
aan de ingenieurs , in de 1ste

, 2de ,
7de en 8ste

districten 700.00
aan de ingenieurs, in de 4de, 6de en 11de dis-

tricten 800.00
aan de ingenieurs, in de 5de, 9de en 10de dis-

tricten 900.00
aan de adspiranten-ingenieurs 500.00

§ 14. » Kan het beheer en toezigt over de werken aan ’s Lands
» gebouwen onder artikel 68 opgenoemd

, niet aan ambtenaren van
» den Waterstaat worden opgedragen ?”

Over het algemeen niet zonder vermeerdering van het perso-

neel dier ambtenaren , hetwelk dikwerf te beperkt is voor de
dienst van den Waterstaat. En die vermeerdering zou geene
besparing zijn.

Alleen de betrekkking van bouwmeester, vroeger met f 3000
’sjaars bezoldigd, is, met eene billijke verhooging, reeds sedert

geruimen tijd, tijdelijk opgedragen aan eenen ingenieur te

'sGravenhage gevestigd, die, ter bezuiniging, daarmede zal blij-

ven belast, zoolang zijne overige werkzaamheden, of de dienst der

Landsgebouwen dit zullen veroorloven.

§ 15. Bij den staat
, waarin de meeste gebouwen op het Bin-

nenhof verkeeren, is een eerst vereischte de hechtheid er van
te verzekeren. Niet altijd kan bij herstelling of vernieuwing op

den oorspronkelijken bouwstijl worden gelet. Bij de zoogenaamde
Loterijzaal zal dit evenwel, zoodra er de hand aan wordt gelegd,

geschieden.

De behoefte aan herstelling van de gebouwen , waarin de colle-

gien en de bureaux van verschillende departementen van algemeen

bestuur zijn gevestigd, is zoo groot, dat de vernieuAving van het

dakwerk der zaal tot een volgend jaar moet worden verschoven.

Ter bevordering van een onbelemmerden toegang tot het Pro-

vinciaal Hof en in het voordeel van de reinheid der zaal, is

onlangs ter sprake gebragt de trekkingen der Staatsloterij elders

te doen plaats hebben. Het denkbeeld blijft
, in afwachting dat

geschikte lokalen beschikbaar zullen zijn, aan de orde.

§ 16. Zoolang het Binnenhof aan het Rijk behoort, en, als

eene plaats op zich zelve, voor afsluiting vatbaar is, schijnt het

bekostigen der gazverlichting, evenmin als der bestrating ,
door

het Rijk onregelmatig. Aan de gemeente zou de plaats moeten

komen bij eene overdragt ,
waarin het gemeentebestuur toe-

stemde.

§ 17. Het Rijk belast zich in het hertogdom Limburg , even als

in Gelderland en elders, met de werken langs of aan de rivier,

welke in het algemeen belang van scheepvaart en stroomleiding

noodig zijn.

De zorg der Regering voor de bevestiging der Maasoevers in

Limburg strekt zich eenigzins verder uit ,
dan in andere pro-

vinciën ,
doch slechts in zoover verwaarloozing der oeververde-

diging het algemeen belang met schade dreigt.

Het Gouvernement is daartoe wel verpligt
,
omdat in Limburg

geene dijk- of poldergenootschappen tot gemeenschappelijke verde-

diging tegen het water aanwezig zijn.

De inscharingen der oevers zijn, in den aanvang althans, veelal

slechts van plaatselijk nadeel voor sommige oevereigenaren. Er
bestaat dus geene algemeene belangstelling en zamenwerking.

De verdediging der oevers is overgelaten aan de gemeenten

,

wier veelal onvermogende inwoners weinig of niets tot bekosti-

ging der werken kunnen bijdragen.

Op de gemeentebesturen en de oevereïgenaars rust nu Avel de verü

pligting, de oevers tegen afneming en inscharing te verdedigen,

en onderscheidene verzoeken , dat, met het oog op dat belang

alleen, door het Rijk voorzieningen Avorden genomen, zijn dan ook

afgewezen. Doch zoodra de scheepvaart schade zou lijden, indien

geene AArerken wierden ondernomen ,
moet het Rijk Avel tusschen

beide komen.
In hoever nu deze stand van zaken gewijzigd en b. v. het

oprigten van waterschappen of vereenigingen tot gemeenschappe-

lijke verdediging der landen bevorderd kon worden ,
hangt inzon-

derheid van het oordeel en de tusschenkomst van Provinciale

Staten af.

§ 18. Men wenschte op den toelichtenden staat in een volgend

jaar, even als zulks vroeger plaats had, voor eiken Aveg , of

elk vak van een grooten Aveg afzonderlijk, ook de onderhouds-

kosten afzonderlijk te zien ramen.

Men zou dus tot eene wijze van uittrekken Avillen terugkeeren,

die juist om de daaraan verbondene bezwaren is verlaten.

Het voordeel der tegenwoordige inrigting is bij den aanvang

van de Memorie van Toelichting van het Vde hoofdstuk der

Staatsbegrooting van het loopende dienstjaar aangeduid, en bij

de BeantAvoording der opmerkingen te dien aanzien
,

zijn de rede-
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nen waarom meer uitbreiding niet raadzaam scheen , verder ont-
wikkeld.

Dit antwoord is opgenomen onder § 12 van het Verslag der
Commissie van Rapporteurs voor het Vde hoofdstuk. Het Gou-
vernement meent zich daaraan tc mogen houden.

§ 19. De bezwaren welke de handel door de jaarlijksche

stremming der scheepvaart op de Zuidwülemsvaart ondervindt,
zijn aan de aandacht der Regering niet ontgaan. Zij hebben geleid

tot het vaststellen eener gemeenschappelijke regeling met het Bel-
gisch Gouvernement, ter gelijktijdige aftapping van de kanalen
op het grondgebied van Nederland en van Belgie.

Deze regeling, in het 139ste nummer van het Staatsblad van
1851 bekend gemaakt, moet strekken om het gebruik van het
kanaal zoo min mogelijk ten behoeve van do noodzakelijke her-
stelling der kanaalwerken

, te belemmeren.
Het handelsbelang vordert, dat de sluiting van een gedeelte van

het kanaal telken jare hoogstens ééne maand dure, niet aanvangc
vöör 1°. Junij

,
en eindige uiterlijk met den laatsten Augustus.

De Belgische Regering kan bezwaarlijk worden overreed daartoe
mede te werken, daar de kunstbevloeijing in de districten der
Kempen

, waartoe mede het kanaal op Belgisch grondgebied dient,

geene verlaging van don waterstand vöbr 15 Augustus gedoogt.
Van daar dat de sluiting der Zuidwülemsvaart

, die dit jaar
wegens den bouw van twee draaibruggen , tusschen de Belgische
sluizen n°. 19 en n°. 18, veertig dagen moest duren, eerst den
20sten Augustus kon aanvangen.
De Regering stelt zich echter voor, in een volgend jaar nieuwe

pogingen bij het Belgisch Gouvernement te doen, ten einde de
belangen van den handel meer voor oogen worden gehouden.

Waarschijnlijk ook zal de stremming in een volgend jaar niet

van zoo langen duur' zijn, en kunnen de verschillende bij dit

kanaal betrokken belangen in het vervolg beter vereenigd worden

,

nu het Tcanaal der Kempen , dat hoofdzakelijk voor de kunstbe-
vloeijing bestemd schijnt, is voltooid.

§ 20. Er bestaat geen bezwaar, aan de Kamer een paar cijfers

te noemen
, waaruit de som van f 318,568 voor het Noordhol-

landsch kanaal is zamengesteld

:

1°. het onderhoud der vlotbruggen, draaibrug, ponten en
woningen is aanbesteed voor voor eene gezamenlijke som
van f 12,083.33

2°. de algemeene uitdieping in 7 jaren tyds is

aanbesteed voor . . 113,168.00
’s jaars.

3°. de nieuwe koopvaardersluis te Nieuwe Diep
is aanbesteed voor f 359,718, waarvan in 1853
0,29 gedeelte of , 104,318.22
moet worden betaald.

Meerdere splitsing der uitgetrokken som zou ten gevolge hebben
dat het doel , met de zamentrekking der onderscheidene onderdeden
beoogd, wierd gemist.

Daaronder toch bevinden zich ramingen van werken
,
die eerst

in 1853 worden aanbesteed.

§ 21. De kostbaarheid van het veer te Willemsdorp op den
Moerdijk

,
bij een allengs verminderd gebruik, is de aandacht der

Regering niet ontgaan.

Het sedert geruimen tijd ingesteld onderzoek liep onlangs af,

cn had ten gevolge dat tot opheffing der stoombootendienst werd
besloten. In den overtogt zal met den aanvang van het vol-
gende jaar door zeil- en roeivaartuigen worden voorzien, waaruit
eene aanmerkelijke besparing in de kosten van het veer zal voort-

vloeien.

De voorbereidende maatregelen , welke de nieuwe inrigting

eischt
,

waartoe het vaststellen van een nieuw tarief behoort,

dat matig zal worden gesteld, veroorloven echter niet het juiste

tijdstip der verandering te bepalen.

lntusschen kan het betrokken artikel der begrooting worden
verminderd. Voorzigtigheid gebiedt echter, die vermindering tot

f 1 4000 te bepalen ; schoon geen penning meer zal worden uit-

gegeven dan do nieuwe inrigting zal vorderen.

Bij de reorganisatie komt het te pas na te gaan , in hoeverre

het behoud der tegenwoordige commissarissen noodig zij. Dat
hunne bezoldiging in artikel 54 van het lXde B. en niet in het

Yde hooldstuk verschijnt, is hieraan tc wijten, dat deze beamb-
ten van wege het Departement van Finanticn met het gcldelijk

beheer zijn belast. In het belang van het voer zijn ze tot enkele

reizen verpligt. Do uitschotten daarvoor konden niet voor hunne
rekening worden gelaten.

§ 22. De haven tot berging van do schipbrug te Vreeswijk

is in 1839, bij hot leggen der brug, onder het bestuur van het

Amortisatie-syndicaat
,
gemaakt. Zij ligt hooger op de rivier dan

de schipbrug ,
zoodat de te bergen schepen tegen stroom moeten

gesleept worden om in de haven te geraken. Bij gewonen wa-
terstand en redelijk weder gaat dit; maar bij hoog water, wan-
neer de uiterwaard onderstaat of bij hot al komen vant drljfijs

is het hoogst moeijelijk en bij plotseling invallende vorst soms
onmogelijk, zoo als in Februarij 1845, toen de schade, hierdoor
aan de schipbrug veroorzaakt, groote kosten vorderde.
De schipbrug, op eene waarde van 60 h 70 duizend gulden

geschat
, is toen met veel inspanning behouden , doch kon uit

hoofde van den ijsgang niet vóór den 28sten Maart in de haven
worden gebragt.

Om soortgelijke onheilen te vermijden, is het noodig de haven
beneden , in plaats van boven de schipbrug te hebben.
Zoo in de voorgestelde begrooting geene posten zijn gebragt

ten behoeve van het uitwateringskanaal in Koordhrabant
,
noch

voor een te graven kanaal tusschen Assen en Groningen , waarvoor
een subsidie van f 200,000 van het Rijk is gevraagd , noch voor
eene verbetering van de afwatering der omstreken van Coevorden ,

het i3 , dewijl het Gouvernement het aandeel des Rijks in deze
nuttige

,
ja noodzakelijke ondernemingen tot onderwerp van een

afzonderlijk voorstel van wet denkt te maken.

VHde AFDEELIXG.

Onderwijs.

§ 23. Aan het ontwerp van wet tot regeling van liet onder-
wijs, waarbij voorlichting van onderscheidene zijden behoefte is,

wordt ijverig voortgewerkt.
,

§ 24. De wensch der leden
,

welke de opheffing van het
Staatsexamen allezins goedkeurden , naar een Staatsexamen aan
het einde van den academischen cursus schijnt juist en regtmatig.
Ook de Regering acht zoodanigen waarborg noodig. Het scheen
echter minder geraden op dit oogenblik te dien aanzien voorschrif-

ten te geven
, en zoo doende afzonderlijk te regelen wat als deel

tot eene geheele hervorming van het hooger onderwijs behoort.

Te minder scheen voorziening thans noodzakelijk, dewijl men ver-
trouwen mag

, dat tegen het tijdstip , waarop de jiu aangekomen
studenten de hoogeschool zullen verlaten ,

dit punt zal vastgesteld

zijn.

§ 25. De Koninklijke Academie te Delft werd van de begroo-
ting weggelaten, dewijl het Gouvernement, bij nader inzien;

geene genoegzame reden voor het behoud vond.
De begrooting voor 1853 bevat omschrijving van de onder-

werpen , waarvoor in dat jaar uitgaven zullen noodig zijn. Kon
worden voorzien, dat in 1853 voor de Delftsche Academie eenig

subsidie of andere uitgaaf zou worden gevorderd , er ware daar-

voor in de begrooting een artikel gesteld. Daar dit het geval niet

is
,
scheen de tegenwoordige inrigting der begrootingsvret mede te

brengen
,
dat een post , waarvoor geene uitgaven wierden vereischt

,

ook niet in de begrooting verscheen.

Welke nieuwe inrigting en verdeeling aan de gewigtige

takken van onderwijs, waarmede de Delftsche Academie is belast,

meest doelmatig zullen worden gegeven, is eene hoofdzorg van het

Gouvernement, maar tot hiertoe nog niet rijp vooreindelijke be-

slissing.

§ 26. Het jongste Verslag over het Armwezen spreekt slechts

van de goederen van het zoogenaamde manhuisfonds te Rossutn.

Deze zijn de vrucht eener bijzondere stichting, oorspronkelijk be-

stemd ter verpleging van oude lieden. De genomen maatregelen

hadden ten doel de herstelling van een regelmatig beheer over

die goederen, en de vaststelling, door het nieuw ingerigt bestuur,

van een reglement omtrent dat beheer en het gebruik der mid-
delen van het fonds ; een en ander zoo nabij mogeiijk gelijk aan
des stichters voorschriften, en dus ter ondersteuning van be-

hoeftigen. Bij de behandeling der zaak is niets voorgekomen,
waaruit de Regering bevoegdheid kon ontleenon om van hare

zijde aan die goederen eenige bestemming te geven.

Voor zooverre hier de geestelijke goederen, voorheen onder

beheer van don heer van Randwijck, worden bedoeld, doet do
toelichting van den post voor beurzen voor studerenden , thans op
de begrooting gebragt, zien, dat de Regering reeds eenigermato

aan de inkomsten dier goederen eene bestemming heeft gegeven
in het belang van het ouderwijs. In hoeverre meer kan worden
gedaan, zal een punt van nader onderzoek uitmaken.

§ 27. Te regt werd aangemerkt, dat het organiek besluit

omtrent het hooger onderwijs het bedrag van de jaarwedden der

hoogleeraren heelt vastgesteld. Een nieuwen regel aan te ne-

men, ware op dit oogenblik niet tijdig.

Omtrent eene voorziening in de open plaats by de theologische

faculteit te Legden , tot dusver zonder nadeel, zoo liet schijnt,

onvervuld gelaten, zijn overwegingen aanhangig, die vermoedelijk

weldra tot eene beslissing zullen leiden.

§ 28. Aan de Latijnsche scholen ,
die slechts zeer enkele of

somtijds geene leerlingen tellen ,
zullen de Rijkstoelagen allengs

worden ontnomen.
Bij de wettelijke regeling der gymnasien zal het toekennen van

toelagen aan gemeenten oen bepaald punt van overweging uitmaken.

liet laatste artikel dezer afdecling is met f 7000 verhoogd.
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Van de aldaar uitgetrokken f 48,025 zijn f 18,000 bestemd voor

schooüoealen.

De ondervinding heeft doen zien, dat deze som,, niet meer dan

even f 1600 voor elke provincie, op verre na niet toereikende is

voor de behoefte. Jaarlijks moet,en dan ook eene menigte aan-

vragen van de hand worden gewezen
,

hetgeen te meer te be-

treuren is, omdat, in vele gevallen, de gemeente en de provincie

bereid zijn een groot aandeel in de kosten te dragen, en de

school tot stand zou komen, zoo het Rijk het ontbrekende kon

aanvullen. Het gemis van weinige honderden guldens doet dus

meer dan eens de gewenschte oprigting eener school mislukken.

Zoo om hierin
,

althans eenigermate
,

te voorzien
,

als omdat

zelden geld nuttiger kan worden besteed, dan voor verbetering

van zoovele slechte en bekrompen schoollocalen en voor opbouw

van nieuwe, heeft de Regering allezins vrijheid gevonden, schoon

niet, gelijk zij wel wenschte, veel, dan toch iets meer dan tegen-

woordig voor dit onderwerp te bestemmen.

Eindelijk is op deze afdeeling een nieuwe post gebragt voor

beurzen voor studerenden aan de hoogescholen.

Bij het organiek besluit op het hooger onderwijs van den 2den

Augustus 1815 waren 70 beurzen: 30 a f 300 elk en 40 a f 200

elk, ingesteld, ter ondersteuning van jongelieden van goeden aan-

leg, doch onvermogend op eigen kosten de lessen aan de hooge-

scholen bij te wonen. De geheele som beliep f17,000.

In 1836 bestonden er onderscheidene redenen om dit getal te

verminderen en bij Koninklijk besluit van den 13den October

n°. 89 werd het alzoo op 50 gebragt.

Zeven jaren later werden de beurzen
,
hoofdzakelijk ter verlïg-

ting van ’s Rijks uitgaven
,

bij Koninklijk besluit van den 13den

Februari] 1843 afgeschaft, doch, ter harer gedeeltelijke vervan-

ging ,
zouden ,

volgens art. 4 van dat besluit
,
de inkomsten der

vicaryen en beneficiën ad studia
,
ter begeving des Konings staan-

de ,
aan de hoogescholen worden toegevoegd.

Over de wijze, waarop aan dit voorschrift het best zou worden
voldaan, hebben langdurige overwegingen bij de Regering plaats

gehad. Ten slotte is meest geraden geoordeeld ,
de goederen dier

vicaryen en beneficiën
,

gelijk al de andere domeinen van den

Staat ,
te verkoopen en daarentegen op de Staatsbegrooting een

post uit te trekken voor beurzen ad studia, door den Koning te

verleenen.

Die verkoop heeft f 64,765 opgebragt. De renten dezer som,
berekend tegen 4 ten honderd, bedragen f2590, en daarvan afge-

trokken een derde
,

dat aan den Staat toekomt
,

blijft er over

f 1720, welke som jaarlijks zou kunnen dienen ter gedeeltelijke

vervanging der voormalige beurzen.

Daar evenwel in den laatsten tijd vrij aanzienlijke geestelijke

goederen aan den Staat zijn gekomen, vroeger, zoo niet uitslui-

tend, dan toch gedeeltelijk, voor het onderwijs bestemd, scheen

het geoorloofd de som van f1720 eenigzins te verhoogen en tot

f 2000 te brengen.

Na de regeling van dit punt
,
dezer dagen ten einde gebragt

,

ontstond eerst nu de gelegenheid gevolg te geven aan art. 4 van
het Koninklijk besluit van 13 Februarij 1843, en daartoe een

post op de Staatsbegrooting te brengen. Wel is de som, vooral

in vergelijking met vroeger, gering; doch goed besteed, kan zij

vruchtbaar wezen. Later zal zij welligt kunnen worden verhoogd.

VlIIste AFDEELING.

Kunsten en wetenschappen.

§ 29. Ook de Regering is van oordeel, dat vereeniging der

Rijksverzamelingen en vereenvoudiging van beheer het middel zou-

den aanbieden om van de aangewezene gelden meer nut te trek-

ken. Hare aandacht blijft voortdurend hierop gevestigd. Evenwel
kan de toevallige plaatsing van verzamelingen van geheel verschil-

lenden aard in één gebouw niet in elk geval aanleiding geven
tot vereeniging.

De wensch om de verzameling van Japansche zeldzaamheden
van den heer Overmeer Fischer met de beide andere Rijksver-
zamelingen van dien aard in één locaal te zamen te brengen

,
be-

staat sedert lang bij het Gouvernement. Meermalen is de verwe-
zenlijking beproefd; dusverre vruchteloos

,
bij gemis aan een geschikt

gebouw.

§ 30. Het overzigt der archieven in ons Vaderland scheen met
een overzigt van het Rijksarchief te moeten aanvangen. Het is

het uitgebreidste depot, en zou, ware alles in den regel, hoofddepót
moeten zijn. Intusschen leverde de beschrijving onvoorziene moeije-
lijkheden op.

Men wenschte namelijk, bij het maken dier beschrijving, twee
oogmerken te vereenigen : het overzigt behoorde in de eerste plaats
waar en volledig te zijn en getrouwelijk den toestand der ver-
zameling af te spiegelen; in de tweede plaats meende men, dat
zulk een overzigt tevens tot handleiding behoorde te strekken bij

de onderzoekingen door geleerden in het Rijksarchief te doen

en dus systematisch behoorde te zijn ingerigt. Intusschen bleek
het alras

, dat de bestaande inventarissen onvolledig waren
; dat

van verscheidene gedeelten van het archief geene inventarissen
voorhanden waren ; dat stukken

,
gelijksoortig van aard en afkomst,

in verschillende gedeelten van het archief, onder den naam van
bijzondere verzamelingen

, verstrooid waren. Het afzonderlijk
houden dier verzamelingen moet verklaard worden uit de wille-
keurige wijze, waarop dikwerf dan eens het Rijksarchief begiftigd,
dan weder van hetgeen het bezat beroofd is : eene willekeurigheid
daaraan te wijten, dat van den aanvang af het archief der Bataaf-
sche Republiek, in 1802, zonder een weldoordacht plan is op-
gerigt

,
en dat, ondanks al de gunsten door Koning Willem I aan

die instelling bewezen, men zich ten minste niet op officiële

Avijze rekenschap had gegeven, Avelke de bestanddeelen van een
Landsarchief zijn en wat tot eene goede inrigting van eeno derge-
lijke stichting behoort.

De beambte
,
met het leveren van het overzigt belast, vond

zich alzoo verpligt gedeeltelijk tot eene nieuwe inventarisatie over
te gaan, gedeeltelijk eene andere rangschikking van enkele gedeelten

te maken
;
enkele afzonderlijke verzamelingen geheel te sloopen en

de onderdeden daarvan in die hoofdafdeelingen over te brengen
waartoe zij uit haren aard belmoren. In het algemeen had men
voor het geheele archief drie hoofdafdeelingen geraamd : G rafelijk-

heid tot 1581; Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden tot 1759;

Bataafsche Republiek en opvolgende besturen tot op de oinAven-

teling van 1813. Men heeft echter al spoedig ingezien dat hetgeen

tot de laatste hoofdafdeeling behoorde te fragmentarisch op het

Rijksarchief bijeen was , en te minder rijp tot het opmaken van
een overzigt, daar gegronde hoop bestond , door overneming van
archieven thans nog bij ’s Konings Kabinet en bij de departementen

van algemeen bestuur berustende, het hier ontbrekende aan te

vullen. Het overzigt zal zich dus alleen over de beide eerstgenoemde

hoofdafdeelingen kunnen uitstrekken.

De afdeeling Grafelijkheid leverde bij de bewerking de meeste

moeijelijkheid: de charters, een getal van ongeveer 4000 a 5000
uitmakende, Avaren, op zeer geringe uitzondering na, niet geïnven-

tariseerd. De inventarisatie is thans tot stand gebragt, en de

charters zelve zijn geordend op die wijze, welke aan de eïschen

der wetenschap en het gemak van het onderzoek scheen te

beantAvoorden. Ook eene nieuAve beschrijving der registers naar

eene betere orde is gedeeltelijk voltooid.

De tweede afdeeling: Gemeenebest, leverde in zooverre minder

zwarigheid op ,
omdat de beide onderafdeelingen : Staten-Generaal

en Staten van Holland, op zich zelve een tamelijk goed geheel

vormden ,
dat met grootere zorg dan het overige Avas bijeenge-

houden en waarbij in de vorige eeuw opgemaakte generale en

andere Indices een geschikten leiddraad aanboden. Toch viel ook

hier het een en ander in te lasschen
,

bij te voegen en te schiften.

Het gevolg dier werkzaamheden is geAveest, dat de inhoud van

het archief thans tot in de kleinste deelen bekend is ,
en de beambten

aldaar alle verlangde aanwijzingen kunnen geven. Zooveel de tijd

toelaat, Avordt het inventariseren en aanvullen van inventarissen

voortgezet, en de bouwstoffen van het te leveren overzigt zijn alle

bij eengebragt.

Dit overzigt is dan ook werkelijk reeds aangevangen. Eene

uitvoerige geschiedenis van het Rijksarchief is geheel afgewerkt;

het opstel van het daarmede verbonden overzigt is zooverre ge-

vorderd ,
dat vóór het einde des jaars een en ander aan de druk-

pers zou kunnen worden overgeleverd. In dat overzigt zal dan

tevens een verslag zijn opgenomen betreffende het archief van het

Hof van Holland en der voormalige regtscollegien dier provincie,

thans bij besluit van 26 Mei jl. met het Rijksarchief vereenigd.

§ 31. In hoeverre aan den hier geuiten wensch ten aanzien

van het geboUAV te Delft kan AVorden voldaan, zal onderzocht

worden.

§ 32. De arbeid aan den catalogus der Koninklijke Bibliotheek

heeft eenige vertraging ondergaan door de Averkzaamheden aan

de inrigting van het Museum Meermanno-Westreenianum, onlangs

ten algemeenen gebruike opengesteld ,
en waarmede het personeel

der Bibliotheek was belast. De uitgave van den catalogus ligt

in de bedoeling der Regering.

Voor het tijdig voorhanden zijn der bedoelde tijdschriften op

de Koninklijke Bibliotheek zal zorg worden gedragen.

§ 33. De Koninklijke Academie van Wetenschappen heeft zich

gevestigd. Vóór den geregelden aanvang harer werzzaamheden

heeft zij eenige wijziging in het organiek reglement AA
renschelijk

geacht. Hierover beraadslaagt zij thans.

Sedert eenige jaren hebben zich de natuurkundigen beijverd de

waarnemingen van meteorologische verschijnselen te regelen en de

uitkomsten te verzamelen. Door Alexa.nder von Ilumholdt en Gauss

is de meteorologie en magnetismologie tot wetenschap verheven.

Naar gelang de waarnemingen met grootere juistheid en op meer-

dere plaatsen van den aardbol Avorden gedaan, begint men den

invloed daarvan op het maatschappelijk leven te gevoelen
,

en
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worden zeer gewigtige toepassingen op de scheepvaart en andere

bedrijven mogelijk bevonden.

Bij de meeste beschaafde volken zijn de pogingen der meteoro-

logen krachtig ondersteund. In Engeland besteden de Britsche Ver-
eeniging tot bevordering van wetenschap en de Admiraliteit jaarlijks

eenige duizenden ponden sterling aan de waarnemingen te Green-

wich en aan het bekend maken der uitkomsten. Noordamerika heeft

zich uitermate ijverig betoond, en Rusland stelt groote sommen
beschikbaar , om op vele plaatsen waarnemingen te laten doen.

Pruissen heeft drie duizend daalders besteed aan de oprigting van
een meteorologisch instituut, en legt daaraan, sedert 1848, jaar-

lyks even zooveel te koste. In Oostenrijk is men voornemens , de

waarnemingen van tachtig standplaatsen te verzamelen, en Beijeren

bereidt zich voor om dit insgelijks voor vele plaatsen te doen.

Belgie heeft zijne meteorologische waarnemingen op groote schaal

ingerigt , zoodat het observatorium te Brussel met dat te Greeaioich

kan wedijveren. Frankrijk is tot nog toe achterlijk, maar Neder-
land mag, ook in het belang zijner zeevaart, niet achterblijven.

De luitenant van de marine der Vereenigde Staten Maury heeft

reeds een zeilvoorschrift ,
met een uitstekend stel kaarten, in het

licht kunnen geven. In de derde uitgaaf van dit werk, in No-
vember 1851 verschenen , is het gemiddeld aantal dagen aangege-

ven
, waarin de zeereizen ,

door schepen van verschillende natiën

,

zijn gedaan. Daaruit blijkt overtuigend, dat de schepen, die zich

naar de aanwijzing dezer kaarten rigten
,
de reizen in vele dagen

en weken minder afleggen
,
dan die, welke zich niet van die voor-

schriften bedienen.
Op het voetspoor van den overledenen verdienstelijken Wenckebach,

heeft de hoogleeraar Buijs Ballot ,
uit eigen middelen, een meteo-

rologisch observatorium te Utrecht opgerigt. De daar gedane waar-
nemingen worden door hem met die van eenige andere plaatsen,

in en buiten Nederland
,
geordend en uitgegeven. Deze uitgaaf

kan veel uitgebreider en volmaakter zijn
,
dan tot heden geschiedde,

doch vordert dan kosten ,
welke de krachten van den bijzonderen

persoon te boven gaan.

De Regering heeft gemeend zich de zaak ,
in het belang èn der

wetenschap èn der praktijk
,
te moeten aantrekken , zoo wat be-

treft de uitbreiding van het meteorologisch observatorium te

Utrecht , als ten aanzien der kosten van het verzamelen en be-

kend maken der waarnemingen, die op verschillende plaatsen

worden gedaan.
De reeds goede inrigting te Utrecht kan met geringe kosten

voortreffelijk worden. Eene uitgaaf van f 600 schijnt daartoe

voldoende. De jaarlijks gevorderde som ,
voor bezoldigingen

,

drukkosten en correspondentie , zal uiterlijk f 5000 beloopen.

De laatstgenoemde som kan , tot toelichting
,

gesplitst wor-
den in

:

a. Bureaukosten van den directeur f 300.00

b. Voor het bekostigen van waarnemingen elders

dan te Utrecht en zelfs buiten ’s lands 500.00

c. Bezoldiging van twee adsistenten, waarvan een

zee-officier, en een doctor of candidaat in de wis- en

natuurkunde 2,000.00

d. Toelagen voor het doen van de waarnemingen
te Utrecht 500.00

e. Bezoldiging van schrijvers en rekenaars . . . 400.00

f. Drukkosten 600.00
Onvoorziene uitgaven 700.00

f 5,000.00

By het opmaken der begrooting was het onderzoek nog niet

tot voldoendö rijpheid. Thans zoude het te betreuren zijn, zoo

de zaak langer werd uitgcsteld
,
en draagt de Regering dus twee

nieuwe artikelen, te zamen ten bedrage van f 5600, onder do

VlUste afdeeling voor.

§ 34. Nadat een post van f 10,000 op de Staatsbegrooting voor

het loopendo jaar tor bekostiging van het opmaken en vervaar-

digen ecner geologische kaart en beschrijving van Nederland
, was

gebragt , riep de Minister van Binnenlandsche Zakon eene com-
missie byeen, om hem bij de keus der middelen, waardoor dit

werk tot stand moest komen
,
voor te lichten. Deze commissie

bestond uit de heeren Bosquet , van Breda , van lleijnsbergcn

,

Miquel, van Panhuijs
,
van Riemsdijk, Simons, Staring en Wcsterhojj'.

Zij hield twee bijeenkomsten, te 's Gravenhage, en bragt een

verslag uit , dat vervolgens den Koning werd aangeboden.
Zijne Majesteit nam daarop het besluit van den 14den Maart jl.

,

n°. 4, waarbij oeno hoofdcommissie werd ingesteld, bestaande uit

de pL.il. doctores van Breda, Miquel on Staring

,

terwijl de Minister
werd gemagtigd, op voordragt der hoofdcommissie, correspondenten
to benoemen. Dit geschiedde don 12den April jl.

,
als wanneer

de Minister tot correspondenten aanwees, do heeren: dr. Ackcr
Strating, dr. Bleekrode, Bogacrt ,

Bosquet, dr. AU Cohen , van der

Eist, dr. llarti/Mj, van lleijnsbergcn
,
dr. Herklots

,
dr. van Kerckhojf,

dr. van Laer , Laurent , dr. I/ubach
, van Panhuijs , van Riemsdijk

,

dr. Schlegel , dr. Simons

,

mr. Sloet tot Oldhuis en dr. Westerhoff,
Bij Koninklijk besluit van den 16den Meijh, n°. 40, werd dr.

Staring , lid der hoofdcommissie
, tot haren secretaris aangesteld.

Men heeft eenige bevreemding aan den dag gelegd
,
dat een der

oorspronkelijke ontwerpers van geheel het plan niet tot deze com-
missie behoort, en dat dien ten gevolge de provincie Friesland
daarin niet vertegenwoordigd wordt. De Regering meent, dat
het denkbeeld van een geologisch onderzoek van Staatswege het
eerst is kenbaar gemaakt in het adres

, namens het tweede land-
huishoudelijk congres den Koning aangeboden. Toen daarop «ene
nadere ohtwikkeling van dit denkbeeld werd gevraagd, is het
ontwerp ingediend, ten vorigen jare aan de Kamer ter inzage
aangeboden. Voor zoover kon worden nagegaan, is dit stuk niet

door een bewoner van Friesland mede - ontworpen. Wat overigens
het vertegenwoordigen van eene provincie bij het geologisch on-
derzoek betreft, schijnt de twijfel geoorloofd , of dit wel gevorderd
wordt , en is de meening

, aan zulk vertegenwoordigen gehecht

,

niet duidelijk. Wenschte men enkel een Fries van geboorte tot

medewerking geroepen te zien , zoo is hieraan
,

gelooft het Gou-
vernement , door het correspondentschap van den heer dr. Beima
voldaan. Was daarentegen de meening, dat elke provincie een of

meer inwoners bij het werk zou moeten leveren , zoo vonden zich
Noordbrabant, Gelderland, Zeeland en Drenthe evenzeer als Friesland
uitgesloten. Van de drie en twintig leden en correspondenten
wonen er namelijk 7 in Zuidholland, 4 in Noordholland

, 2 in

Utrecht, 1 in Overijssel, 4 in Gronningen en 5 in Limburg. Uit
deze cijfers blijkt de invloed der middelpunten van hooger onder-
wijs en die van het bijzonder geologisch belang van Limburg.
De hoofdcommissie is thans gevestigd op het paveljoen Welgelegen

te Haarlem, waar haar vertrekken zijn aangewezen tot het plaatsen
en ordenen der voorwerpen

,
die reeds zijn ingezonden en waarvan

de verzameling dagelijks aangroeit. Tot de voorwerpen
,

door
bijzondere personen afgestaan, behoort eene keurige verzameling
versteeningen uit het derde tijdvak, door den heer F. F. Thierens

te Maastricht
,
in Belgie bijeengebragt , alsmede een stel stalen der

aardsoorten, welke de putbpring te Gorinchem in der tijd heeft

opgeleverd , en door den heer C. G. Boonzajer aldaar is aangeboden.
De Koninklijke Academie van Wetenschappen werd gemagtigd,
de verzameling aardsoorten aan de hoofdcommissie in bewaring te

geven
,
welke de putboring op de Nieuwemarkt te Amsterdam heeft

geleverd. De versteeningen uit de omstreken van Maastricht ,

afkomstig uit het kabinet van Camper, en thans bij de Groningsche
hoogeschool in bewaring , zullen op de uitnoodiging en magtiging
van den Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk naar Haarlem
worden overgebragt.

De algemeene en bijzondere kaarten, door het Ministerie van
Oorlog en door dat van Binnenlandsche Zaken uitgegeven , zijn

ter beschikking der hoofdcommissie gesteld. Daartoe door den
Minister van Binnenlandsche Zaken uitgenoodigd

,
gaven de pro-

vinciale besturen van Utrecht , Overijssel , Drenthe en Friesland elk

twee afdrukken van de kaarten hunner gewesten ten gebruike. Van
de Belgische, Fransche, Oostenrijksche en Engelsche regeringen,

verzocht de Minister van Binnenlandsche Zaken mededeeling van de
door die Gouvernementen uitgegeveno geologische bescheiden.

Met de meeste bereidwilligheid is aan dit verzoek voldaan , zoodat

bereids door de Oostenrijksche, Belgische en Fransche Gouver-
nementen eene kostbare verzameling is overgemaakt van hetgeen

in die landen van Regeringswege is uitgegeven. Van dadelijk behing
voor de geologie van Nederland, is daarbij vooral do door den
hoogleeraar Dumont, to Luik, bewerkte geologische kaart van
Belgie, met de verhandelingen daartoe betrekkelijk.

De hoofdcommissie tracht hare kaartenverzameling door aankoop
volledig te maken , zoo ten opzigte der overige provinciën van het

Rijk, als voor de gedeelten van Hannovcr en Pruissen, die aan
Nederland palen.

De, ook ten aanzien der geologie , keurige boekerij van Teyler's

stichting, maar vooral de bijzondere boekverzameling van den
voorzitter der hoofdcommissie, maakt do aanschaffing van vele

kostbare werken, waaraan volstrekte behoefte is, overbodig.

Do nasporingen op het terrein hebben zich, gedurende den
afgeloopon zomer, over verschillende vormingen uitgestrekt.

Ten opzigte der lagen, die tot de zoogenaamde tweede (secundaire)

en palaezoischo tijdvakken belmoren , hebben zich tweo correspon-
denten der hoofdcommissie voortdurend bezig gehouden met het

onderzoek der gronden in het zuiden van Limburg, en met het

vergelijken en in overeenstemming brengen van deze met de bekende
Belgische vormingen, waarvan zy ten deele het vervolg zijn. De
Maastrichtschc steen

,
die uit een geologisch oogpunt nog steeds de

aandacht der geleerden trekt, is een voornaam onderwerp bij die

nasporingen.

Tc gehjker tijd wordt het steonkolcngebergte van Limburg door
tweo andere correspondenten onderzocht en de beschry ving daarvan
voorbereid.
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De hoofdcommissie heeft de nasporingen weder opgevat ,
die

voor eenige jaren, door de zorg der Overijsselsche Vereeniging

tot ontwikkeling van provinciale welvaart , begonnen
,
tot belang-

rijke ontdekkingen in Twenthe geleid hebben.

Op dit punt schijnen, binnen de Nederlandsche grenzen voor

het eerst ,
met uitzondering van Limburg

, lagen uit het tweede
tijdvak met zekerheid te zijn aangewezen. Men heeft daar het

uiteinde herkend van de steenrotsen
,

welke het Teutsburgerwald

en de zuidelijk daaraan palende, in het Munstersche verspreide,

hoogten vormen. De hoofdcommissie meent door dit onderzoek

tevens gunstige uitkomsten voor de nijverheid te zullen verkrijgen,

indien namelijk kon worden aangetoond
,
dat op Nederlandschen

grond geschikte bouwsteen
,
harde steen tot den aanleg van wegen

en dienstig tot gewonen metselkalk en hydraulischen kalk is te

vinden.

Te Ootmarssum, waar men vroeger aanleiding vond het bestaan

van eene laag goeden bouwsteen te vermoeden , is die verwachting

,

bij een dieper en uitgestrekter nasporen , tot dusver niet verwe-
zenlijkt. Alleen meent de hoofdcommissie in de kleilagen ten

zuidwesten van de stad
,
een rijken voorraad mergelkoeken (septaria)

te hebben opgespoord, waarin zij eene bevestiging zoekt der stel-

ling
,
dat deze lagen tot de derde reeks der geologische vormingen

moeten gebragt worden. Daar uit dergelijke mergelkoeken, als in

Engeland ,
een voortreffelijk cement kan worden gebrand , is het

gevondene welligt van belang voor de nijverheid.

Bij Oldenzaal is, op de plaats van het vroeger onderzoek, op
nieuw gegraven, en heeft men op omstreeks tien el diepte, na door
eene vaste rots van vier el dikte te hebben gebroken , eenen zand-
steen gevonden

,
die bij den Bentheimschen in deugdelijkheid niet

achter schijnt te staan. Het onderzoek der versteeningen , in de
groeve gevonden, kan, volgens de meening der commissie, welligt

strekken tot bepaling van den geologischen ouderdom dezer lagen

,

en tevens om de waarde daarvan als bouwsteen te schatten.

De vroeger onder Losser , bij Oldenzaal
,
gevonden mergellaag

schijnt zich veel verder uit te strekken dan men aanvankelijk
vermoedde: eene zaak voor den landbouw van gewigt.
Eene sedert lang oppervlakkig bekende steenlaag bij Winterswijk

is thans nader door de hoofdcommissie onderzocht. De nabijheid
van het Odinksche krijt, het kalkgehalte van den steen, en in

zekere mate ook de strekking en helling der lagen, doen de
commissie denken aan de mogelijkheid, dat hier eene voortzetting

der krijtvorming is gevonden.
Tot nog toe is echter geene enkele versteening opgedolven,

waardoor deze meening wierd bevestigd of bestreden. Het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs heeft zich belast met een onderzoek naar
de bruikbaarheid van den steen tot waterkalk. De commissie
oordeelt den steen uitmuntend geschikt voor den aanleg van
gruiswegen. De laag schijnt onuitputtelijk en het uitbreken zonder
bezwaar.

In verband met het onderzoek aan de oostelijke grenzen, heeft

de hoofdcommissie de daaraan palende streken van Pruissen en
Hannover bezocht

, om de verdere nasporing dezer belangrijke

lagen voor te bereiden.

De lagen uit het derde (tertiaire) tijdvak in Limburg worden
door dezelfde twee correspondenten onderzocht, welke zich te

Maastricht met de oudere vormingen bezig houden.
Van die uit de omstreken van Winterswijk

,
Eibergen en Lelden

worden versteeningen opgezameld en naauwkeurig onderzocht.

Voor de studie der Nederlandsche vloedvorming op het terrein

zelf, tracht de hoofdcommissie zich de onmisbare kaarten metnaauw-
keurige aanduiding der heuvelstreken te verschaffen. Inmiddels
heeft zij rotssoorten doen bijeenbrengen uit het Gooiland

, van de
hooge Veluwe, bij Elburg en uit de omstreken van Sleenwijk

,

terwijl eene verzameling van hetgeen de Lochemmerberg oplevert

reeds in haar bezit is. Een der correspondenten heeft het eiland

Urk onderzocht en erkend, dat daar geene rots bestaat, zoo als

meermalen is beweerd.
Tot het onderzoek der hedendaagsche , en meer bepaald der

later aangeslibde gronden , heeft de hoofdcommissie eene diepe

boring te Gouda verrigt, en wordt thans eene dergelijke te Purmerende
uitgevoerd. Door deze boringen, in verband met de vroegere

van Gorinchem , Zeist
, Leyden en Amsterdam ,

schijnt men een
helder inzigt te kunnen verkrijgen van de zamenstelling des bodems
van de aan zee gelegen gewesten.

Het verloopen van het gunstig jaargetijde voor de nasporingen
op het terrein, bepaalt de taak der onderzoekers thans tot het

bijeenzamelen, ordenen en bewerken der reeds verkregene uitkomsten.
Een der correspondenten, palaeontoloog bij uitnemendheid,

bewerkt eene monographie van de schaaldieren en cïrrhopoden
uit den Maastrichtschen steen. Aan een anderen correspondent
wordt de beschrijving opgedragen van de reptilien, den Mosasauris
en den grooten schildpad

,
waarvan de overblijfselen

,
vooral hier

te lande, in vrij volledige hoeveelheid voorhanden zijn.

De hoofdcommissie zal jaarlijks een verslag leveren van hare

verrigtingen. Zij zal dit door den druk bekend maken
, zoo als

ook de verhandelingen betreffende de teologie van Nederland
,

welke zij achtervolgens hoopt in het licht te geven.

§ 35. De uitgaven
,
waarop de Regering meer bijzonder het

oog heeft, zijn: eene tegemoetkoming van f 500 ’sjaars, gedurende
welligt eenige jaren

, voor de bewerking van een Algemeen
Nederlandsch Woordenboek

, en eene som van f 500 ’s jaars ge-
durende drie jaren, voor de beschrijving eener verzameling van
fossile dieren uit Java , bijeengebragt door den heer dr. Junghuhn.

Xde AFDEEIISG.
Nederlandsche Staatscourant en Staatsblad.

§ 36. Het getal der ambtenaren en bedienden bij de comp-
tabiliteit en expeditie van Staatscourant

,
Bijblad enStaatsblad ge-

plaatst, kan niet worden ingekrompen. Voor de comptabiliteit,
belast met het geheele materiele en geldelijke beheer en het des-
wege afleggen van rekening en verantwoording aan de Algemeene
Rekenkamer, zijn twee ambtenaren volstrekt noodig. Vroeger
waren er drie.

Het werk der expeditie
, voor courant

,
bijblad en Staatsblad

aan drie personen opgedragen
, is zoo menigvuldig , dat

,
zoo het

tegenwoordig personeel mindere inspanning en ijver toonde,
versterking van dit getal onvermijdelijk ware. Van de courant
worden 1149 exemplaren verzonden; het bijblad, waarbij men
zich ook de bijlagen van het blad gelieve te herinneren, vordert
eene expeditie van 994 exemplaren.
De oplage is; van de courant 1188, van het byblad 1040

exemplaren.

De abonnementen beloopen:

voor courant en bijblad te zamen 774 exemplaren

,

» courant alleen ..... 284 dito
,

» bijblad alleen ..... 32 dito.

Bovendien worden
91 exemplaren van de courant en
188 » » het bijblad

kosteloos verstrekt.

Vroeger werd reeds beproefd of van de twee bedienden niet een
kon worden gemist, maar de werkzaamheden

, waaronder het

rondbrengen van de stukken in de residentie, lieten het , zouden
klagten over trage bezorging worden vermeden , niet toe.

Xlde AFDEELING.
Nijverheid.

§ 37. Met voldoening zag de Regering
, dat de groote meer-

derheid der leden, die aan het onderzoek deel namen, het toeken-

nen van premien en tegemoetkomingen aan de onderscheidene takken
van visscherij strijdig bleef achten met de beginselen van staat-

huishoudkunde. De geheele afschaffing dier premien nog meer te

bespoedigen , dan de Regering voornemens is , schijnt haar echter

niet raadzaam. De wensch naar de opheffing der reglementaire

bepalingen, die thans de uitoefening en vrije ontwikkeling van
deze takken van nijverheid belemmeren, wordt sinds lang dooi-

de Regering gedeeld, maar begint juist nu, door de inkrimping
der bescherming ,

eene zaak te worden waarop het belangstellend

publiek aandringt. De over de wijziging der wettelijke en re-

glementaire bepalingen geraadpleegde collegien oordeelen op verre

na niet eenstemmig. De een wil alles , de ander niets zien

opgeheven; een derde wenscht alleen onbeduidende veranderingen.

In het begin van Maart des vorigen jaars zijn de belangheb-
bende collegien door den Minister uitgenoodigd , hunne denkbeel-

den over eene herziening van de wetten en reglementen mede
te deelen. Nadat op spoedige afdoening was aangedrongen ,

ontving de Regering in April jl. eenige lijvige adviesen, die

thans met zorg worden onderzocht
,

doch welker behandeling

eenigen tijd vordert, zoo men niet met overijling zal te werk gaan.

De arbeid zal echter zooveel mogelijk worden bespoedigd.

§ 38. Op de vraag » hoe het met de werkzaamheden aan den
Aken-Maastrichtschen spoorweg staat”, kan een bevredigend

antwoord volgen. Al de aarde- en kunstwerken van den

hoofdweg zijn besteed en onder handen. Zij moeten in Augustus

1853 worden opgeleverd; waarna, daar het hout en de spoor-

staven reeds geleverd en in gereedheid zijn ,
terstond met het

leggen van het spoor een aanvang zal kunnen worden gemaakt.

Er is alzoo stellig uitzigt
,

dat de hoofdweg met het begin van

1854 in exploitatie worde gebragt.

Dezer dagen zijn door de directie de ontwerpen van het stations

gebouw en de verdere getimmerten , op het stationsplein bij

Maastricht te vestigen
,

aan de goedkeuring des Gouvernements

onderworpen.

§ 39. Het onderzoek der aanvragen om octrooi, boven honderd

jaarlijks, vordert veel tijd, technische kennis en het aanhouden

van naauwkeurige registers. Het is volstrekt noodig , daartoe

afzonderlijke ambtenaren te bezoldigen, die daarenboven door de
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Regering over dagelijks voorkomende zaken van werktuig- en

scheikunde worden geraadpleegd. De roeping der Koninklijke

Academie van Wetenschappen, om het Gouvernement voor te

lichten, schijnt niet zoo te begrijpen, als konde dit ligchaam

in alle zaken van dagelijksche administratie worden gehoord.

§ 40. Bij het door enkele leden uitgedrukt gevoelen aan-

gaande het wenschelijke der afschaffing van den geheelen ijk

der maten en gewigten, wordt niet aangegeven uit welk oogpunt

die afschaffing als eene wenschelijke zaak zou mogen beschouwd
worden.
Het denkbeeld ,

om het te houden toezigt over maten en ge-

wigten » aan de waakzaamheid der belanghebbenden over te

laten”, schijnt voor uitvoering niet vatbaar. Immers, indien

onder zoodanig toezigt het onderzoek moet worden verstaan

,

of de in den handel gebruikte maten en gewigten werkelijk zijn

hetgeen zij volgens de bestaande voorschriften belmoren te

wezen, dan komt de vraag te pas, of elk belanghebbende de

kennis bezit en van de hulpmiddelen voorzien is om zulk eene

controle te bewerkstelligen en of zulks niet tot eindelooze ge-

schillen tusschen kooper en verkooper zou aanleiding geven,

waaruit vooral de groothandel geene geringe ongelegenheden zoude

ondervinden.

In allen gevalle zou toch het onderzoek en de keuring van geheel

nieuw vervaardigde maten en gewigten aan daartoe aangestelde

deskundige ambtenaren behooren opgedragen te worden, alvorens

ze in omloop te laten brengen De dagelijksche ondervinding leert

genoegzaam
,

aan welke veranderingen maten en gewigten bij

veelvuldig gebruik onderhevig zijn. Door eene afschaffing van
den herijk zou dus het groote voordeel, bij de invoering van

een over het geheele Rijk eenvormig maten- en gewigtenstelsel

beoogd, verloren gaan, gezwegen van de kwade trouw die bij het

gebruik van zoodanige
,
allen waarborg missende maten en gewig-

ten zou kunnen worden gepleegd. Er bestaat ook geen voorbeeld

yan eenig beschaafd land in Europa
,
alwaar van Regeringswege

algemeene verordeningen op het gebruik van maten en gewigten

vastgesteld zijn, zonder dat daarbij tevens een geregeld toezigt

over hunne juistheid aan bij zondere lands- of plaatselijke beambten
zij opgedragen.

Het denkbeeld om den ijk ook op de balansen toe te passen

ïs reeds sedert eenigen tijd bij de Regering in overweging. Het
schijnt echter best bij de geheele wette lijke regeling van het ijkwe-

zen
, waaraan wordt gearbeid , verwezenlijkt te kunnen worden.

§ 41. Yan de subsidien voor bepaalde takken van onderwijs,

waarvan bij artikel 139 sprake is
,
worden f 500 verantwoord

door den hoogleeraar van der Boon Mesch te Lei]den
,
die onge-

veer dit bedrag besteedt tot bestrijding der kosten van het prak-
tisch onderwijs in de scheikunde en van het scheikundig onder-
zoek

,
dat hem, nu en dan, van Regeringswege wordt opgedragen.

De kosten van onderwijs in de landhuishoudkunde bestaan uit

subsidien, ten bedrage van f 2000 aan de school voor landhuis-

houdkunde te Groningen
, en van f 300 aan een hoogleeraar van

elk der drie hoogescholen , voor het geven van lessen in dat vak

,

aan niet-studerenden. De Regering meent
,
dat deze sommen nuttig

besteed worden.

§ 42. Het ligt geheel in het stelsel der Regering, de proefne-

mingen omtrent het ontginnen van woeste gronden door vloeijing

aan den ondernemingsgeest van bijzondere personen over te laten,

liet doel des Gouvernements is bovendien niet het nemen van
proeven uit te lokken, maar te bevorderen dat een beproefd stelsel,

elders op ruime schaal toegepast, ook hier te lande in werking
kome.

Terwijl van verschillende zijden, maar voornamelijk onder Weert

en Nederweert , in Limburg ,
vergunning was gevraagd tot het tap-

pen van water uit de Zuidwillemsvaart
,
wenschte de Regering de

ligging en gesteldheid te kennen van de woeste gronden in Limburg
en Noordbrahant , die geschikt zijn ter ontginning door irrigatie,

voornamelijk met het water uit de Zuidwillemsvaart. Een voor-

loopig onderzoek werd daartoe, in Januarij 1851, aan een inge-

nieur opgedragen. Dit zijn verslag bleek, dat onder de gemeen-
ten Weert ,

Nederweert
,
Someren , Meijel en Asten. , in Noordbrabant

en Limburg
,
ongeveer 5000 bunders zeer geschikt liggen om door

yloeijing te worden ontgonnen. De gemeenten, eigenaressen dezer

gronden , werden uitgenoodigd mede te werken tot de ontginning,

door do gronden onder zekere voorwaarden te koop aan te bie-

den , nadat de ontwerpen van de noodige voorbereidende wer-
ken, door de zorg der Regering, zouden zijn opgemaakt. In

de eerste plaats schenen hier de gronden onder Nederweert en

Someren ,
over eene uitgestrektheid van bijna 3000 bunders, op

den linker oever der Zuidwillemsvaart gelegen, in aanmerking te

moeten komen. Daar iedt liet aanzienlijk verval van het kanaal
gelegenheid aan tot af'tapping van water en tot ontlasting van liet

overtollige op een lager pand van de vaart.

Irt September 1851 werd het opmaken der ontwerpen aan de al-

gemeene dienst van den Waterstaat opgedragen.

Daarbij is als beginsel aangenomen
, dat de taak der Regering

zich moet bepalen tot het aanmoedigen der ontginning door le-

vering der ontwerpen tot de voorbereidende werken , en dat de
uitvoering, zoo van deze werken al3 van het verder noodige

, aan
de bijzondere ondernemers moet worden overgelaten.

In Februarij jl. werd een adspirantingenieur te Weert geplaatst

,

en uitsluitend belast met de opnemingen en ontwerpen voor de
ontginningen. Onder toezigt van den hoofdingenieur in Noord-
Irabant , heeft hij zich daarmede voortdurend bezig gehouden en de
ontwerpen geleverd voor de onderneming van den heer J. Chainaye
te Maastricht

,
die ongeveer 300 bunders onder Nederweert heeft

aangekocht en nagenoeg f 150,000 besteedt aan koopprijs en kosten
van aanleg. In Augustus en September jl. is den heer Chainaye
vergund

,
de werken uit te voeren tot aanvoer en lozing van het

water, waarbij de noodige voorzorgen zijn genomen ter verze-

kering van de belangen der scheepvaart en van die der verdere
ontginningen. De ondernemer heeft gedurende den zomer met
ruim 100 man gewerkt, en denkt nog dit jaar ongeveer vijftig

bunders te kunnen vloeijen. Eenige eigenaars , wier gronden op
den regter oever van de vaart bij sluis n°. 16 liggen

,
hebben

zich , op raad van den ingenieur
,
vereenigd en vergunning ge-

vraagd tot het aftappen van water uit het kanaal.

In het begin van dit jaar gaf een particulier zijn voornemen
te kennen tot het verveenen en ontginnen van peelgronden onder
de gemeente Deurne

,
in Noordbrabant. Hij meende, dat deze on-

derneming krachtig zou worden bevorderd door inrigting van een
gedeelte der onvoltooide Noordervaart , als zijtak van de Zuid-
ivillemsvaart bij Nederweert , voor de kleine scheepvaart. Hij ver-

zocht, dat hem dit wierd toegestaan
, of wel dat de Regering dit

werk zelf uitvoerde. Bij onderzoek is gebleken , dat de zaak
zeer uitvoerbaar is en niet alleen voor de verveening der noor-
delijk gelegen hooge peelgronden, maar ook voor de voeding der

irrigatien van groot belang is te achten. Bij het volzetten der

Noordervaart met water uit de Zuidwillemsvaart , bekomt men een

geschikten boezem, ter aanvulling van het kleine vaartpand tus-

schen de sluizen n°. 14 en 15, en dit is van bijzonder gewigt,
dewijl juist uit dit pand het meeste water voor de ontginning zal

moeten worden getrokken. Buitendien worden, door het opmaken
van dit gedeelte der

.

Noordervaart
, nog ruim 1500 bunders onder

Heijthuizen, Itoggel, Neer en Nederweert geschikt tot vloeiweiden,

die daarvoor anders, bij hunne hooge ligging, het water zouden
missen.

De Noordervaart staat in te onmiddellijk verband met de Zuid-
willemsvaart

,
om het werk aan bijzondere ondernemers over te

laten. Het beheer over het water behoort ook onder dadelijk

toezigt der Regering te blijven. Het schijnt daarom wenschelijk

en nuttig, dat de Noordervaart
,
tusschen Nederweert en Jfeijel,

voor Rijksrekening worde opgemaakt. Daartoe wordt, volgens

eene voorloopige raming, eene uitgaaf gevorderd van f 17,000.

De Regering wenscht die som ten aanzien eener aangelegen-
heid, waarover het onderzoek eerst sedert de indiening der be-

grooting afliep, nu nog daarop te brengen
, en te dien einde artikel

75 met f 17,000 te verhoogen.
Bij de verpachting van de gronden der Noordervaart , die tot

’s Rijks domein behooren, is gezorgd, dat de Regering ten allen

tijde daarover kunne beschikken.

Van den ondernemer is bewijs gevorderd, dat hij werkelijk

eenige landen tot zijne beschikking zal hebben, wanneer de Noor-
dervaart zal zijn opgemaakt. Hij heeft daaraan voldaan door me-
dedeeling van een besluit van den gemeenteraad van Deurne en
Liessel, bij hetwelk hem ongeveer 600 bunders peel- en heidegron-
den onder die gemeente worden toegezegd.

Naar het oordeel der Regering dient met het aanleggen van
vloeiweiden geen te snelle voortgang gemaakt te worden. Indien

jaarlijks 300 tot 400 bunders werden ontgonnen, zouden de op-
brengsten van hooi reeds do behoefte dreigen te overtreffen.

Thans reeds begint men in de Belgische Kempen to gevoelen,

dat men den akkerbouw eenigen tijd moet gunnen om zich ont-

wikkelen
,

ten einde do zoo sterk toegenomen grasteclt weder
op zijde te komen.

xildo AFDEELING.
Telegrafie.

§ 43. Het zal welligt niet doenlijk zijn, in het volgende jaar
eene grootere uitgestrektheid van telegrafische lijnen te voltooijen

,

dan in de toelichting tot artikel 145 wordt opgegeven.
Blijkt do mogelijkheid, om, behalve do opgegevene lijnen, ook

die in Friesland en Zeeland in werking te brengen ,
zoo zal het

geschieden, en, mogten de aangevraagdo sommen niet tooreiken,

eene aanvulling der begrooting worden voorgesteld.

XIHde AFDEELIXG.
Jagt en visschcrij.

§ 44. Het verschil tusschen het cijfer der afdeeling, bij de

t
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Staatsbegrooting voor 1852 toegestaan
,

en de raming voor 1853

bedraagt inderdaad slechts f 5350.

De bij artikel 149 b in de raming gebragte som van f 9500 voor

premien van bekeuring staat gelijk aan en wordt gedekt door het

beloop, in de raming der middelen gebragt als opbrengst der ver-

beurde voorwerpen en van 2/3 aandeelen in de boeten
,
die volgens

de artt. 44 en 50 der wet van 6 Maart 1852
(
Staatsblad n°. 47)

aan de schatkist vervallen.

Het is de bezoldiging der inspecteurs ten bedrage van f 9600

en f 1000 vermeerdering der reis- en verblijfkosten, welke de

verhooging doen ontstaan ; daarentegen zijn de bezoldiging van
den advocaat - consulent en andere uitgaven uit de raming ver-

dwenen. Het verschil beloopt dus niet meer dan de hiervoren

aangewezen f 5350.

De instelling van inspecteurs kan voor de behoorlijke uitvoering

der wet van den 6den Maart jl. niet worden gemist.

Bij de wet van 11 Julij 1814
(
Staatsblad n°. 79) was de admi-

nistratie der jagt en visscherij opgedragen aan houtvesters
,
geko-

zen uit de hoogere dassen der maatschappij. Zij genoten wel

geene bezoldiging, doch vonden hunne bureaukosten uit de 30
cents voor ieder verzoek om acte en uit de visschersconsenten

,

door de belanghebbenden aan hen te voldoen; hun waren ook
eenige voorregten toegestaan, onder andere de vrije jagt voor
zich , hunne inwonende zonen en jagers.

De administratie was toen van anderen aard dan thans. De
houtvesters hadden beheer; de opzieners stonden onder hunne
bevelen ; zij sloten transactie wegens bekeuringen onder goedkeu-
ring van den opperhoutvester ; de verzoeken om acte werden bij

hen ingeleverd, en de visschersconsenten door hen afgegeven.

De wet van 6 Maart daarentegen draagt de administratie op
aan de Commissarissen des Konings in de provinciën.

De aard en de omvang der werkzaamheden vordert ,
dat aan

die Staatsambtenaren een ambtenaar worde toegevoegd, niet alleen

voor de behandeling der zaken onder hunne onmiddellijke leiding,

maar ook voor het toezigt over en de opleiding van de opzieners

,

het doen van onderzoek in loco in de provincie en dergelijke.

Zonder de aanstelling van inspecteurs zou, voor het dagelijksch

beheer, aan ieder der Commissarissen des Konings tenminste één
bureau-ambtenaar moeten worden bewilligd ; en dan zou in het

toezigt over de opzieners nog niet zijn voorzien.

Het denkbeeld om die werkzaamheden
,
even als vroeger ,

door
onbezoldigde ambtenaren te doen verrigten

,
schijnt bij den ver-

anderden toestand, door de wet geschapen, te vervallen. Het
inspecteurschap is een

,
aan den Commissaris des Konings onder-

geschikt, administratief ambt, hetwelk zóóveel arbeid eischt
,
dat

geene andere betrekking daarbij kan worden waargenomen.
Voor het overige werkt de wet van 6 Maart, met betrekking

tot de opbrengst der jagt- en vischacten gunstig. Die opbrengst
zal de raming voor het loopende jaar aanmerkelijk overtreffen.

XlVde AFDEELING.

Pensioenen
, lijfrenten ,

toelagen, gratificatiën en wachtgelden.

§ 45. De zamensmelting van het artikel gratificatiën met dat
van lijfrenten en toelagen' scheen te minder bezwaar te hebben

,

omdat de begrootingswetten van de drie laatste jaren aan het
Gouvernement de bevoegdheid toekennen, de som van f 1000 voor
gratificatiën door aanvulling uit den post van onvoorziene uitga-
ven te verhoogen.

Bij nadere overweging schijnt eene splitsing, waarbij de som
voor lijfrenten een afzonderlijk artikel zij

, meer aannemelijk. Wor-
den dan toelagen en gratificatiën vereenigd, het is eene zamen-
voeging van gelijksoortige uitgaven, die tevens ten gevolge zal

hebben, dat minder toevlugt tot den post voor Onvoorziene uit-

gaven behoeft te worden genomen.

[n. 1015.]

BIJLAGE.

§ 46. De post van wachtgelden
, door herplaatsing der daarvoor

geschikte ambtenaren, zooveel inogelijk te verminderen, is ook
de wensch van het Gouvernement.

’s Gravenhage
, den 8sten November 1852.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,.

Thorbeoke.

[II. 101a.]

BIJLAGE.

AANWIJZING der veranderingen in het Ontwerp van Wet,
houdende het Vde hoofdstuk der begrooting van de Staats-
uitgaven voor het dienstjaar 1853. [Zie dit Wets-ontwerp
op bladz. 7 en volgg. dezer Bijlagen.]

Abt. 1 van het Wetsontwerp.

vide AFDEELING.
Het cijfer van artikel 75 te verhoogen met f 17,000 en dus

te stellen op f 616,090.

Daartegen het cijfer van artikel 77 te verminderen met f 4000
en dus te stellen op f 29,245.

Daardoor wordt het cijfer der afdeeling f 2,909,791.61.

Vilde AFDEELING.
Onderwijs.

Tusschen artikel 90 en 91 te voegen het volgende nieuwe artikel:
» Artikel 90a. Beurzen voor studerenden aan de hoogescholon

f 2000.”

Het cijfer van artikel 94 te verhoogen met f 7000 en dus te
stellen op f 55,025.

Daardoor wordt het cijfer der afdeeling f 526,964.

VUIste AFDEELING.
Kunsten en wetenschappen.

Tusschen artikel 116 en 117 te voegen de twee volgende nieuwè
artikelen

:

» Artikel 116a. Kosten der verbetering van het be-
staande meteorologisch observatorium te Utrecht , aan-
koop en vernieuwingvan werktuigen daaronder begrepen i 600.00

ü Artikel 1165. Tractementen en belooningen
, toe-

lagen en bureaukosten voor het personeel bij de
meteorologische inrigting te Utrecht; kosten van waar-
nemingen zoo aldaar als elders, drukwerken en
verdere uitgaven 5,000.00

Het cijfer der afdeeling te verhoogen met f 5600 en dus ta

stellen op f 109,445.

XlVde AFDEELING.
Artikel 151, Lijfrenten, toelagen en gratificatiën f 28,166.03,

vervalt.

In plaats daarvan te stellen:

» Artikel 151. Lijfrenten f 8,000.00
» Artikel 151 b. Toelagen en gratificatiën. . . 20,166.03

Ten gevolge van de verandering der cijfers van de VTde, VTIde
en VJIIste afdeelingen, het totaal van het Vde hoofdstuk te ver-

hoogen tot f 5,331,851.64.

Het in letters uitgedrukte bedrag dienovereenkomstig wyzigen.

Abt. 2 van het Wetsontwerp.

Tusschen de cijfers 116 en 117 voegen: 116a en 1165

en r artikel 151” te veranderen in » artikel 151a”.

STAAT betrekkelijk de Rivierwerken.

'RIVIER. PROVINCIE. TOT STAND GEBRAGT WORDENDE WERKEN.
BEDRAG PER

Onderdeel. Provincie.

(

Nederkhijn en Lek.

Gelderland.

Zuidholland.

Kribben aan het Looveer
Kribben hij Malburgen

Kribben aan den Bokzak bij Nieuwpoort

Transporteren

f 6,690.00

3,631.00

f 10,321.00

5,679.00

f 16,000.00

BUBLAD VAN DE NEDEELANDSCHE 8TAATS-C0DKANT. 1852—1853. II.
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RIVIER.

Waal.

PROVINCIE.

Gelderland.

Noordbrabant.

Meewede en Killen. (Zuidholland.

(Limburg.

Maas.

ïNoordbrabant.

IJssel. Overijssel.

TOT STAND GEBRAGT WORDENDE WERKEN.

Per transport

Bleeslagen aan den Turkswaard . . (*) f 787.00

Verlenging der krib op den regter oever (*) 3,230.00

Verdediging van den oever van den
Erlecomscben polder (**) 20,300.00

Bevestiging van de oevers van den Paulownapolder .

Digting van bet gat van het Steenen Huisje .

Digling van de Bakkerskil. . •

Het graven van eene groote geul

Beteugeling van het Steurgat
Onteigening in den achtersten Kievitswaard. .

Werken aan de kade van den onteigenden grond. .

Opruiming in de Westkil en afgraving onder Werkendam,
alsmede graven van eene geul in den Kievitswaard,
te zamen voor

Beteugeling van de Zoetemelkskil en van het gat van
den Hengst

Verlenging van de krib aan de Hoogkil ....
Vervolg der verlaging van den overlaat van Cruquius.
Onteigening van dien overlaat .

Dam en krib aan de Helplaat

Digting eener opening in de stroomleidende krib tusschen
de Pleunlouwersloot en de Helplaat

Krib enz. aan de Kerkplaat onder Papendrecht . .

Krib aan de Veerplaat bij Dordrecht
Bezetten van de Kerksloot . . . ,

BEDRAG PER

Onderdeel.

3.600.00

17.141.00

8.650.00

2.920.00

16.940.00

10,000.00

890.00

1,243.00

7.989.00

10.890.00

11.700.00

5.600.00

5.828.00

466.00

4.200.00

2.825.00

159.50

Provincie.

f 16,000.00

Buitengewoon opzigt over de werken tot vorming der

Nieuwe Merwede 1,750.00

Bevestiging van den oever onder Itteren

idem Roosteren
idem Eijsden

idem Herten
idem Buggenum . . . .

Werken aan de Maas onder Roermond f3964, waarvan
ten laste van het Rijk

Buitengewoon opzigt bij de werken in Limburg . . .

f 5,989.00

5.870.00

3.880.00

1.920.00

1.870.00
\

2.969.00

500.00

Kribben beneden Grave (*) f 2,990.00

idem onder Alphen
Verbetering voor den Diezemond .

Buitengewoon opzigt over die* werken

f 7,600.00

10,200.00

970.00

Bevestiging van den oever onder Kamperveen en Wilsum .

Buitengewoon opzigt daarbij

f 17,149.00

600.00

Peilmerkstccnen langs de rivieren

Totaal. . • • • • •

61,684.00

51,407.50

22,99S.OO

18,770.00

17,749.00

7,010.00

f 195,618.50

(*) a Dozo buitengewone werken, schoon mede aangelegd tot verbetering der rivieren, waren aangewezen op

andere onderdeden* van artikel 91 der begrooting , dan die, welke to zaïjien do som van f 200,000 voor

do algemeene rivierverbetering uitmaakten.

(**) Hiervan f 16,000 voor het Byk uit den post voor subsidien.
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[II. 101c.]

BIJLAGE.

VERSLAG betrekkelijk de inenting van het vee ,
als voorbe-

hoedmiddel tegen de longziekte.

Aan Zijne Excellentie den Minister

van Binnenlandsche Zaken.

Utrecht, den 21sten September 1852.

Bij resolutie van Uwe Excellentie van den 17den April jl.

,

n°. 173, 9de Afdeeling, is aan den Directeuren de Leeraren van

’s Rijks Veeartsenijschool een naauwkeurig onderzoek opgedragen

naar de waarde van het voorbehoedmiddel tegen de heerschende

longziekte van het rundvee, door dr. Willems te Hasselt aanbe-

volen, met bepaling dat dit onderzoek aan ’s Rijks Veeartsenij-

school zal plaats hebben en er ten dien einde aldaar eene reeks

van proeven zullen genomen worden. Tevens is door Uwe Excel-

lentie bepaald, dat de uitkomst van dat onderzoek in een omstan-

dig schriftelijk rapport zal worden medegedeeld.

Met dat onderzoek is, volgens verlangen van Uwe Excellentie,

zoo spoedig mogelijk, een aanvang gemaakt, en zijn reeds voor

eenige weken een 30tal runderen aan de proefneming onder-

worpen.

Dit onderzoek evenwel vordert, om volledig te kunnen zijn,

langeren tijd, en de Commissie
,
door Uwe Excellentie daarmede

belast, zou niet in staat zijn daarover reeds nu iets bepaalds

mede te deelen, bijaldien zij niet in de gelegenheid ware geweest

om eenigen tijd vroeger, kort na de bekendmaking van de ontdek-

king van dr. 'Willems, bij verschillende veebezitters in den omtrek

van Utrecht proefnemingen te verrigten.

Wel is waar kunnen deze eerste proeven tot nog toe niet beslis-

sen in hoeverre de vatbaarheid voor de longziekte, door de inen-

ting, volkomen wordt vernietigd; zij schenen echter der Commis-
sie belangrijk genoeg toe, om Uwe Excellentie daarmede, in een

voorloopig verslag, bekend te maken , en van de uitkomst, welke

zij gehad hebben
,
mededeeling te doen.

Als eerstbenoemde dezer commissie, heb ik de eer mij van
deze taak te kwijten.

Alvorens daartoe over te gaan, moge eene korte mededeeling

over het voorbehoedmiddel, alsmede, over zijne aanwending en

gevolgen, zoo als zulks door den heer Jennes en mij, die op

last van Uwe Excellentie naar Hasselt zijn geweest, is waar-
genomen ,

hier voorafgaan.

Het door dr. Willems ontdekte voorbehoedmiddel tegen de heer-

schende longziekte bestaat, gelijk reeds vroeger aan Uwe Excel-

lentie is medegedeeld, in eene inenting van gezonde dieren met
stoffen afkomstig van dieren , door de longziekte aangetast.

Tot deze inenting bezigt men het vocht, bloed, slijm en serum

,

hetwelk uit eene door de longziekte aangedane long wordt uit-

gedrukt.

Bij voorkeur wordt long genomen van een dier, hetwelk in

het eerste tijdperk der ziekte is geslagt, of van een zoodanig,

waarbij zich de eerste verschijnselen der ziekte beginnen te open-

baren, terwijl het raadzaam schijnt dat gedeelte der long te

nemen, hetwelk niet inde hoogste mate ontaard, maar waarin

nog eenige bloedstroom overgebleven is.

Ook met andere vochten van longzieke dieren afkomstig, zijn

proeven genomen, zoo als met het slijm uit den mond en de

neusholte, en met bloed uit den halsader; deze proeven echter

gaven eene onvoldoende uitkomst, en hadden meestal geene, in

hoogst enkele gevallen eene zeer geringe werking ten gevolge.

Proeven met de melk van longzieke runderen waren niet ge-

nomen.

De inenting wordt verrigt aan de bovenvlakte van het uiteinde

van den staart
,
aan het bovenste en middelste gedeelte van

de zoogenaamde pluim
,
gewoonlijk op twee plaatsen ,

welke on-

geveer vier vingerbreedten van elkander gelegen zijn
,
en waar-

van het haar alvorens is afgeknipt.

Vroeger verrigtte dr. Willems de inenting aan de boven-
en benedenvlakte van het topeinde van den staart , in diervoege

dat de entwondjes tegenover elkander geplaatst waren ; later is

hij hiervan teruggekomen, dewijl deze wijze van inenting meer

dan de andere aanleiding geeft tot meerdere zwelling en ontste-
king op één punt , en daardoor het afsterven van den top van
den staart schijnt te worden bevorderd.

Indien de inenting op andere ligchaamsdeelen verrigt wordt,
geschiedt zulks meest altijd met eene ongunstige uitkomst. In-
entingen op het boveneinde van den staart, op den schoft, in

den neus, en aan de zij vlakten van denhals, hebben de ernstigste

toevallen en in de meeste gevallen den dood ten gevolge gehad.

De wijze waarop de inenting verrigt wordt
,

is hoogst een-
voudig. Een tweesnijdend scalpel is daartoe zeer geschikt. Dit
instrument wordt in het uitgedrukte vocht gedoopt en zoo lang
op de plaats

,
waar ingeent moet worden

,
gesteld

,
tot dat het

vocht , waarvan één droppel tot de inenting voldoende is , er af-

loopt; daarna in de huid ingedrukt, wordt door eene ronddraaijende
beweging van het mesje, het indringen van de smetstoffe onder
de huid bevorderd.

Na een tijdsverloop van 12 tot 30 dagen, dat het besmettende
vocht in het ligchaam is ingebragt, beginnen de eerste verschij-

nselen der inenting zich te openbaren. Deze verschijnselen
,
hoofd-

zakelijk plaatselijke, gaan met eenige algemeene gepaard , zoo als:

loomheid, verminderden eetlust, trage mestQntlasting en eenige

koortsachtige beweging.

De plaatselijke verschijnselen, welke bij sommige dieren twee
tot drie maanden kunnen blijven voortduren, bestaan in eene meer
of minder uitgebreïde zwelling van den staart, welk deel bij de
minste aanraking hoogst gevoelig is , vooral op de plaats der inenting.

Ook is meestal ter dezer plaatse de zwelling meer in het oog val-

lend en verkrijgt dikwijls eene puistvormige gedaante.

De door de inenting voortgebragte ontsteking heeft geene etter-

vorming ten gevolge
,

maar brengt een eigenaardig plastisch

exudaat voort, hetwelk, in het bindweefsel uitgestort, de huid
doet verdikken, en daaraan het marmerachtig aanzien geeft van
eene door de longziekte aangetaste long.

Indien de hier opgenoemde verschijnselen der inenting elkander

regelmatig opvolgen, heeft zij op den algemeenen toestand van

het dier weinig invloed. Gaat echter de zwelling in koud vuur

over, zoo verliezen de dieren dien ten gevolge dikwijls een ge-

deelte van den staart.

Somtijds, doch zeldzaam ,
strekt de ontstekingachtige zwelling

zich over andere ligchaamsdeelen en weefsels uit, en veroorzaakt

dan meestal den dood.

Bij eenige runderen blijft de inenting, hetzij wegens gebrek aan

vatbaarheid voor de longziekte, hetzij wegens andere oorzaken,

volstrekt zonder uitwerking. Deze dieren schijnen ook voor de

verdere inwerking der smetstoffe bevrijd te blijven. Ook zou de

inenting geene uitwerking hebben bij runderen , die eenmaal de

longziekte gehad hebben en daarvan zijn hersteld.

De uitkomsten ,
in Belgie verkregen met betrekking tot het ver-

loren gaan der vatbaarheid voor de longziekte door de inenting,

werden als zeer gunstig opgegeven. Reeds vroeger is door dr.

Willems vermeld, dat van 108 runderen, die achtereenvolgens de

inenting hadden ondergaan
,
geen enkel voorwerp door de longziekte

is aangetast, niettegenstaande deze ziekte bij voortduring in de

stallen bleef heerschen, terwijl van 50 andere runderen, mede in

dezelfde stallen geplaatst en aan dezelfde invloeden onderworpen ,

maar die de kunstbewerking niet had den ondergaan, 17 door de

longziekte zijn aangedaan geworden. Tijdens ons verblijf in Belgie

werden meerdere dergelijke voorbeelden aangehaald; onder anderen

had zulks op den stal van den heer Nys, te Hasselt, plaats

gehad.

De meening, welke men overigens over de inenting als voor-

behoedmiddel tegen de longziekte vrij algemeen scheen te hebben

,

was zeer gunstig. Ook worden te Hasselt slechts weinige vee-

bezitters gevonden, die daarvan geen gebruik gemaakt, hadden,

terwijl dp daadzaak, dat de longziekte, welke vanaf 1836 tot voor

eenigen tijd in hevige mate in deze plaats had geheerscht, thans

had opgehouden te bestaan, geheel en al aan de toepassing der

inenting wordt toegeschreven.

Niettegenstaande deze gunstige uitkomsten, zou de door Uwe
Excellentie benoemde Commissie huiverig geweest zijn de inenting,

welke in Belgie hoofdzakelijk bij mestvee, grootendeels aan stal-

voedering onderworpen, is aangewend, hier te lande onvoor-

waardelijk aan te bevelen en, voor en aleer zij zich door eigen

waarneming en proeven had kunnen overtuigen welke daarvan de

gevolgen zouden zijn bij vee onder andere omstandigheden geplaatst

en voor het grootste gedeelte tot een ander einde en gebruik be-

stemd, in toepassing te brengen, ware zij niet door eenige veehou-
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ders, onder wier vee de longziekte in eene vrij hevige mate
heerschte, uitdrukkelijk daartoe uitgenoodigd.

Vanaf den 14den Junij 1852 tot den 9den Julij daaraanvolge : de,

zijn door haar bij 14 veehouders 247 runderen van verschillenden

leeftijd en toestand ingeent. Onder deze waren 154 melkkoeijen,

6 guisten, 32 pinken en 55 kalveren.

Tot de inenting werd gebruik gemaakt van het vocht, hetwelk
was uitgeperst uit longen, afkomstig van runderen, die bij het

eerste te voorschijn komen der longziekte zijn geslagt. Men droeg
zorg deze stoffe zoo versch mogelijk, en meestal eenige uren nadat
zij verkregen was, te gebruiken.

De gevolgen der inenting waren, gelijk uit het hierbij gevoegde
tabellarisch overzigt kan blijken, zeer verschillend.

Reeds in de eerste plaats valt in het oog, dat zich niet bij

alle runderen, die de inenting ondergaan hebben, verschijnselen

hebben geopenbaard; er is ongeveer 1/3 overgebleven, waarbij
gcene de minste uitwerking is waargenomen. Bij de melkkoeijen
en de pinken is de verhouding tusschen de inenting en hare uit-

werking meer aanmerkelijk en vrij gelijk, staande ongeveer als

3.: 2. By de kalveren daarentegen is zij betrekkelijk gering en
staat als 41 /4 : 1 . Waaraan deze mindere vatbaarheid, die ook
door dr. W'Merns is waargenomen

,
welke beweert dat de inenting

bij kalveren van eenige dagen tot 6 maanden oud, zelfs tot 3 malen
herhaald, nimmer eenige werking heeft voortgebragt, moet toege-
schreven worden

,
is onbekend en schijnt eenigzins onverklaarbaar

,

'omdat niet alleen kalveren van verschillenden leeftijd door de
longziekte kunnen worden aangetast, maar er zelfs voorbeelden
bestaan van kalveren , welke met de longziekte

, in vrij hevigen
graad ontwikkeld, zijn geboren.

Opmerkelijk B het verschil, hetwelk de inenting ten aanzien
harer uitwerking bij het vee dei verschillende veehouders gehad
hééft. Zoo bijv. heeft, van de 13 ingeente melkkoeijen van de
Groot

,
zich slechts bij 4 stuks uitwerking vertoond, terwijl zulks

bij het vee van Wijnen, bij 18 stuks van de 20 is waargenomen.

De stoffe tot de inenting, bij beide deze veebezitters gebezigd,
was echter van dezelfde long afkomstig.

Ken dergelijk verschil heeft zich mede geopenbaard bij het vee
van van Doorn, wed. Meijers , A. Streefkerk , M. Streefkerken
Woudenberg

,
hetwelk eveneens met dezelfde stoffe is ingeent ge-

worden.

Van de 6 melkkoeijen van Plomp heeft zich slechts bij ee'ne

werking vertoond; de drie melkkoeijen daarentegen van van Inge/i
,

met dezelfde stoffe en op dcnzelfden dag ingeent
,
hebben alle gevat.

Dit verschil schijnt niet alleen aan eene meerdere of mindere
vatbaarheid voor de longziekte te moeten toegeschreven worden,
maar is waarschijnlijk een gevolg van de omstandigheid, dat deze
ziekte

,
welke bij den eenen veehouder in eene meer hevige mate

en onder meer vee dan bij den ander heerschte, tijdens de inenting
aanwezig was, ofschoon daarvan geen enkel verschijnsel is waar-
genomen. Van daar dan ook, dat die veehouders, met uitzon-
-dering nogtans van Wijnen , bij wier vee de inenting het minst ge-
vat heeft, na de inenting , meer dan anderen, runderen aan de
longziekte verloren hebben.

Het getal der runderen
,
die na de inenting door de longziekte

•zijn aangetast, bedraagt tot op lieden 16 stuks. Ofschoon dit getal

viij aanmerkelijk is, bewijst het niets ten nadeele van het voor-
behoedend vermogen der inenting; en het was vooruitte verwach-
ten dat onder de ingeente dieren , die steeds met longzieke in

aanraking geweest waren en waaronder zich, tijdens de inenting,

nog vele bevonden die door de ziekte waren aangetast, zich

meerdere of mindere gevallen Van longziekte zouden voordoen. Het
mag hier niet onopgemerkt blijven

,
dat bij geen dezer dieren de

minste plaatselijke vcrschynselen, als gevolg der inenting, zich

•hebben vertoond.

Een aanmerkelijk verschil bestaat ev verder in' den tijd waarop
de dieren, na de inenting, door de longziekte zijn aangetast ge-
worden. Want terwijl zich bij eenigen reeds weinige dagen na de
kunstbewerking de eerste verschijnselen der ziekte hebben geopen-
baard

,
zijn zij bij anderen na 3 en 4 weken en bij een zelfs 7

weken daarna waargenomen. Indien men in aanmerking neemt
dat er een geruime tijd kan verloopen eer zich, na de inenting,

de plaatselijke verschijnselen vertoonen
, en daartoe in enkele ge-

vallen 7 weken zijn noodig geweest, dan is het niet te verwon-
deren dat ook de longziekte langeren tyd na de inenting kan
uitbreken. Overigens is het bekend dat deze ziekte zich somtijds
eerst na verloop van meerdere maanden, nadat de dieren aan
haren besmettenden invloed zijn blootgesteld geweest, openbaart;
jsoodat er tusschen de werkingswijze der smetstoffo

, kunstmatig op

een ander ligchaamsdeel aangebragt en die, welke langs den
natuurlijken weg in het organisme geraakt , eene groote overeen-

1
komst bestaat. De v^aarneming

,
dat na de inenting een betrek-

kelijk lange tijd het uitbreken der ziekte kan voorafgaan, bewijst
verder dat deze kunstbewerking niet in staat is om de ziekte te
voorkomen, indien deze reeds, ofschoon dan ook in een zeer ligten
graad en in den aanvang, zoodat nog eenige weken moeten
verloopen alvorens de eerste verschijnselen zich voordoen, in het
ligchaam aanwezig is.

Ook de meening van sommigen
, dat de longziekte in haar

verloop, ten gevolge van de inenting, een meer goedaardig karak-
ter en eene gunstigere uitkomst zou verkrijgen, wordt niet beves-
tigd, als zijnde het grootste getal der aangetaste dieren gestorven.

üp vee, hetwelk tijdens de inenting kennelijk door de long-
ziekte was aangetast, heeft zij mede geen den minsten invloed
gehad.

Het ineubatietijdperk , of de tijd die tusschen de inenting en
het tevoorschijnkomen der plaatselijke verschijnselen verloopt,
verschilt mede aanmerkelijk. Zoo is bij sommige dieren reeds
eenige dagen na de inenting zwelling waargenomen; bij andere
na verloop van eene week; bij nog andere na 4 en 5 weken. Bij

het meerendeel echter tusschen den 14den en 20sten das.

Bij onderscheiden dieren, waarvan men verzekerd was dat zij

vroeger de longziekte gehad hadden, heeft zich nimmer eenige
werking na de inenting geopenbaard.

In den aard en de werkingswijze der inentingsstoffe, eindelijk,

is niet minder verschil waargenomen.

Bij eenigen bepaalde zich deze werking tot eene plaatselijke

zwelling van de punt van den staart, met doorzweeting van een
sereus vocht op de plaats der inenting. Dit vocht verkrijgt spoedig
eene eiwitaardige hoedanigheid en droogt met korsten op. Bij de
genezing wordt ter dezer plaatse een afgestorven stukje huid af-

gestooten, op dezelfde wijze zoo als zulks na de aanwending eener
zoogenaamde sublimaatdragt pleegt te geschieden. Deze plaatse-

lijke aandoening heeft zich somtijds hooger uitgestrekt, vooral

wanneer door sterke zwelling en spanning droog versterf aan den
staart is ontstaan, in welk geval de dieren meestal het topeinde

daarvan hebben verloren.

In andere gevallen werd in den aanvang zeer weinig zwelling en
bijna geene werking in de entwondjes waargenomen, zoodat eene

zeer spoedige genezing te verwachten was, terwijl echter, na ver-

loop van eenige dagen, zich eene zeer sterke werking openbaarde,

en zich eene zwelling vertoonde , veel heviger en meer uitgebreid

dan zoo even is opgegeven. Hierbij ontwikkelden zich verzwerin-

gen tot boven aan den wortel van den staart ,
waarvan geheele

stukken huid, die in koudvuur waren overgegaan, afvielen. Bij

een zoodanig verloop, verloren de dieren het grootste gedeelte

van den staart.

Nog in andere gevallen
,
ging de somtijds geringe, somtijds he-

vige zwelling van de punt van den staart spoedig in koudvuur over

,

waarna zich langzamerhand eene zeer uitgebreide en hevige zwel-

ling aan den wortel van den staart alsmede op het kruis open-
baarde. Deze ontstekingachtige zwelling strekte zich allengskens

verder uit, zoodat de aars , de scheede en de bilspieren daarin deel-

den. Op het kruis is zij meestal eenzijdig en drukt den staart naar
den tegenovergestclden kant. Onder den aars heeft zij de grootte

en den vorm eener vuist. Deze zwelling, in den aanvang warm,
wordt later koud en is zeer hard bij het aanvoelen ; de huid ver-

krijgt eene blaauwe miskleurige tint en eene lederachtige hoeda-
nigheid. Bij insnijding in het gezwel wordt een knarsend geluid

waargenomen; de dieren vertoonen daarbij geene de minste pijn.

Uit de gemaakte insneden vloeit, met eenig ontbonden bloed, eene

eiwitaardige lijmige stoffe, welke spoedig in de wonden coaguleert.

Niet alleen de meer uitwendige organen worden door deze bijzon-

dere gangreneuse ontaarding , welke met eene overvloedige vorming
van plastische stoffen gepaard gaat, aangedaan, maar ook de in-

wendige organen worden daardoor aangetast, en zij strekt zich tot

diep in den endeldarm , den pisweg en de blaas uit. Zoodra dit

plaats heeft, wordt met den mest en de urine een bloedige stinkende

etter, alsmede vellen losgelaten epithelium , ontlast. Wegens de in-

wendige zwelling der betrokkene en omliggende deelen , wordt do

mogelijkheid, om eenige stoffen te ontlasten, hoe langer hoe moei-

ijelijker, zoodat de dieren voortdurend persen en zich uitputten om
nog iets kwijt te kunnen raken. Later wordt dit geheel onmo-
gelijk en sterven zij in den treurigsten toestand. Een zoodanig

verloop en eene dergelijke ongunstige uitkomst, welke door geen

middel schijnt gestuit of voorkomen te kunnen worden, heeft,

onder de 217 ingeente runderen ,
bij 10 derzelvc plaats gevonden.

Ofschoon eene der oorzaken van deze zoo hevige werking
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hoofdzakelijk in den individuelen toestand van het dier en in

zijne meerdere vatbaarheid gezocht moet worden, schijnen ook

andere oorzaken daartoe medegewerkt te hebben ,
zoo als de

meerdere gevoedheid der dieren , de groote hitte tijdens de

inenting en hare uitwerking , het loopen in de weide ,
waardoor

zij aan te veel zon waren blootgesteld, en eindelijk de voortdurende

beweging en onrust waarin zij verkeerden
,
ten gevolge van het

steken der vliegen.

Als eene merkwaardige en belangrijke bijzonderheid moet hier

vermeld worden dat al deze dieren ,
die ten gevolge van de

hevige werking der inenting zijn gestorven, waarvan er eenige

,

zoowel om den voortgang der ontaarding naauwkeurig na te gaan

,

als om hare genezing te beproeven, voor de proefneming zijn

aangekocht en aan ’s Rijks Veeartsenijschool behandeld, bij de

opening bleken volkomen gezonde longen te hebben.

Indien de inenting gunstig verloopt, gelijk in verreweg de

meeste gevallen heelt plaats gehad, heeft zij op den algemeenen

toestand der dieren volstrekt geen nadeeligen invloed uitgeoefend

,

en schijnt de aandoening zich geheel en al tot den staart te be-

palen. De melkafscheiding vermindert niets , de afkalving en het

tochtig worden heeft op den gewonen tijd plaats. Bij een derge-

lijk verloop, was eenige behandeling onnoodig en werd de

genezing aan de natuur overgelaten.

Bij eene meer aanmerkelijke zwelling en sterke spanning

,

werden in het gezwel en in den omtrek eenige diepe insneden

gemaakt en verkoelende wasschingen aangewend. Indien
,
niette-

genstaande deze behandeling
,
de ontsteking in koudvuur overging

en het afvallen van een gedeelte van den staart ten gevolge had,

bleven de dieren eenigen tijd kwijnen en verminderden in melkaf-

scheiding. Het haar blijft daarbij dofen verkeerd staan, ofschoon

de huid los op het aanvoelen is
,
terwijl de wonden aan den staart

eenen geruimen tijd vorderen ,
eer zij volkomen genezen zijn.

Nam de ontsteking eene ongunstige wending en strekte zij

zich van de uitwendige tot de inwendige organen uit, dan werden,

behalve de uitwendige behandeling der zwelling naar haren aard

en toestand ,
inwendig verkoelende middelen gegeven en daarbij

verzachtende lavementen aangewend, doch geschiedde zulks altijd

zonder eenig goed gevolg.

Ofschoon, zoo als reeds vroeger is opgemerkt, deze proefne-

mingen tot nog toe ni°*s zekers omtrent de deugdelijkheid der

inenting, als voorbehoedmiddel tegen de longziekte
,
kunnen bewij-

zen, zijn zij echter in dat opzigt niet onbevredigend, daar er
onder het ingeente vee , dat in gedurige aanraking met longzieke
runderen blijft, van af den I5den Augustus jl. tot op heden geen
nieuw geval dezer ziekte zich heeft voorgedaan.

Ook de verkregene uitkomsten zijn, met betrekking tot de
eerste gevolgen, niet onbelangrijk. Wel is waar blijkt daaruit
dat de inenting een niet zoo onschadelijk middel is als vroeger
werd beweerd, en zij in sommige gevallen, zonder dat de reden
daarvan voldoende bekend is , eene hoogst ongunstige uitkomst
kan hebben

;
doch men mag niet uit het oog verliezen dat deze

eerste inentingen alleen hebben plaats gehad bij vee waaronder
sedert langeren tijd de longziekte geheerscht heeft, zoodat de
mogelijkheid bestaat dat eene grootere vatbaarheid voor deze ziekte
tot de hevige verschijnselen aanleiding heeft gegeven. *

Mogt echter werkelijk blijken dat door de inenting de vatbaar-
heid voor de longziekte verdwijnt, waartoe wel eenig vermoeden
bestaat

,
maar hetwelk later

,
en eerst dan ,

wanneer de dieren na
de kunstbewerking en hare gevolgen aan den invloed van de
smetstoffe blootgesteld worden

,
zal kunnen bepaald worden , dan

mag deze ontdekking als eene belangrijke aanwinst in de vee-
artsenijkunde beschouwd worden, daar in dat geval, door een
betrekkehjk gering verlies van ongeveer 4 per cent , eene aan-
merkelijke schade kan voorkomen worden, terwijl het niet onwaar-
schijnlijk is dat naauwkeurige proefnemingen en een naauwgezet
onderzoek, vooral ten aanzien der stoffe welke tot de inenting zal

kunnen en moeten gebezigd worden
,

en het ontwijken van
schadelijke invloeden, die nu nog onbekend zijn, eene meer
gunstige uitkomst zullen ten gevolge hebben.

(get.) P. H. J. Wellenbergh.

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris-Generaal bij het Ministerie

van Bimenlandsche Zaken ,

J. SCHRÖDER.
*

/
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FWLAGE. HEËRSCHE1VDE
OVERZIGT der verrigte inentingen en

NAAM
EN

WOONPLAATS
VAN DEN

EIGENAAR.

Datum

der

inenting.

SOORT DER INGEENTE RUNDEREN.

5IELKKOEUEN. GCISTEN. PINKEN. KALYEBEN. TOTAAL.

Ingeënt. Aantal

waarbij

werking

is

waargenomen.

Ingeënt. Aantal

waarbij

werking

is

waargenomen.

Ingeënt. Aantal

waarbij

werking

is

waargenomen.

Ingeënt. Aantal

waarbij

werking

is

waargenomen.

Ingeënt.

Waarbij

wer-

king

is

waargenomen.

D. Schoemakers, Aclittienhoven. • • 14 Junij 21 16 2 1 3 » 4 3 30 20 1

Dezelfde ,
id. • • 25 Junij 2 1 » 11 )) J) 11 11 2 1

Dezelfde ,
id. • • 29 Junij 1 1 » )> » )? 1 11 2 1

J. Wijnen, id. • • 25 Junij 20 18 11 11 5 5 8 11 33 23

W. de Groot, Utrecht .... 25 Junij 13 4 » 11 1 » 2 11 16 4

J. Plomp, id. : . . 26 Junij 6 1 11 11 » n 1 11 7 1

P. van Ingen, Houten .... 26 Junij 3 3 3 2 2 2 3 11 11 7

Dezelfde
,

id 8 Julij 1 1 11 )) )) » » 11 1 1

J. van Doorn, Westbroek. . . 29 Junij 10 10 11 » )) )) 7 1 17 11

J. Schaaij, id. ... 29 Junij 1 1 11 )) )) )) » 11 1 1

A. Streefkerk, Nieuw-Loosdrecht • • • 30 Junij 10 4 1 » 4 1 1 11 16 5

Wed. Meijers, id. • • • 30 Junij 12 7 11 » l> » )) 11 12 7

M. Streefkerk , id. • • • 30 Junij 15 15 » 11 1 1 5 1 21 17

F. Woudenberg, Vreeland. . . 30 Junij 12 4 )) 11 i) » 9 2 30 6

Dezelfde
,

id . . . • • • 9 Julij )) 11 11 )) 7 6 » )) 7 6

J. Vossenstein
,
Maartensdijk. . • • • 1 July » » » )) 2 2 5 2 7 4

G. van Harte
,
Kamerik . . . 2 Julij 14 8 » )) 7 4 8 4 29 16

Hagedoorn , Vreeland .... 9 Julij 1 1 11 )) )) » 1 » 5 1

Totalen . . . 154 95 C 3 32 21 55 13 247 132
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der uitkomsten daardoor verkregen.

Tijdstip Aantal Tijd Aantal

waarop de werking zich der runderen wanneer de longziekte der gestorven

vertoond heeft door de zich geopenbaard heeft na runderen

aanmerkingen.
na de inenting. longziekte de inenting. ten gevolge

• aangetast na
Getal

der

Vroegste. Laatste.
de inenting.

Datum. der

dagen.
inenting. %

1

5de dag 45ste dag 1 6 Julij 22 17

34ste » >7 77
j

)) 77

30ste » 77 77 77 n

6 Julij
’ 11

4de » 39ste » 3 7 id. 12 4

15 Aug. 51
“

Ingeent met stoffe van dezelfde long afkomstig.

1 Julij 6
1

27ste » 2
7 Aug. 43

1

23 Julij 27

26ste » 2
1

25 id. 29

77

Ingeent met stoffe van dezelfde long afkomstig;

5de » 34ste » 77 7) » 77

21ste » » 1) 77 77

4de » 32ste » 1 15 Julij 16 1
eg ÏQ

20ste » 5) 7) 77 77 Ia '
' bö

^ O «rl

21ste » 2 12 Julij 12 , 3 ^ g Eene longzieke koe ingeent welke

-£ g gestorven is.

24ste » 77 77 I) 77 & c
ö

ld.
O g

16de » 24ste » 77 77 77 1

9de » 31ste »

30 Julij 5 Twee longzieke koeijen ingeent, waarvan eene
2

7 id. 7
” gestorven is.

16de » 77 » » 77

15de » 77 77 7) 77

4 Julij 3

3de H 33ste » 3 11 id. 9 3

22 id. 20

16de » >7 77 )) 75 Eene koe sedert 5 Julij door de longziekte

aangetast, ingeent, is gestorven.

16 10
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[II. 102.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp vuil Wet tot vaststelling van hoofdstuk V der

legrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853 ;

uitgebragt in de zitting van den llden November 1852.

De
.
Commissie van Rapporteurs voor het ontwerp van wet tot

vaststelling van het Yde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1853

,

betreffende het Departement van Binnenlandsche Zaken, ver-

klaart — na kennis genomen te hebben van de Memorie van
Beantwoording, door den heere Minister van Binnenlandsche
Zaken den 8sten November jl. ingezonden op het Voorloopig
Verslag omtrent dit wets-ontwerp , alsmede van de bij genoemde
memorie gevoegde nota van veranderingen en verdere stukken ,

—
zonder zich volkomen te vereenigen met de oplossing van alle in

de Afdeelingen der Kamer gemaakte bedenkingen , daarin te

berusten.

Intusschen heeft de Commissie van Rapporteurs met eenig leed-

wezen gezien , dat op dit hoofdstuk thans geheel nieuwe posten
van vrij aanmerkelijk bedrag zijn gebragt, waarover het gevoelen
van de leden der Kamer niet heeft kunnen worden ingewonnen

;

terwijl twee leden der Commissie deze uittrekking van nieuwe
posten te meer betreurden

,
omdat daardoor het eindcijfer van

het hoofdstuk alweder eene verhoogïng heeft ondergaan.
Desniettemin heeft de Commissie, onder de bestaande omstan-

digheden, geen nader onderzoek te dezer zake in de Afdeelingen
noodig geoordeeld.

Aldus vastgesteld by de Commissie den lOden November 1852.

Van Hoevell.
Schiefer.
Gevers Deyxoot.
Jongstra.
De Fremery.

[II. 103.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag
der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
tot vaststelling van hoofdstuk VI der begrooting van de
Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

§ 1. Verschillende omstandigheden verhinderen de Regering
reeds op dit oogenblik gevolg te geven aan het vroeger opgevat
voornemen

, om de Departementen van Eeredienst op te heffen.

Daaronder belmoren ook vooral die
, dat de organisatie van

sommige kerkgenootschappen
, onder het Departement voor de

Zaken van de Hervormde Eerediensten enz. ressorterende, nog
niet is voltooid, maar ook dat de organisatie van het Hervormd
Kerkgenootschap, hoewel tot stand gebragt, niet gezegd kan
worden haar volledig beslag te hebben erlangd: in dien zin na-
melijk, dat nog onderscheidene reglementen en verordeningen ont-
worpen en vastgesteld zullen moeten worden, welke zullen moe-
ten vervangen die

, welke vroeger door de Regering waren vast-
gesteld of gesanctionneerd.

Daarbij is het toezigt
,
in sommige gevallen zelfs de medewer-

king der Regering volstrekt noodzakelijk.
De Regering vloid zieh intusschen met de hoop, dat een be-

paald besluit omtrent het behoud dezer Departementen in den
loop van het volgend jaar genomen zal kunnen worden.

§ 2. Indien de gelden ten behoeve van de Eeredienst, voor de
besturen der kerkgenootschappen massaal wierden beschikbaar ge-
steld, dan zou zeker bet bureau voor de comptabiliteit bij het
departement bijna geheel kunnen worden opgeheven.

Daarentegen zou men bezwaarlijk van do leden der kerkelijkc
besturen (bij do Hervormden bijna uitsluitend bestaande uit pre-
dikanten) kunnen vergen, dat zij zich belastten mot eene uitge-
breide geldelijke administratie met de daaraan verbonden verant-
woording, zonder deswege bolooning en vergoeding van kosten
toe te leggen, waarvan het bedrag misschien meer, althans niet
minder, zou beloopen-, dan door de opheffing van het bureau
voor de comptabiliteit op do kosten van het Departement zou
kunnen worden uitgewonnen.

in die kosten zou do Staat welligt door eene bijdrage moeten
voorzien , en do bosparing dus wol vervallen. Maar afgescheiden
daarvan, zou dusdanige handeling allo toezigt van den Staat op
het welbesteden van zeer aanzienlijke geldsommen doen verdwij-
nen

, en roods daarin bestaat een onoverkomelijk bezwaar tegen
du verwezenlijking van hot hier geopperde denkbeeld.

§ 3. Hot lste lid van art. 168 dor Grondwet wordt door de Re-
gering geenszins opgovat in dien zin als geschied is door den Hoo-
gen Raad bij hot bekend arrest van den 5den Mei 1818. Dat

enkel arrest, op zich zelf staande, waarvan niet in revisie is ge-

komen , en waarbij de zaak dus niet in het hoogste ressort is be-
slist, vestigt geene jurisprudentie. De Regering zal zich* daar-
door niet laten weêrhouden haar stelsel, ’t welk juist het tegen-

overgestelde is van dat , ’t welk bij voormeld arrest is aange-
nomen , bij voorkomende aanleiding in toepassing te brengen.
In de Nota van inlichtingen omtrent de artikelen 6—11 is de

post voor nieuwe standplaatsen bij eene bewaarkas vergeleken

,

bloot om eene duidelijke voorstelling te bevorderen.

§ 4. De in het slot dezer paragfaaph gestelde vraag kan niet

anders dan toestemmend beantwoord worden ; hoewel de Regering
moet opmerken dat de keuze van het laatste, in die vraag gestelde

alternatief ongetwijfeld nog een, misschien zeer langdurig uitstel

van de zaak ten gevolge zou gehad hebben; eene overweging die

bij de genomen beslissing het zwaarst gewogen heeft.

§ 5. Benoeming van Hervormde predikanten , volgens collatieregt

(in het wezenlijke, regt van presentatie, waarop de kerkelijke be-
roeping volgen moet , als de voorgestelde de kerkelijke vereischten

bezit), geschiedt in den regel door denKoning, krachtens het be-

staand heerlijk regt
,
ofschoon er eenige weinige gemeenten zijn

,

waar het Koninklijk collatieregt bloot berust op het daarvan ge-

maakte voorbehoud bij het vestigen van nieuwe predikantsplaut-
sen en het daarbij toelbggen van landstractement

;
welk voorbe-

houd vroeger in den regel gebruikelijk was, doch die regel kan
thans als afgeschaft worden beschouwd.
Of men dit laatste collatieregt afsehaffen zal of niet

,
zal een punt

van gezette overweging uitmaken , zoodra de nieuwe reglementaire

bepalingen omtrent de vacatures door de Synode der Hervormde
Kerk zullen zijn vastgesteld.

§ G. Eene regeling van het kerkbestuur in Neêrlandsch Indie

,

wat betreft de Hervormden , kan niet van het Departement voor
de Hervormde Eeredienst uitgaan. Die zaak grijpt te zeer in het
koloniaal bestuur in , dan dat laatstgemeld Departement daarbij het
initiatief van voordragt zou kunnen nemen. Het hier geopperde
vraagpunt zal derhalve ongetwijfeld voegzamer behandeld worden
bij de discussie van het bij de Kamer aanhangige wets-ontwerp
tot vaststelling van het Reglement op het beleid der regering in

‘ Neêrlandsch Indie.

§ 7. De betaling voor tractementen der ambtenaren is sedert 1848
met bijna f 1200 verminderden niet vermeerderd.

§ 8. Over het nuttige eener schikking als hier wordt bedoeld,
. kunnen verschillende beschouwingen worden geopperd. Als do-
meinen verkocht worden , onder den last van bepaalde uitkeeringen
ten behoeve van kerkelijke gemeenten of godsdienstleeraars, hebben
.zoodanige gemeenten of leeraars eenen reëlen titel, welke niet ligt

miskend kan worden ; doch hiertegenover staat, dat, als de ei-

gendom van zoodanige goederen met het verloop van tijd, bij ver-
sterf of verkoop, versnipperd overgaat in handen van vele kleine

eigenaars, de invordering veel last en onaangenaamheden kan
opleveren, hetzij de eigenaars tot hetzelfde of tot andere kerkge-
nootschappen belmoren. Maar de twijfel, die hier is geopperd, of

niet de regten der belanghebbenden door het brengen der hier
bedoelde tractementen en toelagen op de begrooting, eenigermate
worden verkort

, is ongegrond. De beheerders van sommigen
domeingoederen , die of ten onregte dat .beheer voerden , of wier
regt van beheer was afgeloopen, hadden eigenmagtig of bij con-
tinuatie van eenen , door de Staatsregeling van 1798 opgeheven
staat van zaken, de hier bedoelde tractementen en toelagen uit-
betaald. Maar een bepaald regt op de goederen waaruit die
sommen werden betaald , hadden de predikanten en kosters niet.
Door de thans tot stand gebragte schikking is men dus eenvoudig
tot eenen wettigen staat van zaken teruggekeerd.

§ 9. Bij het opmaken van het Vide hoofdstuk der Staats-
begrooting is op het tractemcnt voor den predikant te Smirna
niet gerekend

, vermits de correspondentie met het Departement
van Buitenlandsche Zaken over het overbrengen niet alleen van
dien post

, maar ook van andere posten ten behoeve der Eere-
diensten, nog niet tot een bepaald resultaat had geleid. Vermits
intusschen de zaak nu reeds uit haar geheel is gebragt, wordt
die post alsnog ten laste van hot Vide hoofdstuk gebragt en dit
dienvolgens met hot bedrag daarvan verhoogd.

§ 10. Het zal een onderwerp van onderzoek uitmaken, of
men door af koop of anderzins do bedoelde betalingen van zeer
gering bedrag kan doen vervallen.

§ 11. Met het beginsel, om den Staat buiten bemoeijenis te
houden met aangelegenheden van kerkdijken aard, zou het kwa-
lijk strooken

, de zorg voor de vervulling van vacante rabbijns-
plaatsen zoo ver uit te strekken , om daaruit aanleiding te nemen
tot een onderzoek, oi het Israëlitisch Seminarium zoodanig is in-
gcrigt , als in verband tot do vereischten van Israëlitische geeste-
lijken.noodig is te achten. Men vermeent althans dat, bij behoor-
lijke inachtneming der grenzen tusscheu Staatsregering en Kerk-
bestuur, hot initiatief ten deze van het kerkgenootschap zelf zou
dienen uit te gaan.
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Wat betreft bet beroep van een opperrabbijn te Zwolle

,

cle

benoeming is den 16den Februarij jl. uitgebragt op een vreemde-

ling
1

omtrent wien ïnformatien zijn ingetvonnen
,
waarmede

eenige tijd is verloopen.

De beslissing der Regering omtrent de agreatie en goedkeuring

der beroeping kan nu spoedig verwacht worden.

De Minister van Finantien
,
voorloopig belast met het

bestuur van het Departement voor de Zaken der

Hervormde Eeredienst enz..

Van Bosse.

[II. 103«.J

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet tot

vaststelling van hoofdstuk VI der begrooting van de Staats-

uitgaven voor het dienstjaar 1853. [Zie dit Wets-ontwerp

op bladz. 16 dezer Bijlagen .]

Ilde AFDEELING.

Protestantsche kerkgenootschappen.

Artikel 15. Tractementen en toelagen voor kerkelijke bedienden

,

mitsgaders toelagen voor gemeenten, leeraren, weduwen en andere

van verschillenden aard, geraamd op f 17,700.00

wordt vermeerderd met het jaargeld voor den

Protestantschen leeraar te Smirna, ten bedrage van 1,200.00

en alzoo gebragt op. . . . f 18,900.00

Hieruit volgen de onderstaande veranderingen

:

het totaal van afdeeling II, f l,402,851.451/2 ,
wordt fl,404,051.451/2’

het cijfer van het geheele hoofdstuk
,
ad f 1,663,701.451/9 ,

wordt

f 1,664,901.451/2 ;

[II. 104.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tok vaststelling van hoofdstuk VI der

begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853

;

uitgebragt in de zitting van den llden November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het ontwerp van wet tot

vaststelling van het Vide hoofdstuk der Staatsbegrooting voor
1853, betreffende het Departement voor de Zaken der Hervormde
Eeredienst enz., verklaart — na kennis genomen te hebben van
de Memorie van Beantwoording, door den heere Minister van
Finantien den 8sten November jl. ingezonden op het Vooidoopig
Verslag omtrent dit wets-ontwerp, alsmede van de bij genoemde
Memorie gevoegde Nota van Wijziging — zonder zich volkomen
te vereenigen met de oplossing van alle in de Afdeelingen der
Kamer gemaakte bedenkingen, daarin te berusten.

Aldus vastgesteld bij de Commissie' den 10den November 1852.

Zylkeiï.

Engelen.
Gevers Deijnoot.
Blaupot ten Cate.
Ter Bruggen Hugenholtz.

[II. 105.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontiverp van Wet tot vaststelling van hoofdstuk VII der
begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853;
uitgebragt in de zitting van den llden November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het wets-ontwerp tot
vaststelling van het Vilde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het
dienstjaar 1853, betreffende het Departement voor de Zaken der
Roomsch-katholieke Eeredienst, heeft de eer, omtrent het verhan-
delde over dit wets-ontwerp bij de overweging in de Afdeelingen
-der Kamer het volgend verslag uit te brengen.

_
§ 1. Naar aanleiding der gezegden inde Memorie van Toelich-

ting volgens welke er meer bepaalde uitzigten op eene nadere
regeling der Roomsch-katholieke kerkaangelegenheden hier te lande
bestaan, dan bij de behandeling der vorige Staatsbegrooting,
•en deswege eene nota-wisseling tusschen den Pauselijken Gezant
te ’s Gravenhage en de Regering is aangevangen

, welke tijdens
het opstellen der genoemde memorie nog niet was afgeloopen,
heeft men in al de Afdeelingen den wensch geuit, om onderrigtte

worden
, welke op het tegenwoordig oogenblik de stand is der

onderhandelingen tusschen de Nederlandsehe Regering en den
Heiligen Stoel over deze aangelegenheid.
De Commissie van Rapporteurs is eenstemmig van gevoelen

geweest
,

dat deze vraag allezins verdiende onder het oog der
Regering te worden gebragt ;

doch tevens
,
dat het zijn nut zou

kunnen hebben
,
daarover met het hoofd van het betrokken de-

partement van algemeen bestuur in mondeling overleg te treden.

Zij heeft dien ten gevolge gebruik gemaakt van de haar by art. 33
van het Reglement van Orde gegevene bevoegdheid

, en door
tusschenkomst van den heere Voorzitter der Kamer, den heere
Minister van Buitenlandsche Zaken

,
voorloopig belast met het

bestuur van het Departement voor de Zaken der Roomsch-
katholieke Eeredienst, uitgenoodigd

,
om in haar midden te ver-

schijnen. De Minister heeft aan deze uitnoodiging voldaan en
in eene den 13den October jl. met de Commissie gehoudeno
bijeenkomst, op de hem overgebragte

, uit de Afdeolingen
afkomstige vraag geantwoord

:

dat sedert het opstellen der Memorie van Toelichting
,
die reeds

voor geruimen tijd werd ontworpen
, de wisseling van nota’s,

waarvan in dat stuk gesproken wordt
,

is voortgezet ; dat de zaak
der regeling van de Roomsch-katholieke kerkaangelegenheden.

hier te lande, welke liet daarbij gold, thans zoo ver is gevorderd

,

dat alle voldoend uitzigt bestaat, dat dezelve binnen een be-

trekkelijk kort tijdsverloop zal zijn afgeloopen; dat de Regering
zich vleit, dat die regeling beantwoorden zal, zoowel aan de
belangen van den Staat , als aan die van het betrokken kerkge-
nootschap

, en er kan bijvoegen dat de bedoelde regeling dab op
eenen allezins eenvoudigen voet zal plaats hebben.

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend in deze inlich-

ting te kunnen berusten en heeft geene eigene opmerking omtrent
het ter sprake gebragte punt daarbij te voegen.

§ 2. In drie der Afdeelingen is, ter gelegenheid der behan-
deling van dit hoofdstuk der Staatsbegrooting, de vraag ter sprake

gebragt, of het niet wenschelijk ware
,
de betrekking van Minister

voor de Zaken der Roomsch-katholieke Eeredienst
,

even als die

van Minister voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz. r

weder te vervullen. Eenige leden toonden zich voor eene toe-

stemmende beantwoording dezer vraag gestemd. Hunnes inziens

had de ondervinding geleerd , dat de vereeniging van het bestuur

der zaken van de beide Departementen van Eeredienst met dat

van andere departementen van algemeen bestuur groote ongelegen-

heden na zich sleepte. Die zamenvoeging had ten gevolge , dat

de keus des Konings bij het benoemen van Ministers voor de

andere departementen eenigermate werd beperkt, en tevens, dat

van tijd tot tijd onzekerheid ontstond omtrent de aanwijzing des

Ministers
,
die bij zijne overige werkzaamheden ook nog met het

beheer van een der Departementen van Eeredienst zou kunnen
worden belast.

De overige leden, die zich over dit punt uitlieten, wilden het

gewigt der geopperde bedenking niet ontkennen, maar moesten
toch doen opmerken, dat de wederoptreding van afzonderlijke

Ministers voor de Departementen van Eeredienst hun voorkwam,
niet raadzaam te zijn. Indien men vroeger het opheffen dezer

ministeriele betrekkingen had toegejuicht, was zulks vooral ook
geschied, omdat men daarin een blijk zag van den ernstigen wil

der Regering tot het opheffen der banden tusschen Kerk en Staat.

Wierden thans die betrekkingen weder vervuld, de Regering zou
ten minste den schijn moeijelijk kunnen ontgaan van omtrent het

gewigtig beginsel der scheiding van Kerk en Staat eenigermate

in zienswijze veranderd te zijn. Het was alverder te vreezen,-

dat de optreding van afzonderlijke Ministers van Eeredienst niet

zou by dragen, om de gewenschte regeling van de onderscheidene

kerkgenootschappen te bespoedigen. Sommige leden voegden
er bij, dat het tegenwoordig oogenblik, nu die regeling ten-

minste voor de kerkgenootschappen, tot welke het grootste deel

der bevolking behoort, kort aanstaande scheen, wel als bij uit-

stek ongeschikt kon worden aangemerkt om de bedoelde verande-
ring tot stand te brengen. De regeling dezer belangen zou
daardoor, in plaats van bevorderd

,
tegengewerkt kunnen worden.

Sommigen der eerstbedoelde leden antwoordden hierop, dat, zoo

zij de benoeming van afzonderlijke Ministers voor de Departemen-
ten van Eeredienst in bedenking gaven, zulks geenszins geschiedde,

omdat zij aan de geheele scheiding van Kerk en Staat of aan do
regeling der kerkgenootschappen minder gewigt hechtten. Inte-

gendeel stelden zij op het eene en het andere hoogen prijs en
hadden zij gemeend

,
den wensch tot vervulling van de bedoelde

ministeriele betrekkingen te kunnen uiten ,
omdat daardoor, hunnes

inziens, geen hinderpaal aan de verwezenlijking van het- groote

beginsel, dat men op het oog had, zou worden in den weg gelegd.

De Commissie van Rapporteurs is van oordeel geweest, zich

tot het opnemen van de voorafgaande beschouwingen in het te-

genwoordig verslag te kunnen bepalen, en heeft het onder de
bestaande omstandigheden noch noodig, noch nuttig geacht, door

BIJBLAD VAN DE NRDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853. II.
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eene voorafgaande mededeeling aan de Regering, daarop een be-

paald antwoord uit te lokken.
. , „

§ 3. Met opzigt tot de cijfers van dit hoofdstuk der .Staats

-

beoTootin*» is in eene Afdeeling de aanmerking gemaakt, dat men

de^verhooo-ing van de tractementen der ambtenaren bij het Depar-

tement, waarvan artikel 1 blijken droeg, niet kon goedkeuren.

Men zag daarin eene strekking tot opdrijving der staats-uitgaven,

die misschien met den meer gunstigen toestand van ’s Rijks-

geldmiddelen zamenhing en ook in andere hoofdstukken der

Staatsbegrooting maar al te zeer werd opgemerkt
,
doch naar het

oordeel dezer leden met kracht moest worden tegengegaan. Zij

maakten de bedenking te meer, omdat, hunnes inziens, vooral ook

de hoogere ambtenaren bij de departementen
_

van algemeen be-

stuur meestal eene bezoldiging genoten, die in vergelijking met

de tractementen der ambtenaren in de provinciën overdreven moest

worden geacht.

De Commissie van Rapporteurs heeft, ofschoon hare leden

geenszins allen ten volle in deze bedenking, voor zooveel zij, bij

het aangehaalde artikel is gemaakt ,
deelden , de gelegenheid

, dat

de betrokken Minister zich in haar midden bevond, te baat ge-

nomen om hem daarmede bekend te maken..

De Minister heeft geantwoord ,
dat hij

,
inzonderheid ook wat

het Departement voor de Zaken der Roomsch-katholieke Eeredienst

betreft, aanspraak meent te kunnen maken op den naam van

een spaarzaam beheer te hebben gevoerd; dat de vroegere ver-

wijdering van overtollige ambtenaren van het hoofdbestuur van

dat departement daarvan onder anderen het bewijs oplevert; dat

indien hij er toe is overgegaan, om de verhooging der bezoldiging

van sommige ambtenaren bij dat hoofdbestuur ,
en met name ook

van den verdienstelijken ambtenaar ,
die met de waarneming van

de betrekking van secretaris-generaal is belast , voor te stellen

,

zulks is geschied in de innige overtuiging, dat zij daarop door

veeljarige dienst, gemis aan gelegenheid tot bevordering en oneven-

redigheid van hunne belooning met hetgeen andere ambtenaren

van gelijken rang en soortgelijke werkzaamheid genieten
,
aan-

spraak konden maken; dat de hier bedoelde verhoogingen betrek-

kelijk gering zijn te noemen; en dat zijne administrative onder-

vinding hem geleerd heeft, dat het lot van verre de meeste

ambtenaren bij het hoofdbestuur geenszins als benijdenswaardig

is aan te merken.
Daar noch omtrent dit punt ,

noch omtrent andere punten eene

verdere wisseling van denkbeelden met de Regering in aanmer-

king kan komen, heeft de Commissie van Rapporteurs gemeend,

het tegenwoordig stuk als het Eindverslag over het genoemde
wets-ontwerp te moeten doen gelden.

Aldus vastgesteld by de Commissie, den 14den October 1852.

Dommer van Poldersveldt.
Van Akerlaken.
Meeussen.
Van Wylick.
Van Nispen van Sevenaer.

[II. 106.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag

der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
tot vaststelling van hoofdstuk VIII der bcgrooting van de

Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

§ 1. De Regering heeft, bij de Memorie van Toelichting van

het Ontwerp van Wet, houdende vaststelling van het VIHste
hoofdstuk der Staatsbegrooting van 1853, getracht de noodza-

kelijkheid aan te toonen eener verhooging van het eindcijfer van

dit hoofdstuk, boven het eindcijfer zoo als het voor 1852 werd
toegestaan.

Daadzaken ,
die daarbij worden aangewezen

, en alzoo geene

zucht om, in stryd met de belangen des Ryks
, met te kwistige

hand to werk te gaan bij hot bestuur der Marine, geven aan-

leiding tot eene handelwyze, waartoe het tegenwoordig hoofd van
het Departomcnt van Marino zich verpligt acht , wil de zeemagt
van den Staat beantwoorden aan hetgeen do algemeene belangen

regt hebben van haar to eischon , en , inderdaad
, reeds werkelijk

van haar gevorderd wordt, liet was dus voor gedacht hoofd

aangenaam te zien, dat zyn streven, om, waar dit zonder nadeel

geschieden kan ,
vereenvoudiging en bezuiniging tot stand to bren-

gen
, en niet terug te deinzen voor uitgaven, wanneer die door

haren aafd werdon gewettigd, althans by do grooto moerderheid
der leden

, die aan het onderzoek vah dit hoofdstuk hebben deel-

genomen, niet onopgemerkt is gebleven en op prijs schoon gesteld

te worden.
Het is uit het laatstbodoold oogpunt, nnmclyk erkende nood-

zakelijkheid van uitgaven ,
dio niet uit de gowoonlijk voor do

dienst van het zeewezen bestemde fondsen kunnen gekweten wor-
den, dat de voorgestelde verhooging moet gezien en onderzocht

worden. Om zoodanige uitgaven afhankelijk te maken van eene

toekomstige herziening van bepalingen omtrent de sterkte en de
bestemming der zeemagt, of nopens den voorraad van materieel

die in de magazijnen zou moeten aanwezig zijn
, en alzoo datgene

achterwege te laten hetwelk niet alleen nuttig is, maar waarvan
het onvermijdelijke niet zal worden betwist, zou eene onverdedigbare

handeling zijn.

Aan het verlangen, dat in het vervolg jaarlijks staten van het

voorhanden materieel aan de Kamer mogten worden medegedeeld ,

met uitdrukking der geldswaarde van de verschillende artikelen ,

zal gevolg worden gegeven. De bij het Departement van Marine
in overweging zijnde maatregelen tot eene reorganisatie van het

bestuur der rijkswerven zullen de verwezenlijking van dit ver-

langen gemakkelijk maken.
Al hetgeen kan strekken tot het verkrijgen eener, in het belang

des Rijks ,
wenschelijke goede verstandhouding tusschen de Konink-

lijke marine en de besturen in onze koloniën
, zal niet uit het oog

worden verloren. Niettemin mag niet onopgemerkt blijven , dat

het onraadzaam zou zijn, zeer bepaalde voorschriften te geven,

voornamelijk voor de Oost-Indische bezittingen, omtrent de grens

dermagt, te dezer zake op te dragen aan den Gouverneur-Generaal
in die gewesten

,
en aan den kommandant van ’s Rijks zeemagt

aldaar. De groote belangen, die daarbij zijn betrokken, brengen

het mede, dat in dezen veel moet overgelaten worden aan het

beleid van hen , die krachtens de hun opgedragene superieure be-

trekkingen geroepen zijn om daarvoor te waken.
Het onderzoek, hetwelk de begrooting, na hare zamenstelling,

in den Ministerraad en bij den Raad van State moet ondergaan
en de loop daaraan verder te geven , maken het niet wel doenlijk

die , vóór de aanbieding aan de Staten-Generaal
,
nog aan eene

herziening te onderwerpen. Zulks zou alleen een vereischte zijn,

wanneer sedert voorgekomene omstandigheden invloed behoorden

uit te oefenen op zaken of cijfers, daarbij opgenomen, en zouden
in zoodanig geval de maatregelen, die daartoe moesten strekken,

niet achterwege blijven.

Dergelijke omstandigheden bestonden echter niet met betrekking

tot het uitgebragte verslag, door de commissie bijeengeroepen ter

beantwoording van eenige vragen omtrent het zeewezen van den
Staat en tot de kennisgave der zamei^telling eener commissie tot

nadere regeling der inrigting van het loodswezen. Zoodra het

verslag der eerstbedoelde commissie was afgedrukt , heeft de Minister

van Marine — zonder daartoe aangezocht te zijn — de noodige

exemplaren aan de leden der Staten-Generaal toegezonden, terwijl

de kennisgeving hier bedoeld onnoodig werd geacht, aangezien

van het voornemen daartoe bij de Memorie van Toelichting bereids

was melding gemaakt.

§ 2. De Regering heeft geene bedenking tegen de mededeeling

van het verzoek
,
door de kamer van koophandel te Amsterdam

aan den Koning gerigt in dato 17 Julij jl. , tot het zenden van
een voldoend aantal oorlogsbodems naar Zuid-Australië ;

een af-

schrift van dat stuk wordt hierbij overgelegd.

Aanvankelijk zal de korvet Sumatra , bestemd voor de dienst in

Oost-Indie, op de reis derwaarts, Port Philip en Sydney aandoen
en aldaar eenigen tijd vertoeven.

Later zal een fregat gedurende eenige maanden in die streken

worden gestationneerd ; er wordt alzoo aanvankelijk voor een
gedeelte aan het verlangen , door de kamer van koophandel geuit

,

voldaan door de opvolging van twee oorlogsbodems.
Volgens het verzoek , zoude men verlangen dat aldaar een ge-

noegzaam aantal oorlogsschepen werden gestationneerd , zoolang de
behoefte der scheepvaart zulks zal medebrengen , aan welk ver-
langen echter eerst later, zooveel noodig, eenig ruimer gevolg
zal kunnen worden gegeven, naar gelang de omstandigheden en
de beschikbare schepen zulks zullen toelaten.

§ 3. Het aantal schepen van grooter charter was sedert eenigen
tijd bij de sterkte der zeemagt in Oost-Indie te veel verminderd;
de Regering acht het mitsdien noodig dit getal weder te vermeer-
deren. De grootere oorlogsvaartuigen toch boezemen den inlander,

waar zij zich vertoonen, meer eerbied in, dan een groot aantal
kleine vaartuigen. Zij zijn door krachtige wapening beter ge-
schikt , het gezag, waar zulks gevorderd wordt, te handhaven;
zij kunnen, door hunne sterkte van equipagie, by landingen veel

toebrengen tot eene spoedige magts-ontwikkeling , waartoe stoom-
schepen, met hunne beperkte bemanning, niet in staat zijn.

liet getal van 8 stoomschepen wordt door de Regering thans
voor do dienst in Oost-Indie voldoende geacht. Vele diensten,
waartoe vroeger do oorlogs-stoomschepen moesten worden gebe-
zigd, doch welke moeten geacht worden, niet in hunne eigenlijke

bestemming te liggen, zelfs somwijlen daarmede niet wel te

kunnen worden overeengebragt
, zullen bij de vermeerdering der

bijzondere ondernemingen van stoomvaart, voortaan door deze
kunnen worden verrigt

, waardoor de oorlogs-stoomschepen meer
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uitsluitend als zoodanig kunnen worden gebruikt en waardoor een

minder getal zal gevorderd worden om in de behoeften te voorzien.

§ 4. De weder-aanvulling van het aantal kanonneerbooten ,
dat

voor de verdediging binnen ’s lands als noodwendig te beschouwen

is ,
zal bij het Departement van Marine een punt van ernstige

overweging uitmaken, zoodra in andere meer gewigtige behoeften

van aanbouw zal zijn voorzien, onverminderd dat inmiddels,

voor zoover zulks gelijktijdig kan geschieden, zooveel doenlijk,

gelijkerhand tot de vermeerdering van het aantal dezer vaartuigen

maatregelen zullen worden aangewend.
Het getal der thans in dieflst zijnde kanonneerbooten is aan de

behoefte geëvenredigd.

§ 5. Er waren, wel is waar, tot tijdens het aanbieden der

begrooting voor 1853 ,
zoo min in dit als in het vorig jaar, nieuwe

schepen op stapel gezet. Ten deele werd zulks belet door de

vereischte herstelling aan twee voorname hellingen te Amsterdam
en ten deele doordat de overige hellingen in den aanvang van het

loöpende jaar bezet stonden.

Naauwelijks echter was het Verslag der Commissie voor het

Zeewezen , bij § 1 bedoeld , ingekomen ,
of de Minister van Marine

,

het gevoelen dier commissie over een nieuw aan te nemen stelsel

van schepen deelende
,
deed plans ontwerpen tot den aanbouw van :

1 fregat met hulpstoomvermogen

;

2 'korvetten met id.

en 1 schoener met id.

Reeds worden de noodige toebereidselen
,
zoo wat de bouwma-

terialen als de werktuigen betreft, gemaakt, om die schepen te

kunnen aanbouwen.
Het moge den schijn hebben, omdat er, buiten drie stoomsche-

pen te Amsterdam, niets te water gebragt of op nieuw opstapel

gezet werd
,
als of er op de rijks-werven weinig werd uitgerigt

;

maar men moet niet uit het oog verliezen , dat reparatie
, onder-

houd, gereedmaking voor de dienst, in-dienst-stelling en het op-
leggen der schepen veel handenarbeid kost.

In 1851 zijn 6 oorlogsschepen van verschillend charter in de
drooge dokken gezet en gerepareerd, 7 schepen in dienst gesteld

en uitgerust
,
en hebben er 5 buiten-dienst-stellingen plaats gehad.

Van 1 Januarij tot half November 1852 zijn er niet minder
dan 13 oorlogsbodems, waaronder 7 driemastschepen , in de

drooge dokken gezet en gerepareerd ; 7 schepen van verschil-

lende charters werden in dienst gesteld en uitgerust
,
en 6 buiten

dienst gesteld en in staat van conservatie gebragt.

Bovendien werd er nog aan de op stapel staande schepen gedu-
rende de beide genoemde jaren gewerkt.
De drie stoomschepen

,
te Amsterdam te water gebragt , worden

thans voor de dienst gereed gemaakt; één derzelve is reeds in

dienst en eerlang zal dit ook met de beide andere plaats hebben.
Eindelijk nog worden er voortdurend ketels

,
voor de in de Oost-

Indien zijnde stoomschepen
,
gemaakt en stoomwerktuigen gerepa-

reerd en weder opgesteld.

De Regering vertrouwt
,
dat deze inlichtingen voldoende zullen

zijn om der Kamer de overtuiging te geven, dat, noch in 1851,
noch in 1852 de handen ledig stonden.

Ten aanzien van hetgeen de Regering zich voorstelt in 1853 op
de rijks-werven te zullen doen verrigten, moet zij zich bepalen
tot het terugwijzen op den aanbouw der vier gezegde schepen met
hulpstoomvermogen

,
waaraan met kracht zal worden gearbeid

;

verder: het afbouwen van het fregat 1ste klasse de Huijter, van
de schoenerbrik Macassar , en voor zooveel mogelijk , het voort-
werken aan andere op stapel staande schepen; terwijl aan elf

bodems
,
welke nog naziening en herstelling behoeven , het noodige

zal worden verrigt en die schepen in dienst zullen worden ge-
steld, welke, ter aanvulling van de opgegevene scheepsmagt, zoo
voor de koloniën als tot kruistogten bestemd, nog benoodigd zullen

wezen.
Evenwel moet hier opgemerkt worden

,
dat de uit de koloniën

en van kruistogten, in den loop van 1853, terug te verwachten
schepen

,
hoogst waarschijnlijk alle, meerdere of mindere herstel-

lingen zullen behoeven
; zoodat het de vraag zal wezen

, of alles

wat de Regering zich thans voorstelt in aanbouw, uitrusting enz.
te zullen vemgten

, wel inderdaad zal kunnen worden ten uitvoer
gelegd.

§ 6. De beschouwing der in den aanvang vap dit jaar in
gevoerde vermindering in de tariven der loodsgelden als een
overgangsmaatregel tot eene andere orde van zaken, is juist. Als
zoodanig is die maatregel ook in den considerans van het Koninklijk
besluit van den 7den Februarij jl. (Staatsblad n°. 15) aangeduid
geworden. Er is alleen mede beoogd

, den handel zoodra mogelijk
eenige aanzienlijke vermindering in de betaling der loodsgelden
te verschaffen, in afwachtingvan de regeling dezer aangelegenheid
bij de wet.

Eenheid en regelmaat te brengen in de ïnrigting van het loods
wezen, als voorbereiding tot- en in verband met de, te gelijker
tijd, voor te dragen wettelijke regeling van het geheel

, was

noodig; de bij Koninklijk besluit onlangs daarvoor ingestelde
commissie is met die bedoeling werkzaam ; en het is te verwach-
ten

, dat haar arbeid tot de verlangde uitkomst leiden zal
, en

dat dien ten gevolge eene bepaalde bestemming aan het fonds voor
het loodswezen zal gegeven worden , waartoe de wensch- bij deze
paragraaph en bij § 7 der algemeene beschouwingen is aan den
dag gelegd. Als in het voorbijgaan wordt aangemerkt, dat in

elk geval het gestadig aangroeijen van het ingeschreven kapitaal

ten name der algemeene kas van het loodswezen
,
van zelf' zal

worden belet
, eenerzijds door de belangrijke vermindering van

inkomsten, ten gevolge der tariefsverlaging, anderzijds ,
door do

hoogere kosten, welke tot de vereischte uitbreiding der loods-

dienst en verbetering van het materieel
,
daartoe benoodigd ,

zul-

len worden gevorderd.

§ 7. Het zal een punt van overweging voor de Regering uit-

maken, in hoeverre men, alvorens de herziening der militaire

strafwetgeving zal zijn tot stand gebragt, verandering of wijziging

zal kunnen voordragen in de straffen, welke bij die wetgeving
bepaald zijn en als verouderd mogen worden beschouwd.

§ 8. Bij het herstel der hier bedoelde commissie tot examinatie
der zee-officieren heeft de Regering het noodzakelijk geacht , dat

om de commissie te doen beantwoorden aan hetgeen van haar wordt
gevorderd, daarbij eene specialiteit voor de stoomwerktuigkunde
en stoomvaartdienst moest zijn. Zij is dien ten gevolge zamen-
gesteld geworden uit den gewezen voorzitter van de ontbondene
commissie

,
den steeds in dienst geweest zynde examinator der

zee-oficieren en een zee-oficier.

De diensten der twee zich destijds nog op wachtgeld bevin-

dende leden der gemelde ontbondene commissie , waarvan er

één, uit hoofde van ouderdom en dienstjaren
,
sedert op pensioen

is gesteld , zijn alzoo voor het tegenwoordige niet kunnen benut-
tigd worden.

§ 9. Wanneer het tijdstip daar zal zijn , om töt eene

organisatie der werven over te gaan , zal zooveel mogelijk op
het concentreren van verschillende zaken acht worden geslagen.

Dit beginsel is reeds door de suppressie van ’s Rijks werf te

Rotterdam, met betrekking tot den scheepsbouw, in toepassing

gebragt op ’s Rijks werf te Amsterdam , en werkt gunstig. Men
moet bij dit onderwerp echter niet uit het oog verliezen

,
dat het

onraadzaam en welligt onuitvoerbaar zou zijn , om den aanbouw
van nieuwe schepen alleen op ééne werf te doen plaats hebben.
Daargelaten of de scheepshellingen op ééne werf al dan niet

toereikende zouden zijn
,
om

, bij alle omstandigheden , in de be-

staande behoefte te voorzien, vordert ’s Rijks belang dat op
zoodanige werven van uitrusting

, die daarvoor vatbaar zijn, voor

het geval dat er geene of geene genoegzame schepen in reparatie

liggen, steeds eenige aanbouw plaats hebbe, ter benuttiging van
het aldaar aanwezige personeel.

§ 10. De gedeeltelijke bezoldiging der onder- inspecteurs over

het loodswezen enz. uit de algemeene kas van het loodswezen ,
heeft

de goedkeuring niet kunnen wegdragen; en volgens het Voor-
loopig Verslag werd beter geoordeeld

,
dat met het invoeren

dezer verandering tot na de regeling van de geheele zaak ware
gewacht. Dit laatste had voorzeker kunnen geschieden ; doch de

wensch om het bedrag der niet tot de marine-aangelegenheden
behoorende kosten niet hooger op te voeren, dan volstrekt be-

hoefde ,
heeft tot den genomen maatregel geleid , ten einde zooveel

te grooter cijfer voor de active zeemagt te kunnen bestemmen
en tevens de begrooting , zooveel mogelijk

,
waarheid te doen zijn.

De onder - inspecteurs zijn, ieder voor zijn district, belast met
het opzigt en beheer, niet alleen over de betonning en beba-
kening ,

maar ook over de kust- en oeververlichtingen , zeekapen

en landmerken. Hunne bemoeijingen ten dezen aanzien zijn

,

althans in sommige districten ,
van veelomvattenden aard , en in

het algemeen van veel grooter aanbelang
,
dan volgens het verslag

wordt vermeend.
Het zou daarom evenmin behoorlijk zijn , hunne bezoldiging

geheel ten laste der algemeene kas van het loodswezen te

brengen, gelijk aan het slot der 1ste alinea van deze paragraaph
(behoudens de bezwaren , uit een ander oogpunt beschouwd) wordt
aangegeven.

Uit hoofde der aangevoerde redenen vindt de Regering geene

aanleiding om op de splitsing der bedoelde bezoldigingen en het

bedrag dier splitsingen terug te komen.
De verplaatsing van den onder-inspeeteur in het lste district,

te Groningen verblijf houdende, naar eene zeeplaats van dat

district ligt in het plan van het bestuur.

De uitvoering wacht alleen op de beslissiög omtrent de vestiging

van een geregeld loodswezen in het Friesche zeegat en voor de

vaart naar Delfzijl ; één der punten ter behandeling aan de com-
missie tot nadere regeling van het loodswezen opgedragen.

§ 11. De bevreemding dat van de kleinere vuren alleen dat van
Schokland zoowel een wachter als een opzigter heeft, zal, naar

men vertrouwt
,
worden opgeheven door de toelichting , dat laatst-
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götaelde beambte ,
buiten en behalve het toezigt over het licht

,

nog is belast met dat over de klok, tot waarschuwing van den

zeeman, bij de nadering des eilands in mistig weder; alsmede met

de afbakening der noordelijke punt van het eiland. De belooning

van f 150 ’s jaars is geëvenredigd aan de aan dien beambte op-

gedragene diensten.

De schijnbare onevenredigheid in het aantal lichtwachters op

Schouwen, by vergelijking met die te Egmond
,
lost zich op in

de toelichting, dat op de west- en noordzijde van genoemd eiland

niet twee, maar vier onderscheidene kust- en oeverlichten aanwe-

zig zijn , en dat alleen op den kapitalen vuurtoren van West-

Schouwen ,
die van eenen catadioptrieken draaijenden lichttoestel

van de 1ste grootte is voorzien, minstens drie wachters voor eene

goede bediening en verzorging dezer verlichting benoodigd zijn.

De in het verslag ten voorbedde aangehaalde vuren van Egmond
z(jn lichten van den 3den rang.

§ 12. De Eijerlandsche gronden zijn onlangs, op last van het

Departement van Marine ,
door den hydrograapk der Nederlandsche

zeegaten op^enomen en worden thans in kaart gebragt.

Zij zijn gebleken, zich niet zoo ver uit te strekken, noch van

dat aanbelang te zijn
,

als wel vermeend werd.

Tot betere verkenning, zoo van het eiland Texel als van het

Eyerland en de Eijerlandsche gronden
,
wordt aan vaste merken

op den wal de voorkeur gegeven boven de plaatsing van tonnen

,

welke buitendien by zware stormen, vooral uit het N. W., aldaar

vermoedelijk niet te houden zouden zijn.

De noodige maatregelen van voorziening worden voorbereid
; en

Onder dagteekening van den 27sten der vorige maand is desaan-

gaande in de £'taats-courant een voorloopig berigt aan zeevarenden

geplaatst.

§ 13. De Regering is van oordeel dat in de wetenschappelijke

opleiding van den ingenieur der marine, noch in zijne betrekking

als ryks-ambtenaar, ligt opgesloten , dat hij bekwaam zoude moeten
zyn tot werkzaamheden niet tot zijn vak of zijne betrekking be-

hoorcnde.

De ingenieur der marine , die zich onverpligt toelegt om voor

het Gouvernement de meest mogelijke bruikbaarheid te bezitten,

erlangt., naar hare meening ,
niet te veel

,
indien hem voor zijnen

buitengewonen toeleg, en wanneer het Rijk van zijne speciale

kennis partij trekt
,
eene matige belooning boven zyne niet hooge

bezoldiging wordt toegekend.

Het geldt hier niet alleen het ontwerpen der plannen tot aan-
bouw of herstel van vuurtorens

, zeekapen en wat dies meer zij

,

maar ook het bestuur der uitvoering van het werk
,

door den
ingenieur, die daarmede is belast op zijne verantwoordelijkheid.

De Regering vindt in deze beschouwingen genoegzamen grond
om te volharden by hare meening, dat voor werken, vreemd aan
de eigenlijke betrekking van den ingenieur of ambtenaar, redelij-

kerwijze eene buitengewone belooning behoort te worden toegekend.

§ 14. Men mag het er voor houden dat
,
wanneer het Depar-

tement van Binnenlandsche Zaken zal overgaan tot eene wettelijke

regeling der geneeskundige politie, hetzelve alsdan
,
met betrekking

tot do quarantaine , niet zal voorbijzien hetgeen nopens dit onder-
werp, ook buiten ’s kinds, zal zijn tot stand gebragt en tevens
benuttigen de overwegingen , die daartoe geleid hebben.
De in deze pttragraaph bedoelde , niet uit ’s Rijks schatkist

bezoldigde visiteurs der quarantaine zijn geene rijksambtenaren.
Uit hoofde de hoogst zeldznmo gevallen , dat aan quarantaine on-
derworpen schepen in de havens tot hun ressort behoorende, bin-
nenkomen, hebben zy alleen eene toelating, om in officieel karakter
hot quuruntaino-onderzoek in tc stellen, onder genot der daarvoor
vastgestelde emolumenten.

§ 15. Reeds by onderscheiden vorige gelegenheden, heeft de
Regering getracht het bezwaar aan te toonen

, hetwelk in eene
splitsing der uitguven

,
bij het hier bedoelde artikel voorkomende,

Is golegen.

Die bezwaren , (Tn dit ligt wel in den aard der zaak , bestaan nog,
wil men geene belemmering in dn dienst veroorzaken of de belangen
der schatkist niet op het spel zetten. By eene splitsing, zoude het
onverm(jdolyk zijn , om de afzondcrlyk daar te stellen artikelen tot

hoogor bedrag op to voeren
,
ten nndeclc van het cindcy fer der begroo-

ting voor de Marine.
Eonigo ruimte van handelen , die in dezen alleen is to vinden

door zooveel mogelyko byeentrekking der verschillende soorten van
matcrioel in dón artikel , wordt gevorderd, omdat de Regering steeds
by magto behoort to z(jn ,

om in onverwachte behoefte to kunnen
voorzien of by inkoopen ’s Rijks belang in acht tc nemen.
Do Regering bloei het wenschelijk achten om deze ruimte te

behouden
, waartoo toch to minder bezwaar bestaat, omdat olko

volgende begrooting de uitgaven aanwyst, die voor ieder onder-
deel workclyk hebben plaats gehad.

§ lf». De granaten voorde 12duims houwitsers komen
,
in staat

lit. N, 'ten getale van 2(510 voor op den regel van do 12ponds
Unqjcctilen , omdat liet kaliber van 12 potui juist ook 12 duimen

is en het dus op hetzelfde nederkomt de projectilen voor dat

kaliber 12ponds of 12duirns te noemen.
Met betrekking tot de percussie-granaten hebben de proeven

,

in dezen afgeloopen zomer genomen, de onbetwistbare bewijzen
opgeleverd , dat de percussie-granaat, geschoten wordende, terstond

na het indringen in eenig hard voorwerp springt
, hetgeen met de

gewone granaat niet het geval is, bij welke bovendien minder
zekerheid omtrent de werking der buizen bestaat, en waardoor
de eerstgenoemde eene kennelijk voordeelige eigenschap boven de
andere bezit, welke van een beslissend gewigt kan wezen, wanneer
men te doen heeft met eenen vijand, die niet van zulke dadelijk ver-

woestende projectilen voorzien is.

§ 17. Hetgeen hiervoren bij § 15 in het midden is gebragt ,

is geheel van toepassing op het onderwerp bij deze paragraaph
behandeld. Zoo als ten verleden jare bereids is opgemerkt

, behoort

de Regering in staat te zijn, om tijdelijk bij de eene of andere
werf meer of minder personeel aan te houden of over te plaatsen

,

naar gelang de behoefte of het belang der dienst zulks vordert,

Eene splitsing van dit artikel voor de vier werven afzonderlijk

,

zou tot eene verhooging van het cijfer moeten brengen, welke,
naar het voorkomt, niet wenschelijk is.

§ 18. Men heeft, bij artikel 16 der voorgedragene begrooting,

de bezoldiging der luitenants ter zee 2de klasse en van de adelbor-

sten der 1ste klasse, gebragt tegen het getal dezer qualiteiten

,

zoodanig als hetzelve bij de laatste organieke bepalingen is vast-
gesteld geworden.
Wat betreft het aantal luitenants ter zee der 2de klasse, bestaat

geen twijfel
,
of het zal in 1853 voltallig zijn.

Zoodanige zekerheid bestaat niet met betrekking tot de adelbor-

sten. Uit aanmerking van het betrekkelijk gering bedrag en de
onbekendheid der juiste behoefte , heeft men eenen maatregel

gevolgd
,
die uit meer dan ée'n oogpunt aanpryzenswaardig blijft,

en zulks te eerder, omdat de schatkist daarbij, in geen geval

,

eenig nadeel kan lijden.

§ 19. De Regering is doordrongen van het nut , hetwelk van
een goed ingerigt corps mariniers voor ’s Rijks zeedienst is te

trekken en zal alzoo alle middelen aanwenden, die binnen haar
bereik liggen , om daartoe te geraken , en het corps op eene ge-

wenschte sterkte te brengen.

§ 20. Bij het bestaan der noodzakelijkheid, om het benoodigde

voor ieder schip aan scheepssoldijen , zeetractementen , schafting en
kommalie-goederen te doen kennen, is men genoodzaakt daarbij

enkele onderwerpen , zoo als bij de schafting en kommalie-goederen ,

per dag te berekenen. Van daar de oorsprong der halve centen

,

waarop blijkens deze paragraaph de aandacht schijnt gevallen

te zijn.

De redenen , die vroeger hebben bestaan tegen eene splitsing

van dit artikel in meerdere
,

bestaan nog. De Regering heeft

hare bezwaren op dit punt, laatstelijk nog bij de begrooting

van 1852 te kennen gegeven.Zich daaraan gedragende , moet zij ,

bij herhaling ,
de opmerkzaamheid vestigen op de vroeger aange-

toonde onuitvoerbaarheid der zaak.

§ 21. Ten einde aan het geuit verlangen
,
om bekend te worden

gemaakt met de bij de nieuwe organisatie van de Koninklijke

Academie voor de Zee- en Landmagt aangenomene grondslagen

voordo opleiding der adelborsten, te voldoen, wordt hierbij over-

gelegd het onlangs door den Koning gearresteerd reglement voor
gemelde academie.

§ 22. Ter meerdere toelichting der som, die als bijdrage van
de Marine aan de Militaire Academie bij artikel 24 der begrooting

wordt uitgetrokken, meent men, ter vermijding van eene omslag-

tige behandeling van zaken, te mogen verwijzen naar den toelich-

tenden staat der kosten van gezegde academie, overgelegd bij hot

Xde hoofdstuk der begrooting, waarop de verschillende uitgaven

voor deze inrigting, mitsgaders de vermoedelijko ontvangsten Avelke

in mindering daarvan zullen moeten strekken, specifiek en gede-

tailleerd zijn uitgetrokken.

§ 23. De ingenieurs van den scheepsbouw bij ’s Rijks werven
hebben allen hunne opleiding gehad aan eene militaire inrigting.

Van do deswege bestaande bepalingen wordt niet afgeweken.

Onder de algemceno ambtenaren van liet Departement van
Marine komt echtor voor een ingenieur bij ’s Rijks stoomvaart-
dienst, die, hoewel zoodanige opleiding niet gehad hebbende, na
jaron dienst als hoofdmachinist, bereids in 1845 den titel van
ingenieur heeft verkregen. Dit laatste geval staat alzoo geheel op
zich zelf, en wordt daarvan alleen hier melding gemaakt ten ge-
volge der opmerking bij deze paragraaph voorkomende.

§ 24. Men heeft het in do laatste jaren ordelijk geacht, ophot
VlIIste hoofdstuk der begrooting een artikel te brengen , waarbij

,

zonder uittrekking van eenige som , do mogelijke behoefte aan
het bestrijden van proceskosten wordt voorzien. Vroeger heeft

zulks nimmer aanleiding tot bedenkingen gegeven, en alzoo is

men ook voor 1853 daarmede voortgegaan.
Er bestaat echter geen bezwaar, om bij volgende begrootingen
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dezen weg te verlaten, daar de uitgaven waarvan hier de rede is,

zoo als te regt wordt opgemerkt, als opkomende behoeften, welke

hare omschrijving niet vinden in de artikelen van het hoofdstuk

,

op den post van onvoorziene uitgaven kunnen aangewezen worden.

§ 25. Nadat de wettelijk voorgeschreven vormen omtrent de

regeling van het hier bedoeld pensioen waren in acht genomen

,

en het pensioen door den Koning was bepaald
,

heeft zich

twijfel voorgedaan omtrent het regt verstand der daarbij in toe-

passing gebragte wettelijke bepalingen. De zaak onderworpen

zijnde aan het oordeel van den Raad van Ministers ,
heeft die

Raad omtrent het quaestieuse punt eene beslissing genomen, in

strijd met het advies van den Raad van Bestuur van het Burgerlijk

Pensioenfonds en het daarop gegrond Koninklijk besluit.

Een eenvoudig verschil in wets-uitlegging en geenszins wets-

overtreding heeft alzoo aanleiding gegeven om terug te komen op

de bedoelde Koninklijke beschikking en tot het redres waarvan,

in den bij de begrooting overgelegden staat lit. A wordt melding

gemaakt. Het laat zich niet aanzien, dat eene meer dadelijke

controle der Algemeene Rekenkamer op de toekenning van pen-

sioenen of op de bepaling van derzelver bedrag, eene omstan-

digheid als zich hier heeft voorgedaan zoude hebben voorgekomen.

’s Gravenhage ,
den lOden November 1852.

De Minister van Marine ,

J. Enslie.

[II. 106a.]

BIJLAGE.

VERZOEK van da Kamer van Koophandel te Amsterdam
wegens de bevordering der belangen van de Nederlandsche

scheepvaart in Australië.

sire!

Aangemoedigd door het gunstig gevolg, hetwelk Uwe Majesteit

ten vorigen jare heeft doen geven aan het door onze Kamer te

kennen gegeven verlangen om de Nederlandsche vlag ,
ter bevor-

dering van de belangen van handel en scheepvaart, meer alge-

meen aan boord van oorlogsschepen in de voornaamste havens van
Noord- en Zuid-Amerika te doen vertoonen

,
nemen wij de vrijheid

de, welwillende aandacht van Uwe Majesteit te vestigen op de

behoefte ,
welke zich op nieuw in voorschreven opzigt voor den

handel en de scheepvaart van Nederland openbaart.

Sedert eenigen tijd komt schier dagelijks de gelegenheid voor
om goede en vooral groote schepen te plaatsen voor den overvoer
van passagiers, landverhuizers en goederen van de Engelsche
havens naar Port Philip

,
Sydney en ook wel naar andere havens

van Australië. De aandacht der belanghebbenden schijnt daar-
voor bijzonder te vallen op onze kapitale Oost-Indische schepen
waarvan reeds een ruim aantal tot welloonende uitvrachten voor
deze dienst zijn aangenomen vn zoowel hier ter stede als aan de
Maas onder uitrusting voor die bestemming liggen , terwijl dit

getal nog gedurig toeneemt.

Bij eene zoo zeldzaam voorkomende gelegenheid om onze over-

vloedige scheepsruimte te plaatsen, doet zich echter eene beden-
kelijke omstandigheid voor in de bijeenbrenging van zoo vele

schepen
,
die gezamenlijk eene aanzienlijke waarde onder Neder-

landsche vlag voorstellen zullen , op plaatsen alwaar , bij veel

aanleiding tot wanorde, het gezag over het algemeen weinig
kracht of klem bezit. ?
Voor de handhaving der Nederlandsche wetten en belangen

is inzonderheid op die plaatsen geene toevlugt hoegenaamd aan-
wezig

, waarvan onder anderen het gevolg zoude kunnen zijn

dat de regten der zeevarenden onderling en het gezag van de
bevelhebbers onzer koopvaardijschepen derzelver werking en kracht
ten eenen male zouden verliezen.

Deze staat van zaken maakt het naar ons inzien hoogst wen-
schelijk, dat, bij ontstentenis van consulaten, een deel van ’s Rijks
zeemagt zich te gelijker tijd met de derwaarts bestemde koop-
vaardijvloot in Australië moge vertoonen, opdat onze gezagvoer-
ders aldaar steun en bescherming kunnen vinden ,

niet alleen

tegenover den vreemdeling, maar ook om het regt en de politie

der zeevarenden onder Nederlandsche vlag, overeenkomstig de
daaromtrent hier te lande bestaande bepalingen, te handhaven.
Bovendien zou een krachtig vertoon der Nederlandsche oorlogs-
vlag in die verwijderde oorden ook in meer algemeenen zin
ongetwijfeld heilzaam werken ,

door eenen gewenschten indruk
achter te laten tegenover de gewigtige rol

, die het nieuwe en door
de nabijheid tot den Indischen Archipel voor ons zoo betrach-
tingswaardige werelddeel welligt geroepen is ook in het staat-
kundige te vervullen.

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1852

Het is dan ook op grond der aangeduide bijzondere omstandighe-
den, waarin onze scheepvaart aldaar zal geplaatst zyn, dat wij
Uwe Majesteit met het eerbiedig verzoek naderen om een voldoend
getal oorlogsbodems naar Zuid- Australië te willen doen uitzenden
en, te rekenen van de maand November van dit jaar, vooral te

Port-Philip en te Sydney gestationneerd te laten, tot zoolang de
behoefte onzer scheepvaart zulks zal medebrengen ; alsmede om
zich op andere gewigtige punten te vertoonen, ten einde de der-

waarts bestemde koopvaarders evenzeer tegen vreemd onregt te

beschermen
, als om het regt en de politie der zeevarenden onder

Nederlandsche vlag overeenkomstig onze wetgeving te handhaven
tegenover onverhoopte bandeloosheid der bemanning , en dat daar-
toe behoorlijke instructie en magtiging aan de bevelhebbers van
zoodanige maritime krijgsmagt moge verleend worden.
Wij vleijen ons dat Uwe Majesteit, dit ons verzoek in gunstige

overweging nemende
, daaraan spoedig gevolg zal gelieven te doen

geven; en terwijl wij ons deze gelegenheid ten nutte maken om de
door ons voorgestane belangen in de voortdurende bezorgdheid van
Uwe Majesteit met eerbiedigen nadruk aan te bevelen , betuigen
wij met de meeste hoogachting te zijn

,

Sire,

Van Uwe Majesteit,

de zeer gehoorzame dienaren en getrouwe onderdanen

,

De leden der Kamer van Koophandel en Fabrieken ,

(get.) J. Spengler, President.

Ter ordonnantie van dezelve

,

(get.) J. C. ’s Jacob , Secretaris.

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris der Kamer voornoemd ,

(get.) J. C. ’s Jacob.

Voor afschrift conform.

De Secretaris-Generaal bij het Departement van Marine ,

Muller.

Aan den Koning.

[II. 107.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot vaststelling van hoofdstuk VIII der

begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853 ;

uitgebragt in de zitting van den 12den November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
tot vaststelling van het VHIste hoofdstuk der Staatsbegrooting

voor 1853 ,
betreffende het Departement van Marine , verklaart

,

na kennis genomen te hebben van de Memorie van Antwoord,

door den heere Minister van Marine den lOden November jl.

ingezonden op het Voorloopig Verslag wegens dit wets-ontwerp

,

alsmede van de daarbij gevoegde stukken , eene nadere overweging

te dezer zake in de Afdeelingen niet noodig te oordeelen.

Hoezeer de Commissie van Rapporteurs voorts niet van gevoelen

is, dat al de bedenkingen, in het Voorloopig Verslag ontwikkeld,

voldoende zijn opgelost, heeft zij geene aanleiding gevonden tot

het doen kennen van een eigen oordeel over de punten
,
in de ge-

wisselde stukken behandeld. Evenmin heeft de Commissie ge-

meend, bij het tegenwoordig Eindverslag ontwerpen van wijzigingen

in deze begrootingswet te moeten voegen.

Aldus vastgesteld bij de Commissie den llden November 1852.

Van Heiden Reinestein.

Rochussen.
Meeussen.
De Raadt.
Ter Bruggen Hugenholtz.

[II. 108.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag

der Commissie van Rapporteurs voor de Ontwerpen van Wet
tot vaststelling der hoofdstukken IX A en IX B der be-

grooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

HOOFDSTUK IX A.

§ 1. Hieromtrent gedraagt men zich aan hetgeen bereids op § 2

der algemeene aanmerkingen is geantwoord.

IL
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§ 2. Het gevoelen aan het slot dezer paragraaph geuit, zal

natuurlijk een punt van overweging uitmaken bij de \oordragt

der door de Regering toegezegde wettelijke bepalingen.

§ 3. De Regering meent zich met betrekking tot dit punt te

kannen gedragen aan al wat daaromtrent ten vorigen jare van

bare zijde, bij de beraadslagingen over de begrooting, is geant-

woord en aan de beslissing welke daarop is gevolgd. Zij meent

te moeten volharden bij het gevoelen, dat aan de bedoelde

wetsbepaling genoegzaam wordt voldaan ,
door, zoodra de uitkomst

rener dienst" met eenige zekerheid kan bekend zijn, desom, welke

<l;in blijkt tot amortisatie te kunnen worden bestemd, door middel

eener afzonderlijke wets-voordragt op de betrokken begrooting te

doen brengen.

Dit is voor het eerst met eeno som van f 1,000,000 kunnen

"'schieden ten aanzien van het dienstjaar 1850, nadat daaruit het

•,r,g ontbrekende ter volledige dekking van het nadeelig slot over

het dienstjaar 1848 gevonden was , en later met de som van

f 0.200,000 voor het dienstjaar 1851 ter amortisatie aangevraagd.

Overigens mag hier de opmerking gelden, dat, indien men inden

loop van het volgende jaar tot eene conversie der 4 percents

nationale schuld zou kunnen overgaan , het geldelijk vermogen

der schatkist dan thans zooveel mogelijk behoort te worden

gespaard.

§ 4. De som van f 1,882,698.151/2! aanvankelijk tot verbetering

van het Indische muntwezen bestemd geweest ,
is eerst in Octo-

ber 1852 in ’s Rijks schatkist overgebragt. Ten aanzien der aflos-

sing van de vroeger in omloop gebragte schatkistbiljetten was de

Regering niet alleen aan termijnen van opzegging gebonden, maai-

de Schatkistbiljetten van 1834 konden zelfs harerzijds njet worden

npgezegd. Eerst na de wet van 13 Junij 1851 (Staatsblad n°. 65)

is zij tot de intrekking daarvan kunnen overgaan.

De Regering zal bij de uitgifte van schatkistbiljetten, ook wat

de bepaling der rente betreft
,
al die spaarzaamheid betrachten

,

welke met eene regelmatige werking der dienst van ’s Rijks

schatkist bestaanbaar is.

§ 5. De hier bedoelde opgave maakt een deel uit van de ver-

antwoording van den agent van het Ministerie van Finantien te

Amsterdam ,
en behoort derhalve bij de rekening van dezen comp-

tabele : als zoodanig wordt zij aan de Algemeene Rekenkamer
gedaan. Rij de indiening van het in deze paragraaph bedoelde

wets-ontwerp zal het een punt van overweging bij de Regering

uitmaken ,
of ’s Lands belang toelaat aan die opgave publiciteit

te geven vóór dat de Staatsrekening over het dienstjaar 1851

is opgenomen en gesloten.

§ 6. Ter volledige voldoening aan het bij de 1ste alinea geuit

verlangen
,
worden hierbij overgelegd :

a. een staat van de opbrengst der belastingen en rijks-middelen

over de jaren 1831 tot en met 1851; zijiide de dienst 1830 daar-

buiten gelaten , omdat het Koningrijk
,

althans gedurende het

grootste gedeelte van dat jaar, ook uit de zuidelijke provinciën

bestond, en eene afscheiding van hetgeen uitsluitend tot de noor-

delijke provinciën betrekkelijk is, hoe veel moeite men daaraan
ook wilde besteden

,
toch een resultaat zoude opleveren

,
hetwelk

kwalijk met dat der volgende jaren in vergelijking zou kunnen
gebragt worden ;

en b. een algemeen overzigt van al de staats-ontvangsten ,en

uitgaven over de jaren 1831— 1851, waarin dus mede zijn opge-

"nomcli de zoogenaamde verschillende rijks -ontvangsten, niet in

den sub a bedoelden staat begrepen , alsmede de gelden door

buitengewone eredictmiddclen verkregen'; het gebruik dat daarvan

is gemaakt, en de gelden door ’s Rijks schatkist aan het Amorti-
satie.-syndicaat verstrekt en van die instelling ontvangen.

Aan het oogmerk van de 2de alinea dezer paragraaph ver-

meent men het best te kunnen voldoen door de hiernevens ge-

voegde Opgave van het bedrag der op de begrooting voor 1853
verkregen besparingen van renten, ten gevolge van op de diensten

1850, 1851 en 1852 aangewezen gelden voor inkoop en aflossing

van nationale schuld.

§ 7. De vraag omtrent het tijdstip, waarop met de aflossing

der ILaarlcmmormeer-leening zou kunnen worden aangeVangen,
zal ongetwijfeld bij do behandeling van het aanhangig wets-
ontwerp betreffende de bijdrage voor het Fonds voor de droog-

making van het Haarlemmor-meer over het jaar 1851, in be-

handeling worden genomen. De Regering neemt de vrijheid zich

daaraan te gedragen.

Ook de Regering wenscht met die aflossing volstrekt niet langer

te wachten dan door de bestaande bepalingen kau worden gevor-
derd. IntnsBchen moet worden opgemorkt dat van deze leening

f 1,000,000 is opgenomen tegen 4 en f 1,000,000 tegen Ity.* per
cent, en dat ingevolge de voorwnarden, waarop do verschillende

reeksen dezer geldlooning zijn aangegaan, de toogezegde uitlotingon

moeten loepen over ul do reeksen en dus over het volle kapitaal
van f 8,000,000.

HOOFDSTUK IX B.

§ 9. De reden waarom aan het hier bedoelde voorschrift der

wet van 5 October 1841 geene uitvoering is gegeven , is niet

onbekend. Zij is alleen gelegen in een verschil van gevoelen tus-

schen de Regering en de Algemeene Rekenkamer over de betee-

kenis van dat voorschrift. De Algemeene Rekenkamer heeft niet

alleen aan de door de wet gevorderde rekening van ’s Rijks kas

eene veel uitgebreider beteekenis gegeven , dan het voorschrift der
wet schijnt mede te brengen, maarzij verlangt bovendien de door
haar bedoelde schatkist-rekening te zien ingerigt en gejustificeerd op
eene wijze, die het opmaken daarvan, althans over het verledene,

schier onmogelijk maakt. Het opmaken eener eigenlijke rekening

van ’s Rijks kas is nimmer door het Departement van Finantien
geweigerd , maar het zou niet aan de oogmerken der Algemeene
Rekenkamer voldoen. Reeds lang zou de Regering nopens dit

punt eene voordragt van wet hebben gedaan, indien zij niet eene
algemeene voordragt betreffende ’s Rijks comptabiliteit had inge-

diend. Zij meent dat door die voordragt de bestaande quaestie

voor de toekomst beslist is
,
terwijl de later omtrent de compta-

biliteit eventueel in te dienen transitoire wet voorzieningen voor
het verledene zal kunnen inhouden. Overigens vermeent zij zich

te kunnen gedragen aan hetgeen daaromtrent op verschillende

jaarverslagen der Algemeene Rekenkamer is aangeteekend , meer
in het bijzonder aan de uiteenzetting van dit punt van verschil,

voorkomende op bladz. 9 en 10 van het verslag den 13den Mei
1850 in de Tweede Kamer uitgebragt omtrent het jaarverslag der

Algemeene Rekenkamer over 1848.

§ 10. Met de herziening van de wetgeving op beide de hier

ter sprake gebragte onderwerpen houdt de Regering zich onledig.

Zij stemt toe dat de wettelijke bepalingen hieromtrent voorziening

vorderen. Zij vleit zich dat nog in deze zitting een ontwerp van
wet daartoe zal kunnen worden voorgedragen.

§ 11. De meening van die leden, welke onderstellen dat de be-
trekking van commissaris voor de grootboeken der nationale schuld

een eerepostis, is de juiste. Commissarissen genieten als zoodanig
geene belooning hoegenaamd , welke anders , zoo als van zelf

spreekt, bij artikel 5 in de raming uitgetrokken zoude zijn.

§ 12. Oppervlakkig moge de som van f 2200, voor onderhond
en schoonhouden van het locaal van ’t St. Jorishof, waarin zich

de bureaux van het agentschap bevinden , in geene verhouding staan

tot het getal der bij het agentschap geplaatste ambtenaren, doch
met die som moet in het onderhoud van het overige gedeelte van
dat uitgebreid locaal worden voorzien, in hetwelk onder anderen
ook het kantoor van het buitengewoon zegel is gevestigd , en dat

zeer dikwijls tijdelijk ten behoeve van andere takken van finantieel

beheer moet wordqn gebruikt. Men kan dus niet toegeven, dat

hier te hoog geraamd is, zoo als de uitkomst voor 1851 genoeg-
zaam aanwijst. Overigens zijn de bureaukosten, welke voor 1852
op f 6000 waren geraamd , reeds tot op f 4800 teruggebragt

,

waaruit ten duidelijkste blijkt
, dat de meest mogelijke spaarzaam-

heid wordt betracht.

Aan de geheele opheffing van het agentschap kan niet worden
gedacht, zoo als te regt is opgemerkt. Dat men voortdurend aan
de inkrimping daarvan tot het volstrekt noodige indachtig is, be-
wijst de tegenwoordige begrooting, waarop de kosten van het

personeel wederom met f 1050 verminderd zijn.

§ 13. De Regering heeft de nieuwe overeenkomst met do
heeren Gebroeders Rothschild niet gesloten , dan nadat zij zich

verzekerd had dat eene overeenkomst met inlandsche bankiershui-
zen niet op minder bezwarende voorwaarden getroffen kon wor-
den. Juist omdat anderen de vergoeding voor eiken termijn

afhankelijk wilden maken van den zoo wisselvalligen wisselkoers,

waardoor de schatkist veel grootere schade had kunnen ondergaan,
vermeende de Regering aan de nu tot stand gekomen overeenkomst
de voorkeur te moeten geven.

Do kosten voor de overmaking der regten op den Scheldetol

te Antwerpen kunnen hier niet tot een punt van vergelijking wor-
den gesteld,* niet alleen omdat deze regten, hij kleinere gedeelten,

naar gelang zij inkomen, worden overgemaakt, hetgeen nu en dan
op minder kostbare wijze geschieden kan, maar vooral omdat zij

worden ingevorderd door eenen daarvoor afzonderlijk bezoldigden
Nederlamlschen ambtenaar, wiens bezoldiging in de hier gemaakto
vergelijking over het hoofd is gezien; terwijl onder de kosten
wegens de onvervreemdbare rente van f 400,000, ook die voor
het in ontvang nemen begrepen zijn.

§14, Ut. g. Do Regering heeft hij het ontstaan van vacatures
do betrekking van verificateur der comptabiliteit niet vervuld,
maar de daaraan verbondene werkzaamheden aan een der over-
blijvcmlo verificateurs opgedragen, waardoor het getal van dio

hoofdambtenaren thans reeds tot vier verminderd is.

Wanneer er wederom ceno vacature ruogt ontstaan, zal hot een

onderwerp van overweging uitmaken, of, naar do vroegere voor-
beelden, nogmaals tot eene afschaffing kan worden overgegaan»
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zonder dat het werk van controle daardoor komt te lijden. Voor
grooter vereenvoudiging komt dit onderdeel van de dienst niet

/geschikt voor.

Lit. h. Behalve de bedenkingen welke tegen afschaffing der rijks-

advooaten door eenige leden zijn aangevoerd, en waarmede de

Regering volkomen instemt, zoude zij in allen gevalle eene ver-

andering in de bestaande inrigting onraadzaam achten, wanneer
niet vooraf de regterlijke organisatie tot stand is gebragt.

Lit. w. Aan hetgeen met opzigt tot het bepalen van een

maximum van hetgeen de ontvangers als percentsgewijze belooning

mogen genieten
,
wordt verlangd

, is bereids voldaan bij een Ko-
ninklijk besluit van den 21sten Julij 1849, n°. 58, voor zooveel

de na dat besluit benoemde ontvangers betreft.

Litt. nnn. Vermits telkens bij eene nieuwe aanstelling van

ontvangers
,

ten wier kantore expeditie-gelden geheven worden

,

• de overstorting van die leges in ’s Rijks schatkist wordt bevo-
v len ,

zal het tijdstip niet verre verwijderd zijn, waarop van zelf

aan het geopperde verlangen zal zijn voldaan.

Litt. aaa. Wel verre dat de afschaffing van de afzonderlijke

controle voor de veenderijen eenen nadeeligen invloed op de op-

brengst van den turf-accijns zou hebben uitgeoefend, kan de

Regering de verzekering geven
,
dat de opdragt dier controle aan

de gewone controleurs van de overige rijks-accijnsen niet slechts

tot betere verzekering van dien turf-accijns heeft geleid , maar
daardoor ook eene meer gelijkmatige toepassing der belastingwet is

verzekerd.

Wat overigens de vrees betreft
,

dat men uit een geest van
spaarzaamheid en zucht tot vereenvoudiging verder zou zijn gegaan
dan de waarborg van eene rigtige opbrengst der belastingen

gedoogde, bepaaldelijk ook dat men bij de vereeniging van ont-

vang-kantoren niet steeds voldoende op het gerief der belasting-

schuldigen zoude gelet hebben
,

zoo vermeent de Regering tegen

het eerstgenoemde bezwaar te mogen wijzen op de steeds toene-

mende opbrengst van de belastingen
,
en ten opzigte van het tweede

te moeten aanvoeren, dat, alvorens tot de vereeniging van ont-

vang-kantoren over te gaan
, niet slechts de arrondissements-

directeuren der belastingen , maar ook de Commissarissen des

Konings steeds zijn geraadpleegd over de vraag, of de vereeniging

zonder nadeel voor de ingezetenen konde worden daargesteld.

§ 15. Eerst dan wanneer de lijnpaden langs den Rhijn in

eenen volkomen bruikbaren staat zouden gebragt zijn
,
hetgeen

thans het geval nog niet is
,
zou men ook den post voor de kosten

van de sleepdienst geheel van de bcgrooting kunnen doen ver-

dwijnen.

Intusschen mag niet onopgemerkt blijven, dat thans voor de
sleepdienst slechts eene som van f10,150 is uitgetrokken, terwijl

die op de begrooting van 1850 nog f 90,200 bedraagt.

§ 16. De afkoop van de regten voor kustverlichting en afba-
kening is reeds sedert de heffing van rijkswege van vuur-, ton-

en bakengelden tot stand gebragt
,

doch bij de deswege geslo-

tene overeenkomsten heeft de Regering zich de keuze voorbe-
houden, om öf het tot afkoop bepaalde kapitaal te voldoen, öf

in afwachting de renten daarvan tegen vijf ten honderd te betalen.

De Regering stelt zich voor weldra tot betaling der afkoopsom
de noodige maatregelen te nemen, waardoor aan het geuit ver-
langen zal worden beantwoord.

§ 17. De uitgaven op dit artikel zijn voor geene juiste bere-
kening vatbaar. De veronderstelling dat onder de werking der
nieuwe wet op de belasting der gouden en zilveren werken

,

meer dan onder de oude wet het geval was
,
teruggave van

betaalde belasting te pas kan komen , heeft aanleiding gegeven
tot eene kleine verhooging van dit artikel, dat nu ook in onder-
deden gesplitst is.

§ 18. De verwachting, dat bij de afschaffing van de loterijen

de zucht tot het spel zich andere, geheime en daarom des te

verderfelijker uitwegen zoekt , heeft zich in andere landen ver-
wezenlijkt. Bij de beoordeeling dezer zaak behoort men dit niet

geheel over het hoofd te zien. Hier te lande vooral , waar zoo
veel personen een bestaan door de loterij vinden

,
mag men die

aanmerking niet geheel uit het oog verliezen
, wanneer men aan

de afschaffing der loterij denkt.

Reeds lang houdt de Regering hare aandacht gevestigd op de
misbruiken, welke uit de tegenwoordige inrigting voortvloeijen.
Zij moet echter erkennen dat zij tot dusver geen afdoend middel
heeft kunnen vinden om die weg te nemen, zonder tot andere,
misschien nog grootere aanleiding te geven.

§ 19. Particuliere loterijen worden naar aanleiding van de wet
van 22 Julij 1814 (Staatsblad n°. 86) toegestaan, wanneer zij

liefdadige oogmerken hebben, met uitsluiting van bijzonder belang
of voordeel en wanneer zij bestaan uit voorwerpen

,
welke om

niet bijeengebragt zijn en wier. opbrengst aan behoeftigen uit-
gedeeld worden.

Verder
,
wanneer zij met de bevordering van kunsten en weten-

schappen in verband staan ; bepaaldelijk wanneer
, bij tentoonstel-

ling van voorwerpen van landbouw of nijverheid, ofvan schilderijen

,

voorwerpen aangekocht en verloot worden, of ook wanneer de
loterij een of ander kunstwerk of zeldzaamheden betreft, die

geacht kunnen worden geene courante verkoopwaarde te hebben,
De loterij op welke ter dezer plaatse gedoeld wordt, bleek

verder te gaan dan oorspronkelijk was voorgedragen, en reeds

daarom kon eene persoonlijke vergunning niet als een duurzaam
regt op de erfgenamen overgaan. Zoo als de oorspronkelijke ver-

gunning werd uitgelegd, was die loterij, onder den naam van
boekenloterij

,
eigenlijk in eene geldloterij ontaard. Eene door-

loopende vergunning tot het houden van zoodanige loterij schijnt

ook weinig met de bedoelingen van art. 5 der bovengenoemde
wet te strooken.

§ 20. Op de hier gemaakte aanmerkingen moet de Regering
vooreerst, wat de laatste betreft, antwoorden, dat de pro-
ceskosten ten behoeve van de directe belastingen

,
in- en uit-

gaande regten en accijnsen aan te wenden, niets gemeen hebben
met die welke in zake van quaestien over registratie, zegel en
successie-regten noodig zijn. Dat de processen over deze laatste

menigvuldiger zijn dan over de eerste, laat zich ligt verklaren.

Maar het verwijt tegen het bestuurder registratie, als of het door
overmatigen ijver in het voeren van regtsgedingen gedreven werd,
is ongegrond. Dat bestuur zou aan zijnen pligt te kort doen zoo

het aanleiding gaf tot de gedurige verandering van beginselen ,

welke te voorschijn zoude treden, indien aan de uiteenloopende

meeningen van de belastingschuldigen telkens gehoor wierd gegeven.

De ongelijkmatige en afwisselende toepassing van de belasting-

wetten, die daaruit zou voortvloeijen, zou wel niet het minst
nadeelige gevolg van zoodanige handelwijze zijn. Maar de voor-
name oorzaak van de vermeerdering der proces-kosten is niet te

zoeken in den vermeenden overmatigen ijver van het bestuur der

registratie. Zij ligt daarin dat de jurisprudentie omtrent al de

wetten, met wier uitvoering dat bestuur is belast, op punten van
groot belang geheel verandert ; dat quaestien die door eene reeks

van arresten van Fransche en vroegere Nederlandsche hoven
waren beslist , en waaromtrent het bestuur derhalve de jurispru-

dentie gevestigd moest achten , thans zeer dikwijls in eenen te-

nenovergestelden zin worden beslist. Wanneer het bestuur deo o #

wetten toepast in overeenstemming met eene gevestigde jurispru-

dentie
,
dan kan men aan dat bestuur de schuld niet geven

,
wanneer

de som voor proceskosten benoodigd, vermeerdert.

§ 21. De Regering verlangt niet minder dan de leden der Ka-
mer naar het oogenblik

,
waarop de betrekkingen van het post-

wezen met Engeland op een voor Nederland aannemelijken voet

zullen geregeld zijn.

§ 22. De Regering vermeent zich tot dusverre bij de uitvoering

der postwet
,
zoowel van eene te bekrompene toepassing als van

overdrijving te hebben onthouden. Zij gelooft dat er geen vol-

doende reden bestaat om, immers voor alsnog, eenen anderen

weg in te slaan. De nadere overweging van het tarief en van
de daarmede in onmiddellijk verband staande bepalingen schijnt

te kunnen blijven uitgesteld tot aan het tijdstip der algemeena

herziening ,
welke volgens art. 35 der wet vóór den Sisten De-

cember 1854 moet plaats hebben.

§ 23. Het ligt in den aard der zaak, dat bij de nieuwe
regeling van het postwezen de centrale punten het eerst de aan-

dacht der Regering moeten trekken
,
omdat aldaar de meeste

briefwisseling te zamen vloeit, en er geene behoorlijke inrigting

van het geheel mogelijk is, zonder dat de dienst op die punten goed
verzekerd zij. Maar men heeft daarom de meer afgelegene streken

geenszins uit het oog verloren
,
waarvan tot bewijs kan strekken

dat weldra elke gemeente van het Rijk op de eene of andere wijze

in betrekking tot het groote net der postdiensten zal zijn gebragt,

of althans gelegenheid zal vinden om hare brieven met de post to

kunnen ontvangen en verzenden. De aangevoelde voorbeelden

kunnen overigens niet als bewijzen van het tegendeel worden
aangenomen. Wanneer de administratie van elke bijzondere ge-

legenheid tot het verzenden van brieven, zoo er die zijn, wilde

gebruikmaken, zoude zij inderdaad de zaak overdrijven. Één goed
ingerigte post ieder dag kan, voor de plattelands-gemeenten, wel

in den regel als voldoende worden beschouwd. Tusschen Gro-
ningen en Hoogezand echter wordt niet ééns maar twee malen
daags gelegenheid door de administratie gegeven. In het 4de en

5de district der provincie Zeeland is de inrigting van het post-

wezen eerder op eene ruime dan op eene te bekrompene schaal

aangelegd. Die landstreek is in dat opzigt niet misdeeld , ver-

geleken met andere deelen des Rijks
,
maar het behoeft geen

betoog, dat de menigvuldige overvaarten de dienst in de bedoelde

provincie altijd zeer moeijelijk en kostbaar maken ,
vooral uit

het oogpunt om het verband met den loop der posten in do

andere gewesten te bewaren.

Dat eene verzending over het Belgische grondgebied de brieven

voor de uiterste grensplaatsen in enkele gevallen vroeger zoude

doen overkomen
,

is mógelijk ;
maar het belang is niet groot
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genoeg om tegen de daarmede verbondene bezwaren op te wegen.

Men kan onder anderen geene brieven over een vreemd grond-

gebied doen ioopen, zonder aan de Regering van hetzelve aan-

spraak te geven op een regt van transit ,
’t geen het port zoude

verhoogen. Welligt zal intusschen na de opening van den spoor-

weg tusschen Nederland en Beigie, dit punt in nadere overweging

kunnen worden genomen.
Op Colijnsplaat bestaat een zeer goed ingerigte dagelijksche

gelegenheid langs den weg, die daartoe volgens de plaatselijke

gesteldheid het meest in aanmerking verdient te komen. De
marktschuit tusschen Zierikzee en Colijnsplaat eenmaal ’s weeks
kan die post niet vervangen ;

terwijl de brieven tusschen die beide

plaatsen ook langs den omweg in denzelfden dag overkomen.

Indien er plaatsen zijn waar het postkantoor gedurende te

weinig uren daags voor het algemeen geopend is, of waar met
grond over de bestelling te klagen valt

,
zal het slechts nooclig

zijn dat de belanghebbenden zich aanmelden ,
om er in te doen

voorzien, zoo als steeds geschiedt wanneer de bijzondere gevallen

ter kennisse van den Minister komen.

§ 24. Deze laatste aanmerking geldt ook vooral met opzigt tot

liet onderwerp dezer zinsnede. Nimmer heeft het hoofd van het

betrokken departement geaarzeld misbruiken tegen te gaan en

zelfs te bestraffen, zoo daartoe termen waren. Maar er komen
ook wel ecns klagten in , die bij naauwkeurig onderzoek blijken

overdreven of ongegrond te zijn , zoo als onder anderen in een

geval dat in het vorige jaar vermeld is geworden, en waarin de

betrokken ambtenaar zich volkomen heeft geregtvaardigd.

§ 25. liet hier bedoelde droit de botte wordt niet genoten door

de postdirecteuren allédn, maar wordt ponds-pondsgewijze verdeeld

onder de beambten van het postkantoor waar het ontvangen wordt.

Slechts in enkele handelsteden is het bedrag van eenige beteeke-

ni3, en ook daar vermindert hetzelve ieder jaar, ten gevolge der

thans voor een ieder meer dan vroeger bestaande gelegenheid

om zijne brieven spoedig te ontvangen. De Regering deelt het

gevoelen der leden, die vermeenen dat men hierin geene verande-

ring behoeft te maken.
fj 26. Aan het hier geuite verlangen om aan de ondernemers

van de openbare middelen van vervoer , en vooral van spoorwe-
gen

, de verpligting tot het kosteloos medenemen van brievenpak-

ketten op te leggen is reeds eenig gevolg gegeven. Het nemen
van eenen meer algemeenen maatregel tot hetzelfde einde, maakt
thans een punt van overweging uit.

§ 27. De meerder uitgetrokken som van f 3100 strekt tot

verhooging van de toelagen der directeuren van reeds bestaande
postkantoren

,
die ontwijfelbaar naar eenen te karigen maatstaf

waren berekend. De invoering der postwet, die overal eene zoo

aanmerkelijke uitbreiding van de dienst heeft ten gevolge gehad,
deed vooral de hieromtrent bestaande behoefte uitkomen. Eenige
directeuren genoten vroeger uit dezen post niet meer dan f 50 in

het jaar. De aangevraagde som is verdeeld over niet minder
dan 82 ambtenaren, zoodat het aandeel van ieder hunner aan
die verhooging , door elkander , slechts f 38 bedraagt.

§ 28. Er zijn sedert de invoering der postzegels tot 30 Sep-
tember jl. te gelde gemaakt:

Stuks. Waarde.
5, 5 cents 685,242

'

f 34,262.10
ii 10 » 514,093 51,409.30
h 15 »> 191,386 28,707.90

Hierbij valt intusschen aan te merken, dat het getal der in den
eigenlijken zin des woords aan de ingezetenen verkochte postzegels
mi-schien naauwelijks 10 a 20 per cent van het vorenstaande be-
draagt. Zelfs in groote steden gaat er soms een geheele dag om , dat
er geen zegels door het publiek voor eigen gebruik aangeschaft
worden. Verreweg het grootste getal wordt op de postkantoren
zelve vastgehecht aan de brieven welke door de belanghebbenden
met geld zijn gefrankeerd. Deze laatste maatregel is ten aanzien
van alle binnenlandsche gefrankeerde brieven voorgeschreven,
zoowel tot vereenvoudiging en verzekering der comptabiliteit,
als om het publiek van lieverlede aan de postzegels te gewennen

,

en daardoor hetgebruik meer algemeen te doen worden. Trouwens,
hoe men ook over de zaak op zich zelve moge denken, zooveel
is zeker, dat het meerendeel der ingezetenen hier te lande weinig
genegen is tot het frankeren van brieven , buiten het geval van
volstrekte noodzakelijkheid

;
ja zelfs dat er zijn, die de aanneming

van brieven weigeren waarvoor zij niets behoeven te betalen.
De ondervinding heeft verder geleerd dat het afschaffen der ge-
dwongene frankering voor sommige takken van buitenlandsche
briefwisseling, het gevolg had van het getal brieven aanmerkelijk
te doen toenemen , en dat het publiek in zoodanige afschaffing
nog meer belang stelde dan in de verlaging van het port.

Overigens hebben de ongefrankeerde en de gefrankeerde brieven
gedurende de negen maanden van dit jaar tot elkander gestaan
in de navolgende verhouding.

Binnenlandsche brieven.

Ongefrankeerd . 6,208,476

Gefrankeerd . . 979,202

Totaal 7,187,678

Buitenlandsche brieven.

Ongefrankeerd . 1,638,088

Gefrankeerd . -. 330,044

Totaal 1,968,132

Van het bovenstaande getal brieven zijn de 979,202 stuks
binnenlandsche alle met postzegels gefrankeerd. Van de 1,638,088
stuks buitenlandsche daarentegen alleen de zoodanige, waaraan
de zegels door de belanghebbenden zelven waren vastgehecht;
kunnende volgens de bestaande overeenkomsten en schikkingen de
postzegels hier te lande zoowel tot de betaling van het buiten-
landsche als van het binnenlandsche port worden gebezigd.

§ 29. De opheffing der stoombootendienst in het veer van
Willemsdorp op den Moerdijk maakt een punt van overweging
bij de Regering uit. Komt die tot stand , dan zal de betrekking
van commissarissen van dit veer mede vervallen.

§ 30. De onzekerheid van het juiste bedrag van veel dezer

uitgaven zou
, bij splitsing

,
noodzaken al de sommen eenigzins

hooger te stellen. De Regering acht het daarom hoogst wensche-
lijk , dat thans , even als vroeger, de omschrijving van artikel 55
worde behouden.

De Minister van Finantien
,

Vax Bosse.

Totaal 1,390,721 f 114,379.30
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[II. 109a.]

BIJLAGE.

ALGEMEEN OVERZIGT van de opbrengst der belastingen in het Koningrijk der
Nederlanden over de dienstjaren i83i— i85i.

DEK

EELAgTIIGEM.

Directe belastingen:

Grondbelasting .

Opcenten . .

Personeel . . .

Opcenten . .

Patenten . . .

Opcenten . .

Totalen

Accijnsen

:

Suiker .

Wijn
Binnenlandsch gedistilleerd

Buitenlandsch gedistilleerd

Geslagt

Zout

.

Zeep
Bieren en azijnen

Steenkolen

Turf.

Gemaal • . .

10 per cent collectief zegel van quitantien ,

Consent-zegel van vervoerbiljetten. . . ,

Opcenten . .

DIENST
1831 .

Bevolking 2,444,550,

"zonder Limburg.

8,434,390.00

421,719.50

3,767,074.855

832,169.46

1,260,466.42

277,325.53

14,993,145.765

56,239.68

820,364.51

2.825.631.26

226,975.095

1.084.828.26

1,180,598.265

364,337.92

DIENST
1832 .

Bevolking 2,454,176

,

zonder Limburg.

8,427,321.00

1,854,010.785

3,389,263.485

2,544,779.095

1,244,843.965

566,802.635

18,027,020.965

15,241.78

815,332.495

2,913,410.94

243,521.715

1,166,526.02

1,125,069.78

422,205.98

323,324.79

DIENST
1833 .

Bevolking 2,460,954,

zonder Limburg.

8,426,177.00

1,853,759.095

4,027,556.98

1,707,143.155

1,395,121.445

424,196.28

f 17,833,953.95 5

97,568.44

876,741.475
3,111,379.905

263,613.67

1,231,824.29

1,181,045.165

770,260.435

313,311.73

656,236.135

23,764.50

1,592,414.17

702,370.22

48,995.99

1,942,954.485

Totalen

Indirecte belastingen

:

Zegel . .

Registratie

.

Griffie . .

Hypotheken
Successie .

Opcenten

8,831,389.795 9,718,954.19 5

942,257.39 5

1,645,566.94

33,492.75

110,574.25

1,749,236.995

953,215.655

1,027,044.33

1,859,412.675

33,124.74

130,945.735

2,376,331.96 5

1,302,440.80

Totalen

'In- en uitgaande regten en scheepvaartregten

:

Regten op den in- , uit- en doorvoer . .

Regten op de granen ........
Scheepvaartregten

:

5,434,343.985 6,729,300.245

2,695,782.385

Vast regt

Rhijnvaart-regten .

Regten of tolgelden op do Ooster-Schelde

Tolgelden op de binnenwateren tusschen den Rhijn en de

Schelde

2,696,137.63

Maasvaart-regten

.

Regt op de Wesler-Schelde
Tonnegeld van de zeeschepen

Vuur-, ton- en bakengelden.
Formaat-zegel

Opcenten

Totalen

Regt van waarborg op de gouden en zilveren werken. .

Opcenten

Totalen

Opcenten ten behoeve van het Amortisatie-syndieaat op
de middelen geheven

Inkomsten der domeinen

Posterijen

Loterij . . . «

Acten voor de jagt en visscherij

ALGEMEENE TOTALEN PBR DIENST

272,014.81

6,050.81

13,131.115

305,065.24

8,494.34

12,309.805

f 2,986,979.115

f 79,440.25

f 79,440.25

f 2,985,616.765

f 773,377.28

f 1,517,802.205

f 334,469.27

f 66,159.075

f 38,002,723.505

3,022,007.01 5

100,112.61

100,112.61

2,641,760.165

‘f 573,476.48

1,523,926.735

373,404.15

76,179.00

1,955,295.465

964,736.865

66,800.83

2,167,604.305

13,000,182.575

1,132,764.23

1,941,180.94

32,573.74

143,950.61

2,016,052.99

1,287,273.64 5

6,553,796.15 5

3,127,636.55

292,102.89

10,335.85

12,697.09

3,442,772.38

125,085.13

125,085.13

2,427,904.22 5

562,470.88 5

f 1,403,488.77

381,233.84 5

83,615.25

f 42,786,141.56 f 45,814,503.17

BUBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE 8TAATS-COURANT. 1852—1853. II,
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B E X A M I X C

DER

belastusces.

Directe belastingen:

Grondbelasting. .

Opcenten . ^

Personeel . . .

Opcenten . .

Patenten . . .

Opcenten . .

Totalen

Accijnsen

:

Suiker .

Wijn •

Binnenlandsch gedistilleerd

Buitenlandsch gedistilleerd

Geslagt

Zout

,

Zeep
Bieren en azijncn . .

Steenkolen

Turf *

Gemaal
10 per cent collectief zegel van quitantien

Consent-zegel van vervoerbiljetten . . .

Opcenten

Totalen

Indirecte belastingen:

Zegel. . . . . ,

Registratie. . . .

Griffie ....
Hypotheken . . .

Successie . . .

Opcenten , . .

Totalen

In- en uitgaande regten en scheepvaartregten

:

Regten op den in-, uit- en doorvoer. . .

Regten op de granen
Scheepvaartregten

:

Vast regt

Rhijnvaart-regten

Regten of tongelden op do Ooster-Schelde

Tolgelden op de binnenwateren tusschen den Rhijn en
de Schelde .

Maasvaart-regten

Regt op de Westerschelde

Tonnegeld van de zeeschepen

Vuur-
,
ton- cn bakengelden . . .

Formaat-zegel
Opcenten

Totalen

271,370.33 2S0,895.52 5

Regt van waarborg op de goudon en zilveren werken. .

Opcenten

Totalen

Opcenten ten behoeve van het Amortisatie-syndicant op

do middelen gelieven

Inkomsten der domeinen

Posterijen

Loterij

Actcn voor do jngt cn visschery

281,229.225

9,056.745

14,112.37

270,468.68
9,275.685

14,508.315

3,665.874.695 f 3,542,204.475

149,326.855

ALCJEMEENE TOTALEN PE 15 DIENST.

f 149,326.855

f 2,923,141.96

f 639,792.915

f 1,382,640.645

f 396,686.715

9S,582.75

f 48,774,915.835

155,550.14

i

DIENST DIENST DIENS T
1834. 1§35. 1S36.

Bevolking 2,481,382 , Bevolking 2,503,624, Bevolking 2,528,367

,

zonder Limburg. zonder Limburg. zonder Limburg.

f 8,426,177.00 f 7,983,256.84 f 7,983,256.84

1,179,664.99 798,325.68 798,325.70

4,396,776.41 4,406,168.405 4,462,919.155

1,325,621.745 1,179,887.525 820,017.415

1,538,228.99 1,604,796.44 1,624,869.64

384,566.73 401,213.165 406,235.52

f 17,251,035.86 5 f 16,373,648.055 f 16,095,624.27

f 195,002.48 f 254,274.335 f 180,909.88
934,649.885 920,871.60 890,418.935

3,051,410.945 2,914,234.34 2,970,695.35
248,062.685 242,614.52 246,561.08

1,232,485.895 1,211,181.30 1,276,127.95

1,203,682.42 1,192,119.75 1,244,864.43
795,573.285 763,360.10 760,783.695
346,996.80 342,921.485 318,299.835
220,404.33 344,713.215 339,048.615
545,721.545 961,994.33 789,804.315

2,844,826.295 2,912,736.875 3,013,S58.39 5

1,147,312.59 1,206,657.685 1,203,836.355
75,324.34 5 66,440.755 65,864.895

2,443,831.15 2,531,914.68 2,495,596.33

f 15,285,344.65 f 15,866,034.97 f 15,796,670.06

f 1,096,951.17 f 1,110,989.83 f 1,136,216.405

2,160,744.115 2,375,308.645 2,431,357.235

32,307.12 32,979.255 34,403.885

167,974.41 190,309.10 190,610.61

2,146,126.28 3,024,677.055 2,232,148.89

1,378,385.69 1,661,956.105 1,481,802.015

f 6,982,488.785 f 8,396,220.04 f 7,506,539.04

f 3,090,106.02 5 f 2,967,056.27 f 2,935,330.00

278,408.46

263,573.62

1,347.35

15,818.02

3,494,477.45

158,400.295

f 155,550.14

f 3, 101,216.IS

f 957,531.90

f 1,427,865.66

f 406,401.39

f 103,117.75

f. 50,329,790.56

158,400.295

3,160,603.62

598,712.62

1,458,898.29

447,85S.25

106,311.50

f 48,824,095.395

»
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DIENST

Bevolking 2,557,522 ,

zonder Limburg.

DIENST
1838.

Bevolking 2,583,271

,

zonder Limburg.

DIENST

Bevolking 2,615,029,

zonder Limburg.

DIENST

3.840.

Bevolking 2,860,450.

DIENST

1S41.

Bevolking 2,893,716.

v UHH *.vowws*v9

DIENST

1842.

Bevolking 2,930,950.

f 7,983,256.84

798,325.70

4,497,000.77 5

377,704.745

1,629,802.015

189,487.775

f 7,983,256.84

798,325.675

4,544,775.965

229,628.415

1,666,002.975

83,315.265

f 7,983,256.84

798,325.665

4,607,902.59

232,329.19

1,711,668.435

85,596.65

f 7,983,256.84

798,325.69

4,656,053.40

234,659.645

1,759,939.395

88,008.245

f 8,232,186.76

1,646,437.315

4,826,068.33

801,052.195

1,815,710.22

238,217.895

£ 8,232,163.69

1,646,432.68

4,892,035.625

1,065,384.975

1,816,032.51

565,006.85

f 15,475,577.85 f 15,305,305.135 f 15,419,079.37 f 15,520,243.215 f 17,559,672.715 f 18,217,056.33

f 175,976.79

824,245.61

3,038,115.87

240,345.06

1,319,312.12

1,254,879.56

765,146.915

317,329.67

395,035.865
951,888.52

2,989,837.37

1,228,810.78

70,159.39

2,573,518.34

f 257,371.58

835.405.23

2,979,857.09

245.228.24

1,407,603.115

1,351,645.615

788,799.07
318,931.70

453,794.01

1,049,531.72

2,895,993.585

1,260,126.86 5

72,928.715

1,951,497.00

f 133,375.51

830,418.20

3,003,386.01

219,160.945

1,366,496.28

1,334,570.07

811,842.29

316,587.33

448,286.275
997,167.14

2,864,401.59

1,233,370.645

74,011.925

1,760,584.61

f 43,518.975

821,617.45

2,993,929.14

224,981.62 5

1,397,520.75

1,417,673.57

869,548.945
296,577.05 5

546,179.02

1,029,477.165

2,929,846.12 5

1,257,999.965

71,611.595

1,753,709.86 5

f 323,300.835

829,994.495

2.983.898.84

218,952.33 5

1,435,827.14 5

1,360,931.32

806,472.86

375,658.605

587,759.155

, 1,031,151.13

3.067.340.49

1.302.698.84

73,776.88

3.271.374.49

f 216,202.095

779,428.42 5

2.893.125.685

204,696.49 5

1,358,001.91

1,367,617.935

847,313.535

382,334.245

563,818.12

739,490.00

3.039.804.685

1,239,645.12

67,208.965

5,077,121.66

f 16,144.601.86 f 15,868,713.535 f 15,393,658.82 f 15,654,191.245 f 17,669,137.42 f 18,775,808.875

f 1,121,041.76 5

2,603,107.705

33,652.16

203,919.46

2,749,885.05 5

1,239,967.55

f 1,152,030.435

2,693,168.82

32,751.025

212,636.195

1,906,957.985

1,046,918.815

f 1,151,173.345

2,823,552.50

35,190.705

242,443.605

1,695,064.38

1,009,750.515

f 1,205,201.01

8,010,473.23

36,793.88

248,549.49

1,853,361.255

1,079,129.035

f 1,297,324.43

2,831,579.20

37,579.485

230,467.82

2,071,133.775

1,584,649.46

1,199,479.345

3.046.454.63

33,052.815

258,588.22

2,172,638.605

2.533.685.64

f 7,951,573.69 5 f 7,044,463.275 f 6,957,175.05 f 7,433,507.90 f 8,052,734.17 f 9,243,899.255

f 3,460,546.975 f 2,975,242.65 f 3,062,099.315

144,295.345

f 2,982,472.82 5

85,816.06

f 3,138,156.055

383,713.38

f 3,028,503.87

4,828,876,885

186,388.41

188,642.585

1,109.905

235,854.875 133,052.865 819,164.78 476,775.685 571,205.87

308,511.01

'l 7,284.33 5

346,255.465

17,924.405

1

395,581.87

20,676.68

381,328.755

165,252.82

20,792.01

379,503.57

200,816.105

21,878.34

1,664.17

18,496.39

340,357.72
406,481.035

206,152.59

17,680.72

451,647.21

, f 4,022,197.195 f 3,472,475.385 f 3,941,817.99 f 4,112,438.155 f 4,695,273.32 f 5,330,001.49

f 162,807.845 f 158,454.48 f 165,845.31 f 160,306.70 f 145,930.515 f 127,295.285

15,090.095

f 162,807.845 f 158,454.48 f 165,845.31 f 160,306.70 f 145,930.515 f 142,385.38

f 3,187,767.06 5 f 3,516,848.29 f 3,283,204.38 f 3,471,555.04 f 3,429,224.625

f 726,117.77 t 827,687.10 f 912,550.825 f 635,395.175 f 1,950,874.29 f 1,515,162.53

f 1,437,884.905 f 1,460,231.885 f 1,468,550.60 f 1,415,666.89 f 1,453,598.865 f 1,442,879.425

f 463,462.375 f 480,407.75 f 496,879.90 f 495,338.20 f 532,628.00 f 517,994.50

f 106,726.70 f 109,912.75 ï 111,754.00 f 109,563.62 f 108,842.00 f 105,278.75

f 49,678,717.26 f 48,244,499.585 f 48,150,516.245 f 49,008,206.14 f 55,597,915.92 f 55,290,466.535
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BE1SAMISG
DEE

DELiSIIKGEN.

Directe belastingen:

Grondbelasting

Opcenten . .

Personeel . . .

Opcenten. . .

Patenten . . .

Opcenten . .

Totalen

Accijnsen:

Suiker

"Wijn

Binncnlandsch gedistilleerd

Buitenland'scb gedistilleerd

Geslagt
Zout
Zeep
Bieren en azynen ........
Steenkolen

Turf
Gemaal
10 per cent collectief zegel van quitantïen
Consent-zegel van vervoerbiljetten . . .

Opcenten
. .

Totalen
Indirecte belastingen:

Zegel . . .

Registratie .

Griffie . .

Hypotheken
Successie

Opcenten

In- en uitgaande regten en scheepvaartregten:
Regten op den in-, uit- en doorvoer . . .

Regten op de granen
Scheepvaartregten

:

Vast regt

Rhijnvaart-regten
Regten of tolgelden op de Ooster-Schelde

Totalen

Tolgelden op de binnenwateren tusschen den Rhijn en de
Schelde ....

Maasvaart-regten ....
Regt op de Wester-Scheldc

Tonnegeld van de zeeschepen
Vuur-, ton- en bakengelden .

Formaat-zegcl ......
Opcenten

Totalen

Regt van waarborg op de gouden en zilveren werken
Opcenten

Totalen
Opcenten ten behoeve van het Amortisatie-syndicaat op

dc middelen geheven • .

Inkomsten der domeinen .

Pcateryon

JLotvvfj

Aoton voor do jogt en visschcry

DIENST DIENST DIENST
1843 . 1844 . 1845 .

Bevolking 2,957,280 Bevolking 2,988,711 . Bevolking 3,019,736

. f 8,232,163.69 f 8,280,404.74 f 8,306,385.86
1,646,432.775 1,656,080.99' 1,661,277.235
4,892,817.21 4,891,076.42 4,923,498.31
1,010,164.56 981,101.79; 986,703.215
1,836,126.86 1,852,014.49: 1,871.842.805
532,955.80 518,575.41' 524,124.625

f 18,150,660.895 f 18,179,253.86 f 18,273,832.05

. f 217,623.985 f 236,315.11 f 288,357.07
762,321.185 720,431.025 703,514.40

2,775,193.165 2,684,403.36 2,729,523.24
200,747.40 179,941.615 183,186.34

1,317,216.83 1,456,262.83 1,546,363.89
. 1,395,450.09 1,433,642.94 1,479.829.83

854,090.07 853,338.325 843,579.09
350,448.375 333,440.435 311,959.62
563,989.295 538,816.605 626,116.53
779,849.73 1,182,730.995 1,059,130.80

3,015,629.655 3,053,398.155 3,853,245.135
1,224,122.07 1,267,517.235 1,312,830.685

63,878.085 63,383.405 64,630.225
4,995,362.15 5,114,016.695 5,277,026.28

f 18,515,922.085 f 19,117,638.73 f 19,779,293.135

f 1,196,731.495 f 1,553,545.89 f 1,356,493.375
2,945,322.20 2,736,195.32 2,779,859.10

33,037.33 27,920.61 28,220.46
250,899.575 225,143.64 226,237.37

2,360,352.93 2,387,770.09 2,573,585.78
2,555,295.495 2,617,082.295 2,631,551.635

f 9,341,639.02 f 9,547,657.84 f 9,595,947.72

f 2,979,892.84 f 2,931,533.145 f 2,883,428.23
412,381.63 1,063,067.77 282,040.915

184,969.17 104,173.175 63,779.97
228,210.015 183,362.69 178,926.17 5

848.185

1

802.275
12,293.81 10,832.34 10,130.805

403,677.62 389,758.35 446,131.95
403,583.97 399,940.32 408,311.41
212,714.23 201,148.92 208,824.09
17,212.05 10,049.79 8,353.245

444,819.06 436,531.115 430,764.13
f 5,300,404.855 f 5,730,397.615 f 4,920,690.92

f 123,275.16 f 116,200.945 f 120,335.795
14,592.79 13,751.83 14,254.765

f 137,867.95 f 129,952.775 f 134,590.56

f 1,658,837.05

t 1,363,956.53.')

194,995.50

1,089,195.40

1,360,899.66

472,304.00

AT.CBMF.ËNE TOTATEX PEK DIENST

f 107,572.00

f 55,071,855.895

104,516.63

1,478,096.82

1,894,178.395

435,003.50

90,251.50

f 55,731,316.515 f 56,096,881.60



306 ’ Tweede Kamer.

Staatsbegrooting voor het dienstjaar ï 853 -

(Bijlagen der Memorie van Beantw. van het Yoorioopig Verslag der Commissie van Rapp. voor Hoofdstakken IX A en XI B.)

DIENST

Bevolking 3,052,830.

8,314,579.25

1,662,916.985

4,953,784.31

5

992,673.085

1,896,821.94 5

531,117 67 5

18,351,893.25 5

311,449.

697,653.

2,461,579.

157,171.

1,491,915.

1,339,956.

818,023.

318,588.

559,906.

1,174,556.

3,407,789.

1,274,880.'

62,667.

5,061,698.

DIENST

184 ff

.

Bevolking 3,061,069.

8,329,362.99

1,665,873.68

4,959,377.91

993,307.655

1,910,125.845

534,843.59

18,392,891.67

.59

.76

i.71

L .64 5

).335

3.54

.465

3.96

.59

,88
.045

>.72 5

.89

3.11

19^377838.24 5

1,240,974.585

2,907,067.39

28,146.20

240,389.16

2,704,131.70

2,696,375.645

9,817,084.68

2,568,462.275

435,272.98

35,111.44

242,839.27 5

458,372.

725,791.

2,319,778.

184,498

1,479,767

1,377.725.

785,564,

256,840
615,994

949,729

2,998,051

1,215,505

60,978

4,915,543

66

97
89
555

25
48 5

68 5

.825

.435

.98

.03

22 5

.705

.64

DIENST

Bevolking 3,049,685.

DIENST

184®.

DIENST

18S®.

Bevolking 3,054,528. Bevolking 3,056,591. Bevolking 3,072,916

8,342,284.94

1,668,456.92

5,221,017.78

1,045,850.695

2,000,527.005

560,158.35

18,838,095.69

18,844,143.335

1,267,817.805

3,184,623.995
30,087.205

260,425.73

2,648,119.14

2,778,186.88

401,503.

653,955.

2,462,912,

168,514,

1,493,517.

1,395,884,

803,285

290,372
626,793.

1,071,963.

8,283,436,

1,265,628

53,818,

5,060,337

,725

,99

.88

.035

.85

.955

.51

.465

.43

.13

.015

10
625
.34

8,354,136.47

1,670,827.51

5,367,864.06

1,077,156.69

2,058,842.735

576,484.22

19,105,311.685

DIENST

1851.

8,368,704.78

1,628,865.65

5,152,958.63

1,033,393.04

2,171,671.99

608,073.95

18,963,668.04

19,031,924.05

10,119,260.755

2,592,055.685

555,461.56 5

30,525.06 5

237,112.285

1,195,448.69

2,798,746.26

28,815.595

245,637.505

2,613,044.88

,2,606,941.67

468,776
717,963.

2,530,772.

225,419.

1,534,376.

1,376,770.

823,290.

297,822.

614,080.

1,061,257.

3,262,210

1,291,074

55,021

5,202,583

197461,420

33
585
155
715
545
.93

.585

.19

.71

.36

.85

.70

.235

.36

25

9,488,634.60

2,655,904.30

7,540.035

164,989.78

1.187.443.06

2,823,540.72

26,147.04

231,194.44

2,056,497.575

2.394.742.07

8,719,564.90 5

589.205.

786,705.

2,720,485.

209,516.

1,610,480.

1,442,387.

836,829.

309,813.

642,130.

1,052,847.

3,293,412.

1,348,805

57,057

5,482,018

8,378,247.12

1,761,890.64

5,226,194.48 5

1,047,152.00 5

2,133,684.26

597,433.385

19,144,601.89 5

52

20
315
535
61

665
31
285
,505

,405

.405

.03

.95

.63

20,381,695.365 f

1,224,172.275

2,971,231.38

24,272.50

252,101.60

2,235,033.16

2,545,047.79

9,251,858.705

2,987,728.93

7,796.26

194,823.55

3,364,121.125

4,311.715

109,352.315

524.864.52

797,049.67

2,657,159.19

200.867.53

1,577,426.13

1,416,726.62

826,508.325

324,799.80

697,084.145

1,097,691.88

3,377,570.64

1,349,774.845

55,981.81

5,450,678.35

20,354,183.455

1,273,662.975

3,172,929.40

24,313.305

270,067.91

2,466,574.605

2,721,982.14

9,929,530.335

3,163,172.215

990.165

7,236.30 5

534,112.61

435,610.635

236,584.02 5

8,438.005

393,431.91

47897,099746

11,649.245

527,647.45

446,123.435

240,977.895

8,109,63 5

397,643.555

5,047,305.815

f 125,856.50

14,889.09 5

f 140,745.59 5

..... . .

f 1,602,499.94

f 1,370,101.705

f 419,276.00

f 88,312.50

f 55,824,851.38

9,200.15

328.773.19

895,389.68

227,019.99

6,383.65 5

398.727.20

8,953.395

445,605.20

410,029.92

242,973.91

7,169.06

444,060.395

9,675.95

401,802.22

406,869.31

217,873.99
7,271.115

492,830.755

5,178.93

379,589.28
430,862.885

227,917.995

7,185.18

469,954.945

124,875.81

14,745.14

139,620.95

f 1,444,232.89

1,397,226.125

4,193,927.98

116,889.16

13,765.72

4,749,140.62

130,654.88

127,711.385

15,101.99

142,813.375

5,014,108.495

118,948.08
17,489.715

4,684,851.59 5

166,437.795

142,839.59

16,850.36_

159,689.95

544,836.00

f 1,365,467.73

f 1,367,447.73

f 1,321,399.185 f 1,257,704.25 f 1,286,464.175

\

391,019.50

f 91,272.00 f 92,890.75

f 55,520,789.54 f 54,900,062.91

424,370.00

f 1,294,121.44

425,633.10 413,467.50

99,764.00

f 55,374,337.135

96,057.50

f 56,851,284.69

97,289.50

f 57,400,109.30

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853. II.
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TOELICHTINGEN.

Op de hoofdsom der directe belastingen zijn achtervolgelijk,

ten behoeve van het Rijk, de nagenoemde opcenten geheven,

weten i

Grondbelasting: over 1831, 5 opcenten; over 1832 en 1833,

22 opcenten ;
over 1831, 14 opcenten; over 1835 tot en met

1840, 10 opcenten; over 1841 tot en met 1850, 20 opcenten,

en over 1851, 20/2 opcenten;

Personeel: over 1831, 22 opcenten; over het tijdvak van 1°. Ja-

nuarij 1832 af tot 1°. Mei 1833, 75 opcenten; van 1°. Mei

1833 af tot 1°. Mei 1835, 30 opcenten ;
van 1°. Mei 1835 af

tot 1°. Mei 1836, 25 opcenten; van 1°. Mei 1836 af tot

1°. Mei 1837, 15 opcenten; van 1°. Mei 1837 af tot 1°. Mei

1841 ,
5 opcenten

,
en van 1°. Mei 1841 af en vervolgens

,

20 opcenten;

Patenten: over 1831, 22 opcenten ;
over het tijdvak van 1°. Ja-

nuarij 1832 af tot 1°. Mei 1833, 50 of 25 opcenten; van

1°. Mei 1833 af tot 1°. Mei 1837, 25 opcenten; van 1°. Mei

1837 af tot 1°. Mei 1841 ,
5 opcenten (onverminderd de 13

[II. 109L]

opcenten voor het Amortisatie-syndicaat) ; en van 1°. Mei
1841 af en vervolgens, 28 opcenten.

De opbrengst der directe belastingen over de dienstjaren 1850
en 1851 is verminderd met het bedrag der ordonnantiën wegens
ontheffingen, kwijtscheldingen, verminderingen, afschrijvingen en
oninbare posten

,
welke over vroegere dienstjaren op het IXde

hoofdstuk B der begrooting van staats-uitgaven werden aange-
wezen

,
of wel uit het van het bedrag der kohieren afgezonderde

Fonds van kwade posten werden gekweten
, te weten:

Op de grondbelasting . . . .

» het personeel

H h patentregt • . . • •

Dienst 1850.

f 44,875.465

326,106.52

86,093.01

Dienst 1851.

f 39,431.26

320,558.73

92,876.245

f 457,074.995 f 452,866.235

Het verschil in de opbrengst der graanregten
,
tusschen 1843*

1844 en 1845 bestaat daarin , dat in het algemeen de invoer en
consumtie in 1844 het grootste was. Er werd ingevoerd: Tarwe,
in 1843, 10,672 last; in 1844, 20,934 last, en in 1845, 12,677

last. Bogge ,
in 1843, 29,868 last; in 1844, 36,125 last, en in

BIJLAGE.

ALGEMEEN OVERZIGT van de opbrengst der Rijks-middelen en inkomsten, mitsgaders

1 8

5

1
,
en de daaruit voortgesproten nadeelige sloten, gedekt door voordeelige sloten

DIENSTJAREN.

Opbrengst
der

Rijksmiddelen

en inkomsten, en

buitengewone
crediet-middelen.

Rijks-

uitgaven.

Voordeelig slot over de dienstjaren 1830 en vroeger

1831.

Gewone middelen en inkomsten *

Overschot der buitengewone crediet-middelen daargesteld bij de wet van 30 November 1830
(
Staats-

blad n°. 81), 5 pct3. leening en 6 pets. schatkistbiljetten

Leeningen 5 6 pet., daargesteld bij de wetten van 13 April en 18 Junij 1831 (Staatsbladen n°. 9 en 20) .

Fondsen door bet Amortisatie-syndicaat aan ’s Rijks schatkist verstrekt ter voorziening in de buiten-

gewone pensioenen
,
lijfrenten en andere afloopende betalingen

f34,765,341.785

11,885,000.00

35,088,097.SS5

2,170,000.00

f86,379,968.615

1,923,056.32

Dienst 1831 . f 83,908,439.67 f S8,303,024.93 5

JLow/v *

Gewone middelen en inkomsten

Vrijwillige leening a 5 pet. opengesteld bij de wet van 6 Januarij 1832 ( Staatsblad n°. 9) . . .

Fondsen door het Amortisatie-syndicaat aan ’s Rijks schatkist verstrekt ter voorziening inde buiten-

gewone pensioenen, lijfrenten en andere afloopende betalingen

f40,917,569.015
38,935,503.93

1,964,080.775

f45,354,217.30
* 45,242,262.99

1,793,409.84

Dienst 1832 .

1833.

f 11,817,153.72 f 92,389,890.13

Gewone middelen en inkomsten

Vrijwillige leening ii 5 pet. opengesteld bij de wet van 22 November 1832 (Staatsblad n°. 54) . .

Fondsen door het Amortisatie-syndicaat aan ’s Rijks schatkist verstrekt ter voorziening in de buiten-
gewone pensioenen, lijfrenten en andere afloopende betalingen

f44,931,678.15

35,512,780.81

5

1,812,212.395

f47,203,616.67

*35,502,977.855

1,683,947.165

f 82,256,672.36 f 84,390,541.69

Uitgaven niet in de begrooting begrepen

:

Rènten van 5 pets. nationale schuld f 2,658100 00
Atloesing van 5 pets. schuldbrieven uit de leening van 1830 637,800.00

3,295,900.00

.

Transporteren f 82,256,672.36 f 87,686,441.69
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1845, 24,820 last. Gerst
,

in 1843, 11,208 last; in 1844,

13,185 last, en in 1845, 21,644 last, alles in verbruik.

Met uitzondering dus van de gerst , in 1845, was de invoer in

1844 grooter dan in 1843 en 1845.

Bovendien waren de regten bij invoer in 1844 algemeen booger

'dan in 1843 en 1845.

Het gemiddeld regt van de tarwe bedroeg in 1843 f 0.77 per

mud; in 1844 f 1.04, en in 1845 fl.08 per mud; van rogge , in

1843 f 0 22; in 1844 f 0.69', en in 1845 f 0.39 per mud; van

gerst ,
in 1843 f 0.46; in 1844 f 0.60, en in 1845 f 0.42 per. mud.

De nevensgemelde ten behoeve van het voormalig Amortisatie-

syndicaat geheven wordende opcenten, hebben bestaan uit 13

opcenten op de hoofdsommen der patenten ;
der zegel- ,

registratie-

,

griffie-, hypotheek- en successie-regten ;
der in- en uitgaande reg-

ten ; der accijnsen , en van het regt van waarborg op gouden en

zilveren werken. Deze opcenten aan hetzelve Amortisatie-syn-

dicaat uitgekeerd zijnde, en dienvolgens een deel van het geldelijk

beheer dier instelling uitgemaakt hebbende
,

zijn niettemin in dit

overzigt opgenomen, ten einde al wat de belastingen en gewone

inkomsten betreft
,
volledig voor te stellen.

Om gelijke redenen is het dienstig voorgekomen, de zuivere

inkomsten der domeinen, dat is, na aftrek der kosten van beheer

en onderhoud, ofschoon niet onder de middelen tot dekking der

staats-uitgaven begrepen, als tot het geldelijk beheer van het
Amortisatie-syndicaat behoorende, almede alhier over de dienst-

jaren 1831 tot en met 1840 uit te trekken; terwijl dat middel
van inkomst over 1841 en volgende dienstjaren, zoowel wat den
ontvang als de kosten van onderhoud en beheer aangaat , een deel

van de jaarlijksche verantwoording der staats-inkomsten en uit-

gaven heeft uitgemaakt.
De mindere opbrengst wegens de inkomsten der domeinen over

1844, vergeleken met de jaren 1843 en 1845, wordt te weeg
gebragt door de aanvankelijk met de jaren 1844 en 1845, op
verlangen der Algemeene Rekenkamer, ingestelde wijziging in de
verantwoording van dit middel van inkomst.
Over de jaren voorafgaande aan 1844, heeft de verantwoording

steeds geloopen over pachtsommen, en was dus dienstjaarlijk, ten

gevolge waarvan de in 1844 verschenen termijnen van in 1843
aangegane verpachtingen nog aan het dienstjaar 1843 zijn toe-

gekend, terwijl, te beginnen met het jaar 1845 en zoo vervolgens

,

als inkomst is verantwoord wat gedurende het jaar is ingevor-
derd, en de onderwerpelijke verantwoording dus jaargankelijk

is geworden.
Onder de inkomsten van dienst 1841 zijn begrepen de afzon-

derlijk geraamde inkomsten over dat dienstjaar wegens het her-

togdom Limburg.

buitengewone crediet-middelen ,
vergeleken met de Rrjks-uitgaven

,
over de dienstjaren i83i tot en met

of buitengewone crediet-middelen.

Nadeelige

sloten.

Buitengewone
crediet-middelen

aangewend
tot dekking

der

nadeelige sloten.

« Bijdragen
uit de

geldmiddelen

van ’s Rijks

Overzeesche
bezittingen.

f 274,910.795

Onder deze uitgaven zijn begrepen behoeften door de buitengewone omstandig-
digheden van 1830 en 1831 te weeg gebragt.

'

f 4,394,585.265

Onder de gewone middelen en inkomsten is begrepen eene som van
ter bestrijding van kosten, alhier onder de uitgaven opgenomen, van het Depar-
tement voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën, welke echter bij de
begrooting voor het dienstjaar 1832 slechts voor memorie waren vermeld.

* Staat van oorlog.

f 766,500.00

10,572,736.41

Onder de gewone middelen en inkomsten
* Staat van oorlog.

1,200,000.00

f14,967,321.675 f 274,910.795 f 1,966,500.00
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DIENSTJAREN-

Opbrengst
der

Rijksmiddelen
en inkomsten, en
buitengewone

crediet-middelen.

Rijks-

uitgaven.

• Per transport

Afzondering uit de vrijwillige 5 pets leeningen bij de wetten van 6 Januari)

en 22 November 1832 (Staatsbladen n°. 9 en 54) opengesteld

tot aflossing van effecten krachtens vroegere wetten daargesteld

:

6 pets. schatkistbiljetten (wet van 1830) f 4,395,800.00

15 pets. schuldbrieven (wet van 1830) 5,362,800.00

6 pets. schuldbrieven (wetten van 1831) 37,817,800.00

f 82,256,672.36

47,576,400.00

f 87,686,441.69

47,576,400.00

Dienst 1833 .

1834.

f129,833,072.36 fl35,262,S41.69

Gewone middelen en inkomsten
Afzondering uit de vrijwillige leening a 5 pet, , opengesteld bij de wet van 22 November 1832

[Staatsblad n°. 54), ter bestrijding van uitgaven ten dienste van Marine en Oorlog
Fondsen door het Amortisatie-syndicaat aan ’s Rijks schatkist verstrekt ter voorziening in de buiten-

gewone pensioenen, lijfrenten en andere afloopende betalingen

f47,854,450.415

9,729,482.17 5

1,666,447.70

f 51,983,698.68

9,719,507.565

1,585,552.21

f 59,250,380.29 f 63,288,75S.455

Dekking van het tekort ontstaan door de onevenredigheid tusschen de opbrengst der middelen
en de uitgaven over de dienstjaren 1834 en vroeger (wet van 18 April 1835, Staatsblad n°. 6):

Het overschot van de leening vastgesteld bij de wet van 22 November 1832 (Staatsblad

n°. 54) f 4,673,828.655

Daarstelling van 5 pets. nationale schuld , overeenkomstig de wetten Van 30
December 1833, 28 April 1834 en 18 April 1835 ( Staatsblad n°. 76, 13 en 6)

,

tpt een kapitaal van f20,700,000, hebbende opgebragt . 19,481,812.19

'

f 59,250,380.29 f63,288,758.455

Daarstelling van 4 pets. schatkistbiljetten krachtens de wet van 28 April 1834 (Staatsblad n°. 14)

.

ter aflossing van het nog in omloop zijnde kapitaal 6 pets. schatkistbiljetten
,
'krachtens de

wet van 22 November 1830 (Staatsblad n°. 81)

9,799,950.00

9,799,950.00

Dienst 1834 .

1835.

Gewone middelen en inkomsten
Fondsen door het Amortisatie-syndicaat aan ’s Rijks schatkist verstrekt ter voorziening in de buiten-
gewone pensioenen

,
lijfrenten en andere afloopende betalingen

f 69,050,330.29 f 73,088,708.455

f49,590,042.275

1,552,413.46 5

f 49,188,127.655

1,472,535.01

*

f 51,142,455.74 f50,660,662.665

Afzondering van het krachtens de wet van 15 December 1834 (Staatsblad n°. 32) daargestelde
en te gelde gemaakte kapitaal van f 7,200,000 5 pets. nationale schuld
tot aflossing van het nog in omloop zijnde kapitaal 5 pets. schuldbrieven, op grond der

wet van 22 November 1830 (Staatsblad n°. 81) uitgegeven
Bydragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeeschc bezittingen

tot kwyting van uitgaven niet in de begrooting gebragt

7,208,400.00

13,148,856.085
7,208,400.00

13,148,856.085

Dienst 1835 .

1836.

Gewone middelen en inkomsten
fondsen door het Amortisatie-syndicaat aan s Rijks schatkist verstrekt ter voorziening in do buiten-
gewone ponsioenon, lijfrenten en andere afloopende bepalingen. . . .

f71,499,711.825 f 71,017,918.75

f48,812,487.565

1,445,612.025

f 49,660,787.205

1,373,509.60

. «
f 50,258,099.59 f 51,034,296.805

.
Transporteren f 50,258.099.59 f 51,084,296.805
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Nadeelige

sloten.

Buitengewone
crediet-middelen

aangewend
tot dekking

der

'nadeelige sloten.

Bijdragen

uit de
geldmiddelen

van ’s Rijks

Overzeesche
bezittingen.

f 14,967,321.675 f 274,910.795

V

f 1,966,500.00

5,429,769.33

4,038,378.166

24,155,640.845

Onder de gewone middelen en inkomsten

481,793.075

Onder de gewone middelen en inkomsten

Voor het Departement van Oorlog
Voor de droogmaking van den Zuidplas in Schieland . . .

Voor het Fonds ter aanmoediging van de Nationale Nijverheid

Voor het speciaal fonds voor de dienst der gevangenissen .

Tot aanvulling van het benoodigde voor de pensioenen . .

Voor de Maatschappij van Weldadigheid

f 11,774,426.085

400.000.

00
241.470.00

218.000.

00
200,000.00

314.960.00

Onder de gewone middelen en inkomsten

f24,435,469.17 f 24,912,344.715

BUBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853. II.

2,000,000.00

2,500,000.00

13,148,856.085

3,000,000.00

f 22,605,356.085

i
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dienstjaren.

Opbrengst
der

Rijksmiddelen
en inkomsten, en
buitengewone

crediet-middelen.

Rijks-

uitgaven.

Per transport

Daarstelling van 4 pets. Oost-Indische schuld, overeenkomstig de wetten van 24 April 1836 [Staats-

bladen n". 11 en 12), tot een kapitaal van f 9,000,000, hebbende opgebragt .......
tot dekking van hetgeen niet op de begrooting is gebragt ter zake van het aandeel van Belgïe

in de rentebetaling der nationale schuld, zijnde

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche bezittingen

tot kwijting van uitgaven niet in de begrooting gebragt . . . .

Dienst 1836

183 ?.

Gewone middelen en inkomsten
• Fondsen door het Amortisatie-syndicaat aan ’s Rijks schatkist verstrekt ter voorziening in de buiten-

gewone pensioenen ,
lijfrenten en andere afloopende betalingen

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche bezittingen, ter voorziening in de buiten-

gewone uitgaven voor de Departementen van Marine en Oorlog

Daarstelling van 5 pets. Oost-Indische schuld, overeenkommig de wetten van 11 Maart 1837 (Staats

blad n°. 1) en 10), tot een kapitaal van f 8,500,000, hebbende opgebragt

tot dekking van hetgeen niet op de begrooting is gebragt, ter zake van het aandeel van Belgie

in de rentebetaling der nationale schuld, zijnde

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche bezittingen

tot kwijting van uitgaven niet in de begrooting gebragt . . .

Dienst 1837 .

1838 .

Gewone middelen en inkomsten
Fondsen door het Amortisatie-syndicaat aan ’s Rijks schatkist verstrekt ter voorziening inde buiten-

gewone pensioenen, lijfrenten en andere afloopende betalingen

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche bezittingen ter voorziening in ,de buiten-

gewone uitgaven voor de Departementen van Marine en Oorlog
Daarstelling van 5 pets. Oost-Indische schuld overeenkomstig de wet van 27 Maart 1838 (Staats-

blad n°. 9) , tot een kapitaal van f 8,500,000 , hebbende opgebragt
tot dekking van hetgeen niet op de begrooting is gebragt ter zake van het aandeel van Belgie

in de rentebetaling der nationale schuld
,

zijnde

f 50,258,099.59

8,454,263.56 5

f 58,712,363.155

12,168,470.00

f70,880,833.155

f46,649,356.66

1,349,598.468

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche bezittingen

tot kwijting van uitgaven niet in do begrooting gebragt . . .

Dienst 1838

1839 .

Gewone middelen en inkomsten .

Fondsen door het Amortisatie-syndicaat aan ’s Rijks schatkist verstrekt ter voorziening in de buiten-
gewone pensioenen, lijfrenten en andere afloopende bepalingen

Leening van 5 pets. Oost-Indische schuld, overeenkomstig de wet van 22 December 1838 (Staats-

blad n°. 50) opengesteld tot een kapitaal van f 19,000,000, hebbende opgebragt f IS,415,719.185
,

waarvan heelt gestrekt ter voorziening in de buitengowono uitgaven voor do Departementen
van Marine en Oorlog

Transporteren

f 59,649,138.275

8,837,500.00

f68,486,638.275

f 46,024,873.38

1,171,461.085

10,137,700.00

f 57,334,034.465

f 57,331,031.165

f51,034,296.805

8,400,000.00

f59,434,296.805

12,168,470.00

f71,602,766.805

f 44,731,665.06

1,291,671.485

11,353,400.00 11,296,674.92

8,346,121.185

8,400,000.00

f 67,698,476.31

8,612,500.00

f 65,720,011.465

8,612,500.00

f 76,310,976.31 f74,332,511.465

f 45,872,336.87 f 45,074,666.38

1,274,396.13 1,189,250.11

4,095,333.58 4,0S2,174.52

8,407,071.695

8,400,000.00

f 5S,746,091.01

8,837,500.00

f 67,5S3,591.01

f 45,682,868.845

1,100,457.325

10,125,363.085

f 56,908,689.255

f 56,90Ö,6S9.255|
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Nadeelige

Buitengewone
crediet-middelen

Bijdragen
uit de

aangewend geldmiddelen

sloten.
tot dekking

der

van ’s Rijks

Overzeesche

nadeelige sloten. bezittingen.

f 24,435,469.17 f24,912,344.715

721,933.65

f 25,157,402.82

1,978,464.845

903,047.265

f 27,793,856.825

Voor de Departementen van Marine en Oorlog f 10,569,000.00
» de rentebetaling van kapitalen of leeningen ten laste van

’s Rijks overzeesche bezittingen daargesteld of opgenomen . 740,000.00
n de droogmaking van den Zuidplas in Schieland .... 200,000.00
» bet fonds ter aanmoediging van de Nationale Nijverheid . 241,470.00
» bet speciaal fonds voor de dienst der gevangenissen . . 218,000.00

Tot aanvulling van het benoodigde voor de pensioenen .... 200,000.00

Voor Marine en Oorlog

,

»

Voor de rentebetaling van kapitalen of opgenomen leeningen ten laste van ’s Rijks

overzeesche bezittingen daargesteld . . f 8,212,500.00

Voor de droogmaking van den Zuidplas in Schieland .... 400,000.00

Onder de gewone middelen en inkomsten . . . .

Voor Marine en Oorlog

Voor de rentebetaling van kapitalen of leeningen ten laste van ’s Rijks over-

zeesche bezittingen daargesteld of opgenomen f 8,637,500.00

Voor de droogmaking van den Zuidplas in Schieland .... 200,000.00

Onder de gewone middelen en Inkomsten

I V

f22,605,356.085

12,168,470.00

11,353,400.00

8,612,500.00

1
,
200,000.00

4,095,333.58

8,837,500.00

1,200,000.00

f 70,082,559.665
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1

!

1

DIENSTJAREN.
I

Opbrengst
der

Rijksmiddelen
en inkomsten, en
buitengewone

crediet-middelen.

Rijks-

uitgaven.

Per transport f57,334,034.465 f 56,908,689.255

en tot dekking van hetgeen niet op de begroeting is gebragt ter zake van het aandeel van
Belgie in de rentebetaling der nationale schuld 8,278,019.185 8,400,000.00

f 65,612,053.65 f65,308,689.25 5

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche bezittingen

tot kwijting van uitgaven niet in de begrootïng gebragt
9,775,000.00

9,775,000.00

Dienst 1839 .

Tg A
f 75,387,053.65 f 75,083,689.255

Gewone middelen en inkomsten

Daarstelling van 5 pets. nationale schuld, overeenkomstig de wet van 30 December 1839 (Staats-

blad n°. 55), tot een kapitaal van f 6,000,000, hebbende opgebragt

f45,953,146.12
(

5,926,284.01

5

(

f 51,747,088.56

f 51,879,430.135

Fondsen door het Amortisatie-syndicaat aan ’s Rijks schatkist verstrekt ter voorziening in de buiten-
oewone pensioenen, lijfrenten en andere afloopende betalingen 1,043,836.085 1,023,962.525

*

f 52,923,266.22 f 52,771,051.085

Aandeel van Belgie in de rentebetaling der nationale schuld

niet in de begrooting gebragt

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’sRijks overzeesche bezittingen

tot kwijting van uitgaven niet in de begrooting gebragt

5,000,000.00

311,431.90

5,000,000.00

311,431.90

Dienst'1840 . f 58,234,698.12 f 58,082,482.985

Van het totaal bedrag dezer voordeelige sloten is, overeenkomstig de wet van 14 October 1841
(Staatsblad n°. 57) , op de middelen van het dienstjaar 1842 af- en overgeschreven
en voorts, krachtens de wet van 8 Julij 1842 (Staatsblad n°. 18), aangewend tot aflossing van

41/2 pets. schuldbekentenissen van het Amortisatie-syndicaat in 1842

f 960,000.00

452,218.82

Baten. Lasten.

Achterstand over 1840 en vroegere jaren, geregeld bij de wet van 10 Februarij 1844 (Staats-
blad n°. 10)

Daarstelling van 5 pets. nationale schuld, ingevolge de wet van 27 December 1840 (Staatsblad n°. 78),
tot een kapitaal van f 18,000,000, hebbende zuiver opgebragt eene som van . f 18,035,734.37»

Aanwijzing op de middelen bij de wet van 6 Maart 1844 (Staatsblad n°. 14)
vastgesteld (3 pets. leening en vrijwillige bijdrage), nader geregeld bij de wet
van 30 Mei 1847 (Staatsblad n°. 27) 2,736,938.065

f 18,540,919.91

20,772,672.44

f 39,313,592.35

f 39,313,592.35 f 39,313,592.35

Aanwijzing op de middelen bij do wet van 6 Maart 1844 (Staatsblad n°. 14) vastgesteld (3 pets.
leening en vrijwillige bijdrage), nader geregeld bij do wet van 30 Mei 1847 (Staatsblad n°. 27):

Aflossing van schuld aan do Nederlandsche Ilandel-maatschappij
Tegemoetkoming in schado veroorzaakt door militaire inundatien in Noordbrabant, Zeeland

en Limburg

t

22,027,775.18

599,979.785

22,027,775.18

599,979.785

Dienst 1840 en vroegere jaren. f61,941,347.315 f 61,941,347.315

Transporteren
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Buitengewone Bijdragen

Nadeelige

sloten.

crediet-middelen uit de

aangewend
tot dekking

geldmiddelen

van ’s Rijks

der

nadeelige sloten.

Overzeesche
bezittingen.

f 25,157,402.82

20,772,672.44

f 27,793,856.825

303,364.39 5

Voor de rentebetaling van kapitalen en leeningen ten laste van ’s Rijks over-

zeesche bezittingen daargesteld of opgenomen f 9,325,000.00

Voor de droogmaking van den Zuidplas in Schieland 450,000.00

f70,082,559.665

9,775,000,00

152,215.135

f 28,249,436.355

1,412,218.82

Teruggave van het voorschot uit ’s Rijks schatkist tot voldoening der waarde
van het in 1800 te Cura9ao opgebragt

,
prijsverklaarde en verkochte Ameri-

kaansche schip the Mary van Baltimore f 161,431.90

"Voor de droogmaking van den Zuidplas in Schieland » . . . 150,000.00

ACHTERSTAND OVER 1840 EN VROEGERE JAREN.
Baten:

Van het Amortisatie - syndicaat f 14,027,765.96

Van Belgie 2,952,161.355

Vrijgevallene bijzondere en gedeponeerde fondsen 1,560,992.59»

Baten . f 18,540,319.91

45,930,075.26

20,772,672.44

Lasten

:

Van het Amortisatie-syndicaat f 12,752,175.415

Uitkeeringen aan en voor rekening van Belgie 3,189,083.55

Staats-uitgaven en voorschotten voor onderwerpen van verschil-

lenden aard, welke niet uit de gewone middelen en inkomsten

hebben kunnen worden gekweten * 23,372,333.38 5

f 47,609,889.975

Lasten . f 39,313,592.35

* Marine en Oorlog f 6,042,366.42

Renten Oost -Indische schuld 9,800,000.00

Bedelaars^ 1,592,667.12 5

Kadaster 1,400,000.00

Pensioenfonds 1,894,613.44

Waterstaatswerken 520,971.37

Kosten van invordering van ’s Rijks middelen
,
justitiekosten enz. 849,644.20

Algemeene Lands-drukkerij 210,873.55

Z. D. H. den Hertog van Nassau 772,893.29

Het Groot-hertogdom Luxemburg 288,303.99

* f 80,168,991.565

311,431.90

f 80,168,991.5c

;

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COORANT. 1852— 1853. II.
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DIENSTJAREN-
Opbrengst

der

Rijksmiddelen
en inkomsten, en
buitengewone

crediet-middelen.

Rijks-

uitgaven.

1841 .

Per transport

Gewone middelen en inkomsten
Aandeel van Belgie in de rentebetaling der nationale schuld, over het halfjaar verschenen 31 De-
cember 1839
na aftrek der tegen-vorderingen van Belgie, over 1839 en 1810

Te verminderen met verlies op den wissel-koers en kassiersloon, zoo op dit

halfjaar als op de beide halfjaren over 1840

dus zuiver. .

waarvan over 1839 aan het Amortisatie-syndicaat is uitgekeerd . . .

f 2,500,000.00

519,560.00

f 60,079,120.965

1,980,440.00

39,549.29

1,940,890.71

549,931.25

Aandeel van Belgie in de rentebetaling der nationale schuld f 5,000,000 , waarvoor zuiver
ontvangen
niet in de begrooting gebragt

Uitgaven van verschillenden aard buiten de begrooting .

Baten betrekkelijk het voormalig Amortisatie-syndicaat

.

Lasten betrekkelijk het voormalig Amortisatie-syndicaat

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche bezittingen .

tot kwijting van uitgaven niet in de begrooting gebragt. . . .

Dienst 1841

De nadeelige sloten tot en met inbegrip van die over liet, dienstjaar 1841 bedragen

en de buitengewone crediet-middelen, mitsgaders voordeelige sloten.

Blijft nadeelig slot over de dienstjaren 1841 en vroeger
welk nadeelig slot is bestreden uit de middelen aangewezen bij de wet van 6 Maart 1844

( Staatsblad n°. 14), waarvan de staat van berekeningen voor de begrooting der uitgaven, onder
lit. A, is vastgesteld bij art. 1 der. wet van 30 Mei 1847 [Staatsblad n°. 27) .

°.
. .

1842 .

Gewone middelen en inkomsten
Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche bezittingen
Af- en overschrijving uit de middelen en inkomsten over de dienstjaren 1840 en vroeger

Onderwerpen niet in de raming noch begrooting begrepen.

Aandeel van Belgie in de rentebetaling der nationale schuld
, waarvoor ontvangen .

doch benoodigd
Af- en overschrijving uit dc middelen en inkomsten over de dienstjaren 1840 en vroeger . . .

f
ot aflossing van 1 1/2 pets. schuldbekentenissen van het Amortisatie-syndicaat ......

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche bezittingen
tot voldoening dor renten van 5 pets. losrenten en 4 pets. schuldbrieven, Oost-Indische schuld

Andere uitgaven niet in de begrooting gebragt

f 60,133,434,4751

1,390,959.46

4,703,760.41

6,317,273.595

3,300,000.00

f 75,791,114.43

5.000.

000.00

67,981.475]

9,319,328!29’

3.300.000.

00

f 77,820,744.24

f 56,240,773.01

4,514,737.47

960,000.00 {
f 69,SS7,499.1S

f 61,715,510.48

4,703,760.41

452.218.S2

3,300,000.00

Dienst 1812 .

We k nadeelig slot is bestreden uit de middelen nangewozon by de wet van 6 Maart 1844 (Staats-
blad u". 14), waarvan do staat van berekeningen voor do begrooting der uitgaven, onder lit A
is vastgosteld bij art. 1 der wet van 30 Mei 1847 (Staatsblad n°. 27) . .

f 70,171,489.71

5.000.

000.00

452.218.S2

3.300.000.

00
22,487.06

f 78,662,205.06

Transporteren
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Nadeelige

sloten.

Buitengewone
crediet-middelen

aangewend
tot dekking

der

nadeelige sloten.

Bij dragen
uit de

geldmiddelen

van ’s Rijks

Overzeesche
bezittingen.

f 45,930,075.26

2,029,629.81

f 47,959,705.07

147,609,889.97 5

f 349,815.995

8,490,715.35

f 8,840,530.445

f 47,609,889.975

f47,609,889.975

f 349,815.095

8,490,715.35

f 8,840,530.445

Onder de gewone middelen en inkomsten . . .

Renten van het kapitaal van f 140,000,000 ten laste van ’s Rijks overzeesclie

bezitttingen daargesteld a 4 pet f' 5,600,000.00
Batig slot van de koloniale administratie hier te lande . . 2,200,000.00

Gelijke som als hiernevens . . f 7,800,000.00

Onder deze baten is begrepen eene som van
wegens 12 maanden renten a 4 pet. van eën kapitaal van f22,500,000 ten
laste van ’s Rijks overzeesche bezittingen daargesteld.

12 maanden renten van leeningen ten laste van ’s Rijks overzeesche bezittingen
opgenomep :

van f 64,000,000 & 5 pet f 3,200,000.00
,, 2,500,000 a 4 pet 100,000.00

Totaal der bijdragen tot en met inbegrip van het dienstjaar 1841

In mindering van de renten der kapitalen ten behoeve van het Moederland
op het Indische grootboek ingeschreven.

f80,168,991.56 5

7,800,000.00

900,000.00

3,300,000.00

f92,168,991.56 5

4,514,737.47

3,300,000.00

f99,983,729.035
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DIENSTJAREN.

Opbrengst
der

Rijksmiddelen
en inkomsten, en
buitengewone

crediet-middelen.

Rijks-

uitgaven.

I

Per transport
|

1843.

Gewone middelen en inkomsten

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesclie bezittingen

f 57,324,823.S7
5*

9,712,405.84 5'

f70,909,132.24 5

f 67,037,229.72

Onderwerpen niet in de raming noch begrooting begrepen.

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesclie bezittingen 3,300,000.00

f 70,337,229.72 f 70,909,132.245

tot voldoening der renten van 5 pets. losrenten en 4 pets. schuldbrieven
, Oost-Indische schuld .

Aandeel van Belgie in de rentebetaling der nationale schuld, waarvoor ontvangen
doch benoodigd

Inkoop van 31/2 pets. schuldbekentenissen van het Amortisatie-syndicaat

Uitgaven betreffende de domeinen

4,S08,319.28

3.300.000.

00

5.000.

000.00

299,518.12

479.35 5

*

f 75,145,549.00 f79,509,129.72

Uitgaven betreffende Maastricht en St. Pieter , en de weder in bezit genomene landstreken in

Limburg 263,243.01

Dienst 1843 . f 75,145,549.00 f 79,772,372.73

Welk nadeelig slot is bestreden uit de middelen aangewezen bij de wet van 6 Maart 1844 (Staats-

blad n°. 14), waarvan de staat van berekeningen voor de begrooting der uitgaven, onder lit. A,
. . . * . .

1844.
I

Gewone middelen en inkomsten ’

De onvervreemdbare rente ten laste van Belgie

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesclie bezittingen

f 57,467,259.62

400,000.00

9,501,151.535

1

|
f71,144,405.005

f 67,368,411.15 5

Onderwerpen niet in de raming noch begrooting begrepen.

Bijdragen uit do geldmiddelen van ’s Rijks overzeesclie bezittingen

tot voldoening der renten van 5 pets. losrenten en 4 pets. schuldbrieven, Oost-Indische schuld .

3,017,000.00

3,017,000.00

Dienst 1814 . f70,385,411.15 5 f74,161,405.005

Welle nadeelig slot is bestreden uit do middelen aangewezen bij de wet van f> Maart 1844 (Staats-
blad n°. 14), waarvan de staat van berekeningen voor de begrooting der uitgaven, onder lit. A,
is vaetgesteld bij art. 1 der wet van 30 Mei 1847 (Staatsblad n°. 27) ..."

!

•

Transporteren
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(Bijlagen der Memorie van Beantw. van het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapp. voor Hoofdstukken IX A en IX D.)

Nadeelige

sloten.

Buitengewone
crediet-middelen

aangewend
tot dekking

der

nadeelige sloten.

Bijdragen
uit de

geldmiddelen

van ’s Rijks

Qverzeesche
bezittingen.

f 8,840,530.44

5

4,626,823.73

f 8,840,530.44 5

Renten van de kapitalen ten behoeve van het Moederland op het Indische groot-

boek ingeschreven f 6,500,000.00

Batig slot van de koloniale administratie hier te lande . . 3,312,405.84 5

4,626,823.73

3,775,993.85

f 17,243,348.02 5

8,775,993.85

f 17,243,348.02 5

f 99,983,729.035

9,712,405.84 5

3,300,000.00

Onder de gewone middelen en inkomsten

Renten van de kapitalen ten behoeve van het moederland op het Indische

grootboek ingeschreven , f 6,500,000.00

Batig slot van de koloniale administratie hier te lande. . 3,001,151.53 5

Gelijke som als hiernevens . . f 9,501,151.535

Af: de som van
op deze rentebetaling bespaard

f 3,300,000.00

283,000.00

f 283,000.00

9,501,151.535

3,017,000.00

f125,797,286.41

5

BUBLAD VAÜ DE NEDEKIANDSCHE 8TAATS-CODRANT. 1852—1853. II.
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(Bijlagen der Memorie van Beantw. van het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapp. voor Hoofdstukken IX A en IX B.)

DIENSTJAREN-

Opbrengst
der

Rijksmiddelen
en inkomsten, en
buitengewone

crediet-middelen.

Rijks-

uitraven.

Per transport

Wetten van 6 Maart en 25 Junij 1844 (Staatsbladen n°. 14 en 28) , nader geregeld

bij de wet van 30 Mei 1847 (Staatsblad n°. 27).

Ontvangsten.

Zuivere opbrengst der 3 pets. leening en vrijwillige bijdrage

land op bet 2ty2 pets. Belgische grootboek ingeschreven

Zuivere opbrengst van het te gelde gemaakte kapitaal van f2,484,500 4 pets. nationale schuld .

Ontvangsten van verschillenden aard ,
na aftrek van onkosten

Uitgaven.

Dekking van het tekort op den achterstand over 1840 en vroegere jaren

en Rimburg
Aflossing van schuld aan de Nederlandsche Handel-maatschappij

Dekking der nadeelige sloten over de dienstjaren :

1841.

1842.

1843.

1844.

Dienst 1840 en vroeger.

. . . f 349,815.0

8,490,715.35

4,626,823.73

3,775,993.85

Aflossing van nationale schuld:

( nationale schuld f 53,534,400.00

5 percents ( domein-losrenten 5,274,400.00

(
Oost-Indische losrenten 27,381,000.00

f 86,189,800.00

41/2 pets. schuldbekentenissen van het Amortisatie-syndicaat 67,916,500.00
Fournissement in de 3 pets. leening met 2V2 ,

4 en 4V2 pets. schuldbrieven
tot bij de wet bepaalde prijzen ; 3,962.00

Vergoeding en courtagie by de verwisseling van 5 en 41/2 in 4 pets. nationale
schuld

f 154,110,262.00

8,443,495.00

as-is.

GcAVonc middelen en inkomsten
De onvervreemdbare rente ten laste van Belgio
liento van Belgio te goed komende

, in afrekening
Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks ovorzeesche bezittingen

1840 .

Dienst 1845 .

Gewone middelen en inkomsten
Do onvervreemdbare rente ten laste van Belgio

Opbrengst der tegeldemaking van 1000 aandcelen in do Nederlandsche Bank, aan het Rijk toebo-
hoorendo, ter bestrijding dor uitgaven tot herstel van het Nederlandsche muntwezen

Subsidie uit hot Fonds voortspruitende uit koopprijzen van domeinen, tot aflossing van 3ty2 pets.
schuldbekentenissen van het Amortisatie-syndicaat

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks ovorzcescho bezittingen

Dienst 1846 .

Transporteren

Baten. Lasten.

f118,945,610.04 5

83,916,136.96

2,492,177.50

10,612.26

f 2,736,938.065

599,979.78 5

22,027,775.18

f 25,364,693.03

17,243,348.02 5

f42,608,041.055

162,553,757.00

f205,364,536.765 f205,161,798.055

f 58,903,652.55

399,999.60

886,182.75
14,538,311.115'

f 74,414,921.07

f 74,728,146.01

5

f 74,414,921.07

f 58,042,738.38 >

399,999.60

1,610,000.00
‘

f 73,488,030.76

300,000.00
'

13,452,000.00 J

f 73,S04,737.98 f 73,488,030.76
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Staatsbegrooting voor het dienstjaar i853.

(Bijlagen der Memorie van Beantw. van het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapp. voor Hoofdstukken IX A en IX B.)

Nadeelige

sloten.

Voordeelige

sloten.

Bijdragen
uit de

geldmiddelen

van ’s Rijks

Overzeesclie

bezittingen.

f 202,738.71

313,224.945

316,707.22

f 832,670.875

f 125,797,286.41

5

Renten van de kapitalen en leeningen ten behoeve van het moederland op het

Indische grootboek ingeschreven f 9,800,000.00

Batig slot van de koloniale administratie hier te lande .... 4,738,311.115

Renten van de kapitalen en leeningen ten behoeve van het moederland op het

Indische grootboek ingeschreven f 9,800,000.00

Batig slot van dè koloniale adminstratie hier te lande .... 3,652,000.00

14,538,311.115

13,452,000.00

f 153,787,597.53
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(Bijlagen der Memorie van Beantw. van het Yoorloopig Verslag der Commissie van Rapp. voor Hoofdstakken IX A en XI B.)

DIENSTJARE N.

Per transport

1847 .

\ ,
i

Gewone middelen en inkomsten

De onvervreemdbare rente ten laste van Belgie

Subsidien uit het Fonds voortspruitende uit koopprijzen van domeinen:

ter bestrijding der uitgaven tot herstel van het Nederlandsche muntwezen . . . . f 3,605,711.77

tot aflossing van 31/2 pets. schuldbekentenissen van het Amortisatie-syndicaat . . 300,000.00

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche bezittingen

Dienst 1847 .

1848 .

Gewone middelen en inkomsten

De onvervreemdbare rente ten laste van Belgie. _ ’
• .• • •

Subsidie uit het Fonds voortspruitende uit koopprijzen van domeinen, ter bestrijding der uitgaven

tot herstel van het Nederlandsche muntwezen
Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche bezittingen

Dienst 1848 .

184©.

Gewone middelen en inkomsten

De onvervreemdbare rente ten laste van Belgie

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’sRijks overzeesche bezittingen

185©.

Dienst 1849 .

Gewone middelen en inkomsten

De onvervreemdbare rente ten laste van Belgie

Bijdrage uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche bezittingen

Dienst 1850 .

1851 .

Gewone inkomsten en middelen

Dc onvervreemdbare rente ten laste van Belgie

Toevoeging aan dc middelen over het dienstjaar 1851, op grond der wet van 22 April 1852
(Staatsblad n°. 63), voor Amortisatie van schuld f 3,200,000.00

van welke dienst krachtens de wet van 4 November 1852
(
Staatsblad n°. 190),

op de dienst 1852 zal worden af- en overgeschreven. 239,500.00

Subsidie uit hot domein-fonds

Bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche bezittingen . . * • . .

Dienst 1S51 .

Opbrengst
der

Rijksmiddelen
en inkomsten, en
buitengewone

crediet-middelen.

Rijks -

uitgaven.

!

i

1

399,999.60

1

1

f 75,757,479.80

3,965,711.77
1

14,097*302.53 5
1

f 76,019,355.42 f75,757,479.80

f56,861,995.46 5

399,999.60

1,623,347.16 (

7,720,194.435

f 76,324,912.235 s

f 66,605,536.66 f76,324,912.235

f 57,133,514.53 j

399,999.60

20,751.394.325'

f 69,992,12S.71

f 78,284,908.45 5 f69,992,128.71

f 58,583,998.69 5.

399,999.60

17,000,000.00
'

. f70,012,193.94
|

f75,983,998.295 f70,012,193.94

1

f 58,612,797.94 51

399,999.60

> f 74,049,086.135

2,960,500.00

14,500,000.00

f 76,473,297.54 5 f 74,049,386.13 5

-
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Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1 85 3.

(Bijlagen der Memorie van Beantw. van het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapp. voor Hooldstukken IX A en IX B.)

Nadeelige

sloten.

Voordeelige

sloten.

Bijdragen

uit de
geldmiddelen

van ’s Rijks

Overzeesche
bezittingen.

9,719,375.57 5

f 9,719,375.575

f 832,670.875

261,875.62

8,292,779.74 5

5,971,804.355

2,424,211.41

f17,783,342.005

Voordeelig I 8,063,966.43

Renten van de kapitalen en leeningen ten behoeve van het moederland op het

Indische grootboek ingeschreven f 9,800,000.00

Batig slot van de koloniale administratie hier te lande .... 4,297,302.535

In mindering van de renten der kapitalen en leeningen ten behoeve van het

moederland op het Indische grootboek ingeschreven.

Renten van de kapitalen en leeningen ten behoeve van het moederland op het

Indische grootboek ingeschreven f 9,800,000.00

Batig slot van de koloniale administratie hier te lande . . . 10,951,394.32 5

Renten van de kapitalen en leeningen ten behoeve van het moederland op het

Indische grootboek ingeschreven f 9,800,000.00
Batig slot van de koloniale administratie hier te lande . . . 7,200,000.00

Renten van de kapitalen en leeningen ten behoeve van het moederland op het

Indische grootboek ingeschreven f 9,800,000.00

Batig slot van de koloniale administratie hier te lande . . . 4,700,000.00

Totaal der bijdragen uit de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche

bezittingen onder 31 December 1851

f153,787,597.53

14,097,302.535

7,720,194.435

20,751,394.325

17,000,000.00

14,500,000.00

f227,856,488.825-

BIJBLAD VAN DE NEDIELANDSOHÏ STAATS-COüBANT. 1852—1855. EL
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Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1 85 3

.

(Eindverslag der Commissie van Rapporteurs voor Hoofdstukken IX A en XI B.)

[II. 109c.]

BIJLAGE.

OPGAVE van het bedrag der op de begrooting

voor 1 8 5 3 verkregen besparing van renten,

ten gevolge van de op de diensten i85o, i85i

en i 852 aangewezen gelden voor inkoop en

aflossing van nationale schuld.

A. Door gelden, aangewezen op de dienst 1850 en besteed tot:

1°. Inkoop van nationale schuld, ingevolge de wet van 2 Mei
1851 (Staatsblad n°. 24):

f 851,000 2 l/
2 percents . .f 21,275.00

434.000 3 .» . . 13,020.00

231.000 4 » . . 9,240.00

f 43,535.00

2°. Aflossing van f300,000 3 V2 percents

schuldbekentenissen van het Amortisatie-

syndicaat 10,500.00

3°. Aflossing van obligatien wegens lee-

ningen ten behoeve van wegen , . . . 940.00

f 54,975.00

B. Door gelden aangewezen op de dienst 1851 en
besteed tot

:

1°. Inkoop van nationale schuld ingevolge de wet
van 22 April 1852 (Staatsblad n°. 63)

:

f 2,400,000 2 I/2 percents . . f 60,000.00

259,100 3 » . , 7,773.00

449,000

3 1/2 » . . 15,715.00

f 83,488.00

2°. Aflossing van 300,000 3 1/2 percents

schuldbekentenissen van het Amortisatie-
syndicaat 10,500.00

3°. Aflossing van obligatien wegens lee-

ningen ten behoeve van wegen :

a. gewone jaarlijksche aflossing . . . 940.00

b. ingevolge de wet van 22 April 1852
(,Staatsblad n°. 63) 39,600.00

134,528.00

C. Door gelden
, aangewezen op de dienst 1852 en

besteed of nog te besteden tot

:

1°. Aflossing van f 300,000 3 l/
2 percents

schuldbekentenissen van het Amortisatie-
syndicaat f 10,500.00

2°. Aflossing van obligatien wegens lee-

ningen ten behoeve van wegen

:

a. gewone jaarlijksche aflossingen . . 940.00

b. ten gevolge der overbrenging op deze
dienst eener som van f 239,500, aanvankelijk

te dezer zake op dienst 1851 aangewezen. 10,777.50

22,217.50

Totaal der bespaarde renten . . . f 211,720.50

[II. 110.J

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor de
Ontwerpen van Wet tot vaststelling der hoofdstukken IX A
en IX B der begrooting van de Staats-uitgaven voor het

dienstjaar 1853 ; uitgebragt in de zitting van den 12den
November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor de beide wets-ontwerpen
tot vaststelling der hoofdstukken EX A en EX B der Staatsbegroo-
ting voor 1853 , betreffende de Nationale Schuld en het Departement
•van Finantien heeft

,
na kennis genomen te hebben van de Memorie

van Beantwoording en daarbij gevoegde stukken , door den heere
Minister van Finantien, onder dagteekening van den llden No-
vember jl.

, op het Voorloopig Verslag op die wets-ontwerpen
ingezonden, een nader onderzoek te dezer zake in de Afdeelingen
der Kamer niet noodig geoordeeld.

Wat voorts het eigen oordeel der Commissie over de punten,
in de gewisselde stukken behandeld

,
betreft , moet zij verklaren

,

dat, terwijl ook zij met genoegen inzage heeft genomen van
de belangrijke staten bij het Regerings-antwoord gevoegd

, de in

dat antwoord gegevene ophelderingen omtrent eenige der in de
Afdeelingen gemaakte bedenkingen, haar niet bevredigend zijn

voorgekomen. Een der punten, de in § 31 van het Voorloopig
Verslag gemaakte aanmerking omtrent het herplaatsen of op pensioen

stellen der wachtgeld genietende ambtenaren , is in het Regerings-

antwoord in het geheel niet vermeld. Voorts heeft de Commi ssie,

of hare meerderheid gemeend op drie der behandelde punten in

dit Eindverslag meer bepaald te moeten terugkomen.
Ad § 3. In strijd met het daaromtrent door de Regering aan

den dag gelegd gevoelen, is de meerderheid der Commissie van
Rapporteurs overtuigd

,
dat art. 9 der wet van 27 September 1841

(Staatsblad n°. 35) dan alleen naar geest en letter wordt uitgevoerd

.

wanneer op de begrooting van staatsuitgaven, bij hare aanbieding
,

eene som, ten minste gelijkstaande aan het bedrag der besparing

,

ten gevolge der genoemde wet verkregen, gebragt wordt, om tot

amortisatie van schuld of tot eenen anderen maatregel, tot ver-

mindering van den rentelast strekkende , te worden besteed.

Ad § 4. Met bevreemding heeft de Commissie in de Memorie
van Beantwoording van den Minister van Finantien vermeld
gezien, dat de som van f 1,882,698.155, aanvankelijk tot verbetering

van het Indisch muntwezen bestemd geweest , eerst in October 1852
in ’s Rijks schatkist is overgebragt ; en zulks te meer omdat die

overbrenging op dat late tijdstip strijdig is met de verklaring,

door den heere Minister van Koloniën
,
in de zitting der Tweede

Kamer van den 7den Julij dezes jaars gedaan
, volgens welke de

bedoelde gereserveerde sommen » in de schatkist aanwezig en ge-

stort in mindering op de bijdrage over 1852” waren.
(
Bijblad

bladz. 1252.)

Ad § 20. Ook na de gegevene ophelderingen van meer alge-

meenen aard, acht de meerderheid der Commissie van Rapporteurs
de verhooging van het uitgetrokken cijfer voor kosten van vervol-

ging en proceskosten bij artikel 46 van hoofdstuk IX B niet

genoegzaam gejustificeerd.

Aldus vastgesteld den llden November 1852.

Bachiene.
Van Doorn.
Van Hall.
Van Walchren.
De Frbmekï.

VERBETERING.

Op eenige exemplaren van Vel 824 dezer Bijlagen is het nommer

van het vel , alsmede de paginering van de buitenzijde daarvan

(op sommige enkel deze paginering
)

verkeerd afgedrukt en wel

aldus: Vel 844 cn F. 31413 en 31415; waarvoor moet gelezen

worden: Bijlagen. Vel 824. F. 30613 en F. 3061*’. De pagine-

ring der binnenzijde van het vel is op al de exemplaren, te regt,

afgedrukt: 30614 cn 30615.
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Staatsheerooting voor het dienstjaar 1 85 3.

(Memorie van Beantwoording van het Yoorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs voor Hoofdstuk X.)

[II. 110.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag

der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
tot vaststelling van hoofdstuk X der begrooting van de

Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

Met naauwlettende aandacht zijn de bedenkingen en opmerkingen

overwogen ,
welke omtrent het Xde hoofdstuk der begrooting van

staats-uitgaven over het dienstjaar 1853 ,
betreffende het Departe-

ment van Oorlog ,
in het midden zijn gebragt.

Ten einde geene der gemaakte aanmerkingen uit het oog te

verliezen , zal men bij deze beantwoording de indeeling van het

Voorloopig Verslag in paragraphen volgen.

§ 1. De vrees, die men koestert, dat er op 1853 niet op zoo-

danig overschot zal kunnen worden gerekend als op 1851 heeft

plaats gehad, is gegrond; doch men vleit zich te zullen kunnen

aantoonen
,
dat er daarom nog geene strekking tot verhooging der

uitgaven aanwezig is.

Die strekking zou alleen bestaan, wanneer men in 1853, onder

dezelfde omstandigheden als in 1851 ,
tot andere resultaten kwam.

Dit is echter het geval niet.

De organisatie der cavalerie ,
in het begin dezes j aars uitgevaar-

digd
, brengt eene doorgaande vermeerdering van uitgaven te weeg

,

waarvan door mijnen voorganger ,
bij missive van den 29sten

Januarij jl.
,

lit. F 1, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

kennis is gegeven
,
terwijl zoodanige vermeerdering alsnu insgelijks

het gevolg zal zijn der onlangs tot stand gebragte organisatie der

artillerie. Nogtans is op die beide organisatien , mede van de

zijde der Staten-Generaal, ten sterkste aangedrongen.

Men zie deswege het Verslag der Commissie van Rapporteurs

voor hoofdstuk X der Staatsbegrooting voor 1852 ,
waarbij in

§ 2 met zoo vele woorden erkend en vooruitgezien is geworden,

dat die organisatien meer zouden kosten, en waartegen men geene

bezwaren had ,
mits die meerdere kosten op andere posten werden

gevonden
,
zonder verhooging van het eindcijfer der begrooting.

In dien geest tracht men te handelen; maar het spreekt van

zelf, dat bij eene vermeerdering der werkelijke uitgaven, de over-

schotten moeten verminderen.

De Minister intusschen die bij deze begrooting voor het eerst

optreedt
,
rekent het zich tot pligt te verklaren

,
dat hij ,

even als

zijn voorganger, doordrongen is van het belang, om voor ’s Rijks

schatkist geene besparing te gering te achten
, en dat belang dus

zooveel mogelijk in het oog zal blijven houden.

Hij neemt dan ook hierbij niet alleen den wensch over: dat na
het voltooijen der reorganisatie der verschillende ivapens

, daarop niet

moge worden teruggekomen ,
vermits de ondervinding heeft aangetoond

,

dat elke nieuwe organisatie doorgaans ten nadeele van 's Rijks schat-

kist uitloopt

;

— maar hij voegt er bij : ook ten nadeele 'van het
leger en van de dienst.

Naar zijne overtuiging erlangende meeste instellingen
, en in het

bijzonder de militaire, waaide en kracht door stabiliteit. Gedurige
veranderingen zijn verderfelijk. Men mag en moet alleen verbe-
teren

,
wat daarvoor vatbaar is

,
naar de behoeften des tijds

,

der wetenschap of de kunst des oorlogs.

Het zal dan ook zijn ijverig streven zijn, onze betrekkelijk geringe

krijgsmagt datgene te doen worden , wat zij zijn moet
, de kern

,
de

grondslag waarop in tijd van nood kan worden voortgebouwd. Daar-
voor moet evenwel het leger bruikbaar zijn; doch dat oogmerk
zal nimmer bereikt kunnen worden , zoo en in die mate althans

,

als dit voor ’s Rijks defensie noodig is
, wanneer van het middel

van pensionering geen gebruik kan worden gemaakt.
Indien men dat middel

,
met matiging altijd

,
dit spreekt vanzelf,

niet aanwendt, dan kan men er zeker van wezen, dat een gedeelte
der overige, veel meer aanzienlijke uitgaven, geen doel treft.

§ 2. Met leedwezen heeft men ontwaard
, dat de toelichtingen

bij de begrooting gegeven, aan duidelijkheid en volledigheid” te
wenschen zouden overlaten. Gaarne geeft men de verzekering, dat
men dezerzijds elke gelegenheid met ijver zal ter harte nemen

,

om ter bevordering van het gemeen overleg de meest mogelijke
inlichtingen te verschaffen. Men gelieve tevens in het ooo- te
houden, dat de begrooting van Oorlog, blijkens het eindcijfer” op
dezelfde leest geschoeid is, als die van het vorig jaar; dat do
organisatien

,
welke bij Koninklijke besluiten worden vastgesteld

,

aan de Staten-Generaal worden medegedeeld, en dat die organisa-
tien ten grondslag strekken van de becijferingen welke in de toe-
lichtende staten bij de begrooting gevoegd, voorkomen.
De omstandigheden dezelfde blijvende

, is het niet wel doenlijk
telkens nieuwe gezigtspunten op te geven

, waaruit de uitgaven
te beschouwen zijn

, en men zou soms den schijn aannemen
, als

of men het wezen der zaak met schoonschijnende redenen zoude
willen bedekken.

De vermeerderde uitgave voor het wapen der cavalerie
,

&d
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f 50,465.38 1/2 1 is het algemeen resultaat der meerdere kosten
van de nieuwe formatie, doch kan moeijelijk in eene specificatie

juist tot die som herleid worden
,
zonder een zeer omslagtig depouil-

lement
; doch men twijfelt niet

,
of men zal genoegzaam van de

noodzakelijke verhooging der som overtuigd wezen, wanneer men
in aanmerking neemt, dat het toevoegen van depóts bij de cavalerie

,

waarvan het gemis in het straks bedoeld verslag een algemeen
erkend gebrek genoemd werd, eene vermeerdering heeft gevorderd
van

:

4 majoors;

8 ritmeesters;

5 eerste luitenants

;

4 opperwachtmeesters

;

32 wachtmeesters;
48 korporaals;

16 appointés ;
>

12 trompetters;

256 miliciens gedurende een geheel jaar onder de wapenen ;

162 paarden.

tegen eene vermindering van 12 fourriers en 304 vrijwilligers.

§ 3. Tot wegneming van het bezwaar bij deze paragraaph
ontwikkeld ,

heeft men de eer hierbij een gedetailleerden staat over

te leggen , aanwijzende de vermeerderingen
,

welke de overge-

legde toelichtende staten, ten gevolge van de, na de indiening,

der Staatsbegrootïng op 1°. Augustus 1852, plaats gehad hebbende
reorganisatie van het wapen der artillerie, en eenige wijzigingen

in de tractementsbepaling van sommige officieren bij het leger,

ondergaan. Men vleit zich
, dat de begrooting

,
die

,
gelijk dit in

het verslag wordt erkend, volgens het bestaande tijdens zij ont-

worpen werd, heeft moeten worden opgemaakt, thans door den
bedoelden staat en de daarbij gevoegde toelichtende staten, voor
het wapen der artillerie, voldoende zal zijn toegelicht.

Eene geheele omwerking der begrooting
, met het oog op de

meergemelde organieke wijzigingen
,
achtte men niet raadzaam ,

wegens den tijd, welken zulk eene omwerking vordert, en om-
dat men steeds het denkbeeld vasthoudt om het eindcijfer der

begrooting niet te verhoogen , maar te trachten in de meerder
ontstane behoeften uit het eventueel overschietende op andere
posten te voorzien.

Immers tot zoolang men door besparingen op sommige onder-
werpen van de artikelen zelve

,
de aangewezene hoogere behoefte

zal kunnen dekken
,

of de toevlugt kan nemen tot den post van
onvoorziene uitgaven, behoeft men niet tot het aanvragen van
ruimere subsidien over te gaan. Mogten deze middelen evenwel
ongenoegzaam wezen , dan zal men , wanneer het in den loop van
het nieuwe dienstjaar blijkt, dat er op sommige onderdeelen over-

schotten zullen ontstaan, de tusschenkomst der wetgeving inroepen

tot het maken der af- en overschrijvingen welke noodig zullen

wezen.

§ 4. Het is niet te ontkennen dat onder de werking der

wetten van den 28sten Augustus 1851 het cijfer der pensioenen

eene niet onbelangrijke verhooging heeft ondergaan. Uit de ge-

vraagde , hierbij overgelegde aanvullingslijsten blijkt, dat het bedrag
thans tot f 142,597 is geklommen, waarvan evenwel eene som
van f 5230 wegens versterf afgetrokken moet worden. Dit is

echter niet het gevolg van te ruime toepassing dier wetten dooi-

de Regering, maar eensdeels vermits verscheiden hoofd- en ver-

dere officieren en inzonderheid veel onderofficieren hun regt tot

het bekomen van pensioen , hetzij op grond van langdurige dienst

hetzij ter zake van ligckaamsgebreken , hebben doen gelden; en
ten andere, omdat, zal het leger kracht behouden, een aantal
hoofd- en verdere officieren, die reeds in jaren waren gevorderd,

of die uit hoofde van hunne physieke gesteldheid tot de dienst

ongeschikt -varen geworden, noodzakelijk onder toekenning van
het hun aankomend pensioen verwijderd heeft moeten worden.
Men behoeft intusschen geene vrees te koesteren, dat de Rege-

ring van de gelegenheid
,
welke gemelde wetten aanbieden tot het

pensioneren van officieren, een te ruim gebruik zou willen maken.
Voor zooveel de belanghebbenden niet zelven hunne aanvragen

inzenden en deze op de wet blijken gegrond te zijn, bepaalt zich

de Regering uitsluitend tot die officieren, wier verwijdering in het

belang van de dienst dringend wordt gevorderd, en aan wie,
krachtens de bepalingen der wet, eene redelijke verzorging kan
worden verstrekt.

Daar iutusscben de opmerking omtrent het hooge bedrag der

verleende pensioenen meer bepaaldelijk de officieren schijnt te

betreffen, zal het niet ondienstig zijn de aandacht te vestigen op
de omstandigheid, dat in het voormeld bedrag de pensioenen der

onderofficieren en soldaten voor bijna een derde gedeelte zijn

begrepen. Werkelijk is aan laatstgenoemden ruim f 45,000 aan
pensioenen toegestaan; aan het meeren deel ten gevolge van hunne
aanvragen, op grond van langdurige dienst, welke, zoo als bekend
is, bij een amendement, op dertigjarige dienst met vijftig jaren

ouderdom is bepaald, tegen de voordragt der Regering, waarbij

. II.
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een diensttijd van veertig jarcn , zoo als van ouds, met vijf-en-

vijftigjarigen ouderdom, was voorgesteld.

§ 5. Het zal niet noodig zijn de verzekering te geven , dat men

gaarne aan het hierbij geuit verlangen zou voldoen , indien het

zonder bezwaar voor den geregelden loop der zaken slechts eenig-

zins kon geschieden. .
Het voorbeeld omtrent de artillerie bijge-

bragt bewijst zulks. Eene splitsing was uit den aard der ver-

schillende behoeften mogelijk, en men heeft die dan ook aan-

gewend ; doch hieruit volgt nog niet , dat de genomen proef als

gelukt is te beschouwen ,
namelijk dat de toepassing der zaak niet

vele bezwaren oplevert, ook wegens vermeerdering van werk ,
in

onderscheiden opzigten.

Ten aanzien van het materieel der genie zouden die bezwaren

no" grooter zijn. Veel loopt daar ineen , dat niet wel te splitsen

is; dat het vrije beheer belemmeren zou, tot groot nadeel van de

belangen welke daaraan verbonden zijn. De ondervinding van

vroeger ,
toen er voor het materieel der genie eene splitsing be-

stond, heeft dit aangetoond, daar zij ongunstig heeft gewerkt.

Men zou het' dus zeer betreuren, indien op zoodanige splitsing

nader wierd aangedrongen. Men vleit zich te meer dat zulks

het geval niet zal zijn ,
vermits men zich, te dezen aanzien ,

be-

roepen mag op het gevoelen der Algemeene Rekenkamer, welk

collegie in het opgemaakt verslag harer werkzaamheden over 1851

,

aan de Tweede Kamer medegedeeld bij ’s Konings boodschap van

den 12den der vorige maand, op bl. 24 de voorkeur geeft aan

eene algemeene omschrijving der artikelen , zoo- algemeen , dat zij

slechts het hoofd-onderwerp vermeldt , zonder meer.

De meeste spaarzaamheid wordt daarenboven in acht genomen.

Men tracht zooveel mogelijk jaax-lijks met dezelfde middelen de

behoeften te bestrijden , waarvan de ramingen , zoo als die bij het

Departement van Oorlog inkomen , veel liooger zijn.

liet is reeds vroeger opgemerkt , en het kan tot genoegzaam

bewijs dienen ,
dat ook dit gedeelte van de dienst wel wordt ter

harte genomen, dat alle landswerkèn van defensie te zamen, over

de geheele uitgestrektheid van het Rijk, niet zooveel kosten als

de publieke werken der stad Amsterdam.

Wat de ruimte voor beoordeeling der Kamer betreft
,
vleit men

zich dat de adstructive staten daarvoor genoegzaam tot maatstaf

dienen kunnen. Als men de vele plaatsen nagaat, en de daarvoor

uitgetrokken sommen , zal men moeten erkennen dat de raming
niet hoog is; — doch dit kan alleen daarom plaats hebben, voor

zoover de omschrijving van het artikel geen beletsel oplevert voor

die vrije beweging waarop de Rekenkamer doelt
,
en waarvan geen

misbruik wordt gemaakt ,
wanneer men in aanmerking gelieft te

nemen dat op dit artikel, over 1851 , mede nog een betrekkelijk

niet onaanzienlijk bedrag zal overblijven.

§ G. De hierbij voorgestelde vraag, of het comité van defensie

reed3 een eindverslag over het aan te nemen verdedigingsstelsel

,

hetzij in ’t algemeen ,
hetzij meer bijzonder met toepassing op het

al dan niet behouden van bepaalde vestingen, heeft- uitgebragt,

wordt bevestigend beantwoord.

Men neemt de vrijheid daaromtrent te verwijzen naar het uit-

voerig verslag, hetwelk door den Minister van Oorlog van Spengler

daaromtrent in comité-generaal, voor zooveel de Tweede Kamer
aangaat op Woensdag 18 December 1850, heeft gegeven. Daarvan
bevindt zich een afschrift ter griffie van de Kamer. Door den tegen-

woordigen Minister is van die openingen dadelijk na do aanvaar-
ding zijner betrekking kennis genomen

, en heeft hij destijds en na
eene herhaalde en vernieuwde lezing zich daarmede volkomen
vereenigd.

De Regering heeft in dat verslag voor de Vertegenwoordiging

niets verborgen, en aan haar het stelsel van verdediging, met de

middelen welke daarvoor kunnen dienen, volledig ope.'.gelegd. Dat
behoort tot het gemeen overleg, hetwelk tusschcn de onderschei-

den doelen der wetgeving moet bestaan ; doch eene verdere open-
baarmaking van de daarbij ontwikkelde inzigten acht men niet

raadzaam. Men weet ook niet dat er omstandigheden zijn
,
welke

tot zoodanige openbaarmaking dringen.

Wat nu hot ten vorigen jare verhandelde omtrent de Limburgsche
vestingen betreft, reeds is toen de zienswijze der Regering opzig-

tclijk dit aangelegen onderwerp in hot Verslag der Commissie
van Rapporteurs der Tweede Kamer van den 21sten November
1851 bekend gemaakt, waaraan men vermeent zich to mogen
gedragen.

i Men is tegen de geheele ontwapening van die plaatsen
, en de

Regering vleit zich, dat men bij het verschil van gevoelen, het-

welk deswege tusschen do Vertegenwoordiging en haar mogt
boHtann, wol liet verschil van positie in aanmerking zal nomen.

Do Regering toch moet handelen ; zij is verantwoordelijk.

§ 7. Dadelijk na hot aannemen der crcdiet-wet voor do ver-
strekkingen bij do Eerste Kamer is men bij het Departement van
Oorlog, als daarbij in de eerste plaatsen voornamelijk betrokken,
met het concipiëren der toegezegde regolingswet voor dit onderwerp
begonneu: eu zal die, zoodra bet ouderling overleg daarover tus-

schen Marine en Oorlog zal zijn afgeloopcn
, en de Raad van

State er over zal zijn gehoord, aan de beoordeeling der Verte-
genwoordiging worden onderworpen.

§ 8. Het ontwerp van wet, waarvan bij de behandeling der
begrooting over 1852 de toenmalige Minister van Oorlog heeft

gesproken
,
berust in dit oogenblik bij het Departement van Bin-

nenlandsche Zaken
,
hetwelk bij de Memorie van Beantwoording het

Vde hoofdstuk betreffende, omtrent dit onderwerp inlichtingen

heeft gegeven.

§ 9. Voor zoo ver men kan nagaan, zijn er bij de vroegere
behandeling van dit onderwerp geene toezeggingen gedaan van
verminderingen bij elke begrooting in den zin van hetgeen men
door eigenlijk gezegde redactiën in het personeel verstaat. Men
heeft gezegd dat elke begrooting op dit artikel eene vermin-
dering op de uitgaven zou aanwijzen, ten bewijze dat men
geene gelegenheid tot het maken van bezuiniging op dit onderwerp
zou laten voorbijgaan. Aan die toezegging is voldaan , want de
kosten voor het personeel zijn f 1250 minder dan in het vorig jaar.

Up den adstructiven staat wordt bij het bureau der artillerie mel-
ding gemaakt, dat de majoor , daarbij nitgetrokken, door een kapi-
tein vervangen zou worden. Die vervanging heeft sedert het

opmaken der begrooting plaats gehad, hetgeen eene vermindering
van f 200 oplevert, terwijl door het overlijden van een der boden
mede nog eene toelage van f 100 is vrijgevallen, waardoor de
afloopende betalingen , in dien korten tijd

, met f 300 zijn vermin-
derd, ten blijke van het voortgaande effect der maatregelen hier-

omtrent genomen.
Daarenboven wordt bij elke vacature

,
zoo die ontstaat

,
hetgeen

niet veelvuldig is, de quaestie der noodzakelijkheid eener vervan-

ging zeer bepaald overwogen, waarmede zal worden voortgegaan,
doch nu reeds zijn sommige deelen van het departement zwak bezet.

Het zijn niet zoo zeer de schrifturen , welke van het departe-

ment uitgaan , en aan de corpsen gerigt worden , welke eene

zorgvuldige behandeling vereischen
,
maar de zaken , waarvan dé

omvang veel grooter is , dan men zich welligt bij de beschouwing
van het Departement van Oorlog voorstelt.

Bij dat departement bestaat volstrekt de strekking niet om
deszelfs werkzaamheden uit te breiden, maar het is reeds meer
gezegd

,
er is genoegzaam geen deel der staatshuishouding, waarbij

ook het Departement van Oorlog niet eenigermate betrokken is.

Men behoeft daarvoor de begrooting slechts na te gaan , om
daarvan overtuigd te worden. Eenigermate, want men zal er

geene kosten van militaire justitie op vinden en nogtans heeft

het departement daaromtrent vele bemoeijingen. Dit is insgelijks

het geval met al hetgeen de koloniale belangen betreft, waarvoor
de werkzaamheden menigvuldig, onvermijdelijk, nuttig zijn.

De inspecteur van een wapen kan daarenboven wel toezien
, dat

de orders door het Departement van Oorlog gegeven
,
goed toe-

gepast en uitgevoerd worden, maar hij kan niet medewerken tot

vermindering der schrifturen. Indien sommige opgaven
,

die het

Departement van Oorlog noodzakelijk behoeft
, aan hem gezonden

wierden ,
zou het departement er van verstoken zijn , of hij slechts

tot tusschenkomst dienen. Maar dan ook zouden zijne attributen

moeten veranderen, en er zou eene delegatie van magt ontstaan,

moeijelijk met het beginsel van ministeriele verantwoordelijkheid

overeen te brengen.

Mogt men eenige aanwijzing kunnen geven van werkzaamheden
die veel tijd rooven

,
en niet tot de eigenlijk gezegde hoofd-admi-

nistratic belmoren ,
— men zou die dankbaar ontvangen, en bewijs

geven dat men wezenlijk naar eenvoudigheid streeft.

De toehigen der officieren van onderscheiden rang bij het depar-
tement werkzaam , kunnen niet met de garnizoenstoelagen verge-

leken worden. Deze laatste strekken tot tegemoetkoming in de
uitgaven aan de betrekking van qffieier in active dienst in de
residentie verbonden. In de meerdere uitgaven welke hij daarvoor
te maken heeft, doch geenszins voor meerdere werkzaamheden of
meerdere dienst. De toelagen aan de officieren bij het departe-

ment daarentegen strekken tot vergoeding van eenen onafgebroken,
langdurigen , moeyelijken arbeid, hoedanig het werk van redactie,

zoo het van eenigon omvang is en zaakkennis vordert, altijd

beschouwd wordt. Veelal is het leven bij de corpsen aangenamer,
gezelliger, gezonder. Voor den officier, aan de werkdadige dienst,

aan exercitiën ,
marschen en allerlei bewegingen in do open lucht

gewoon, is het zitten aan do schrijftafel grooter opoffering dan
men zich voorstelt. Vergelijkt men het inkomen der militaire

officieren bij dat der civilo ambtenaren bij do departementen
van algemeen bestuur, dan zal tractement on toelage te zamen in

do meeste gevallen niet gelijkstaan. Reeds hebben zij een aan-
merkelijk verlies geleden, daar zij sedert 1850 het eigenlijk gezegd
cavalerie-tractement missen, dat ze voorheen genoten en dat
veel liooger was. Dat is ingetrokken en de vroegere toelagen zijn

daarvoor in do plaats gesteld, doch die in het genot waren
hebben het behouden , evenwel slechts als surplus. Dat surplus

vormt
, met toelagen van gelijken aard , wegens vroeger genoten
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hoogér tractement door onderscheiden cïvile ambtenaren de

ttjloopende betalingen ,
welke verminderen, naar mate er vacatures

van titularissen met toelagen ontstaan
,

of er eenige suppressie

kan plaats hebben in het personeel
,
waarbij vermindering van

tractement en toelage in het oog kan worden gehouden.

§ 10. De opmerking bij deze paragraaph gemaakt is juist.

De opbrengst der kaarten bij het topogi’aphisch bureau vervaar-

digd wordende, wordt van het bedrag der geordonnanceerde uitga-

veü op dé kosten van het departement
,

naar aanleiding der

bepalingen van het besluit van 31 December 1847, n°. 106, afge-

trokken, omdat op die kosten uitgaven van onderscheiden aard

ten behoeve van die vervaardiging worden gemaakt, welke

daaraan weder te goed behooren te komen. Reeds bij een besluit

des Konings van den 20sten Januarij 1836, n°. 80, is het Depar-

tement van Oorlog belast geworden met de vervaardiging der

rivier-kaarten , dat belangrijk werk
,
waarvan de kaarten door de

zorg van ’s Rijks Waterstaat met de uiterste zorgvuldigheid worden
opgemaakt; doch het Departement van Binnenlandsche Zaken
vei-goedt aan dat van Oorlog de kosten ,

welke het laatste daar-

voor op de bureau- en locaalbehoeften moet maken
,
en welke

menigvuldig zijn
;
welke uitgaven anders veel hooger zouden loopen,

indien ze niet langs dezen geregelden en gebruikelijken weg, waar-

door het eindcijfer der begrooting geenszins wordt verhoogd,

wierden verminderd; terwijl het blijkt dat de overschotten, welke

hierdoor op de begrooting ontstaan
,
evenzeer ten voordeele van

’s Rijks schatkist komen, en in sommige gevallen
,
dat ook andere

kaarten vervaardigd en verkocht worden
,
nog al aanmerkelijk zijn.

§ 11. Reeds vroeger heeft men die vraag in een ontkennenden

zin beantwoord ,
en moet men op het voetspoor daarvan ver-

klaren ,
dat de opheffing van den generalen staf, in vredestijd

,

zeer ongeraden zoude zijn. Geen. leger in Europa geeft daarvan

het voorbeeld. De sterkte van het corps der officieren van den

generalen staf voldoet niet aan de behoefte in tijd van oorlog.

Het is juist omdat bij de corpsen van het leger officieren aanwezig

zijn die eene wetenschappelijke opleiding hebben gehad, dat men
vermeent het ontbrekende in oorlogstijd te kunnen aanvullen,

hoewel het. geen betoog zal behoeven, dat het alsdan daarvoor

wegnemen van bekwame officieren uit de verschillende wapens,

voor deze laatste altijd een verlies zal wezen. Maar er behoort

steeds eene kern te zijn waaraan deze zich alsdan aansluiten ,

en van reeds in dit bijzonder dienstvak geoefenden leiding en

impulsie ontvangen.

De vorming voor de eigenlijke dienst van den generalen staf

vordert eene bijzondere oefening en toewijding aan vele zaken,

welke de officieren van andere wapens, in hunne gewone dienst,

daarbij altijd nietleeren kennen.

§ 12. Reeds bij de beantwoording van het Verslag der Com-
missie van Rapporteurs ten vorigen jare zijn door de Regering in

het breede de gronden ontwikkeld
,
waarom, na de hoogst aan-

zienlijke vermindering
,
welke de plaatselijke staf sedert 1841 had

ondei’gaan ,
aan geen verdere inkrimping daarvan , veel minder

aan eene geheele afschaffing van dien staf, kan worden gedacht.

Men vermeent zich dan ook daaraan te mogen gedragen.

Dat het getal plaatselijke kommandanten
, ’i welk behouden is ge-

bleven , onmisbaar is en dat hunne diensten door de Regering op
prijs worden gesteld, moge trouwens ook hieruit blijken, dat

liet tractement der plaatselijke kommandanten van de 2de en 3de
klasse, zeven in getal ,

onlangs eene geringe verhooging heeft

ondergaan, tot welke vermeerdering van uitgaaf, hoe weinig dan
ook , men zeer zeker niet zonder gewigtige redenen heeft besloten.

En wat nu de vraag betreft, welken regel de Regering volgt ten

aanzien van de vestiging in eenige stad van een plaatselijken

kommandant, zal men al dadelijk hier op den voorgrond stellen,

dat het zeer wenschelijk ware, in nog veel meer plaatsen dan
waar zich die thans bevinden

,
plaatselijke kommandanten te heb-

ben; dat men alleen door den drang der omstandigheden tot het

verkrijgen van bezuiniging in de vestiging van plaatselijke

kommandanten zich heeft beperkt tot de grensvestingen, tot de
hoofdsfad des Rijks en tot de stad Utrecht, welke door de
veelvuldige circulatie van troepen en alleen reizende militairen,

uit hare ligging voortvloeijende, aan zoodanige autoriteit volstrekte

behoefte had. Dat in de residentie geen plaatselijke kommandant
gevestigd is, moet alleen daaraan worden toegeschreven

,
dat men

wenschte het getal dier kommandanten zooveel slechts immer
mogelijk was te verminderen en dus getracht heeft in de resi-

dentie op eene andere wijze in die dienstbetrekking te voorzien,

waartoe te eerder besloten werd, omdat aldaar een opper-officier

met de functien van gouverneur der residentie is belast.

Men moet het hier nog herhalen : in nog vele steden of plaat-

sen waar zich garnizoen bevindt zouden plaatselijke kommandanten
goede en nuttige diensten kunnen bewijzen : alleen de wensch
om de uitgaven ook in dat opzigt te verminderen

, is oorzaak
dat men zich tot het thans bestaande getal heeft bepaald,
vermits de opdragt dier functien aan de chefs der corpsen aan

de uitoefening van hunne dienst als zoodanig en in het alge-
meen nadeelig is.

§ 13. Het is in het belang van de militaire dienst nuttig geoor-
deeld

,
de grensvestingen voor alsnog ’s nachts te doen sluiten

;

waartoe de dienst van poortier en boomsluiter bij voortduring
gevorderd wordt.
Ten gevolge echter van het openlaten der poorten en boomen

in de overige vestingen en versterkte plaatsen zal het aantal dier

beambten eene merkelijke vermindering ondergaan.
Wat betreft de reglementen op het sluiten der poorten in de grens-

vestingen in de meeste plaatsen zijn dezelve reeds door de gemeente-
raden

,
na overleg met de militaire magt ,

vastgesteld en wel in

den meest ruimen zin ; weshalve de bewoners te dier zake geen
moeijelijkheden zullen ondervinden; terwijl de verzekering kan
worden gegeven dat , hoezeer de uitvoering steeds aan den mili-

tairen bevelhebber behoort te verblijven
,
deze, nevens het belang

der vesting
,
ook dat der ingezetenen op het oog zal houden.

§ 14. Het tractement van luitenant-generaal inspecteur der
infanterie, is uitgetrokken overeenkomstig de voor dat wapen
vastgestelde formatie, doch wordt werkelijk niet genoten.

De betrekking van inspecteur wordt waargenomen door een
generaal-majoor ,

die daarvoor bij zijn tractement eene toelage

van f 1000 geniet.

Er is slechts aan twee generaals-majcor in active dienst, bij

de Koninklijke besluiten van 8 September jl. , de rang van
luitenant-generaal verleend, doch het voornemen bestaat volstrekt

niet om hun tractement in vredestijd op f 8000 te brengen.

§ 15. Het verschil ad f 200, hetwelk opgemerkt is tusschen

het bedrag der tractementen bij het Departement van Oorlog uit-

getrokken voor de aldaar werkzaam zijnde officieren van het

wapen der artillerie , en dat hetwelk voor hen bij den staf van
gemeld wapen is berekend , vindt zijn oorsprong daarin

,
dat men

bij gemelden staf de rangen en tractementen heeft aangewezen

,

zoo als die bij het organiek besluit zijn vastgesteld, terwijl men
die bij het Departement van Oorlog nog heeft berekend zoo

als zij tot dusverre door de titularissen werkelijk worden genoten.

Ditzelfde is mede op te merken ten aanzien van eenige

officieren van de infanterie en van de cavalerie.

§ 16. De gunstige rapporten, welke bij voortduring nopens het

gevolg der vereeniging van de beide inrigtingen hier bedoeld,

werden ontvangen, heeft aanleiding tot de definitive vereeniging

gegeven , zoodat bij Zijner Majesteits besluit van den 27sten

Augustus jl.
,

n°. 67 ,
een nieuw reglement voor de inrigting is

vastgesteld , ten gevolge waarvan de academie den naam van
Koninklijke Academie voor de Zee- en Landmagt heeft aangenomen.
Een afschrift van dat besluit wordt

, met bijvoeging van een

exemplaar van het reglement , hierbij overgelegd.

§ 17. Het bedrag der bijdragen uit de koloniale geldmiddelen

tot de kosten der academie, waarop in deze paragraaph gedoeld

wordt, is begrepen onder het geheele montant, hetwelk op den
toelichtenden staat, als bijdragen van of ten behoeve der kadets

voorkomt en van het cijfer der kosten van de academie wordt
afgetrokken.

Thans worden er voor de koloniale dienst opgeleid:

29 voor het wapen der infanterie ;

4 » i) fl » cavalerie;

20 » » i! » artillerie;

17 » » » i) genie.

Volgens artt. 16 en 17 van het reeds boven aangehaald regle-

ment betalen de ouders de helft der bepaalde bijdragen en wordt
de wederhelft uit de koloniale fondsen gekweten. Men splitst de
beide ontvangsten niet, maar trekt, zoo als boven is gezegd, de
geheele bijdrage in eens uit.

De som , welke volgens het zoo even gemeld aantal kadets

,

gedurende het loopend dienstjaar
, uit de koloniale geldmiddelen

wordt bijgedragen, bedraagt f 18,825, behalve de vrijstellingen,

volgens art. 22 van gedacht reglement, die nog op de andere
helft aan de belanghebbenden wordt toegekend.

Door deze opheldering zal de zaak thans , zoo men vertrouwt

,

genoegzaam duidelijk geworden zijn, terwijl men erkent, dat eene

min juiste omschrijving, welke in de Memorie van Beantwoording
op het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs

, ten

vorigen jare, is ingeslopen, aanleiding tot eenige duisterheid

omtrent dit onderwerp kan hebben gegeven.

§ 18. De bedenking bij deze paragraaph ten aanzien van het

schijnbaar aanzienlijk getal oppassers bij de academie gemaakt,
zal, gelijk men vertrouwt, wegvallen, wanneer men in aanmer-
king gelieft te nemen dat deze lieden voor de geheele huishoude-

lijke dienst ,
voor de dienst in de stallen ,

voor alles wat tot het
schoonhouden der localen en menige andere huisselijke verrigting

,

worden gebezigd
, zoodat hetgeen door de oppassers tot per-

soonlijk gerief van de adelborsten en kadets verrigt wordt

,

inderdaad gering te noemen is ,
in verhouding van hetgeen buiten-

dien van hen gevorderd wordt.



310

Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1 853.

(Bijlagen der Memorie van Beantw. van het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs voor Hoofdstuk X.)

Men kan overigens de verzekering geven, dat er hoegenaamd

geen reden bestaat ,
om van de bedoelde soort van geëmployeerden

een grooter getal aan te houden ,
dan voor de behoefte van de dienst

werkelijk wordt vereischt.

^ 19 . Wanneer men door materieel verstaat de onderdeden cl

en e van artikel 17 ,
die te zamen een bedrag van f 33,490 uit-

maken , dan moet men verklaren, dat er voor die uitgaven niets

minder kan worden geraamd.

De vernieuwing der bij de etablissementen in gebruik zijnde

voorwerpen van°ligging, kleeding enz. geschiedt niet dan bij

volstrekte noodzakelijkheid.

Men neemt de vrijheid te herinneren aan hetgeen nopens dit

onderwerp is vermeld bij § 273 der Memorie van Beantwoording

op de aanmerkingen der begrooting van 1851 ,
waarbij omtrent

deze zaak eene uitvoerige toelichting is gegeven, welke, zoo men

vertrouwt, voldoende zal wezen om de zuinigheid in het beheer

bij dit gedeelte van de dienst te staven.

Mogt echter de gemaakte aanmerking al de onderdeden van

artikel 17 betreffen ,
dan vermeent men ook te mogen verwijzen

naar hetgeen bij § 270, in verband met § 273 van de zoo even

gemelde Memorie gezegd is ,
als zijnde volkomen tot opheldering

der zaak geschikt en daarop geheel toepasselijk.

§ 20. Tot toelichting van het alhier gevraagde strekt, dat

de bij artikel 16a vermelde kweekelingen die jongelingen zijn,

welke bij het groot Rijks - hospitaal te Utrecht opgeleid worden
voor de betrekking van officier van gezondheid bij het leger hier

te lande.

§ 21. Het cijfer van dezen post is voor geene vermindering

vatbaar, vermits daarin alle uitgaven begrepen zijn voor de zoo

uitgebreide dienst der militaire transporten te water, voor het

vervoeren van troepen per stoomboot en de transporten van zieke

militairen.

Met opzigt van de vraag, of zonder schade voor de dienst de

garnizoens-verwisselingen niet nog meer zouden kunnen worden
beperkt, heeft men de eer te doen opmerken, dat vooral in de

laatste jaren niet dan bij volstrekte noodzakelijkheid, met het oog

op de belangen van de dienst, de garnizoens-veranderingen heb-

ben plaats gehad, en men op gelijke wijze en zoo spaarzaam
mogelijk de garnizoens-verwisselingen zal bewerkstelligen.

Het te lang verblijf van een corps in een en hetzelfde garnizoen

heeft intnsschen op den troep eenen nadeeligen invloed.

Xde AFDEELING.
Materieel der artillerie.

§ 22. De beschouwing der zaak, zoo als die hier voorkomt,
vloeit , zoo als men zich voorstelt , uit een misverstand voort.

De sommen, welke op de begrooting van 1853 op deze artikelen

zijn afgetrokken
,
steunen niet op verstrekkingen welke nog moeten

plaats hebben , maar op gelden welke wegens verstrekkingen

beschikbaar zijn , en die in 1853 ,
voor artillerie-uitgaven , zullen

worden aangewend
,

zoodra de wet tot duurzame regeling zal

hebben vastgesteld, hoe dit voortaan zal geschieden.

§ 23. Het niet-overleggen der opgaven wegens den arbeid in

’s Rijks artillerie-werkplaatsen is eene omissie welke met te meer
leedwezen is opgemerkt, vermits de stukken, blijkens de dagtee-

kening welke zij dragen
,
reeds voorlang bij het departement met

die bestemming voorhanden waren
;

zij worden alsnu ten getale

van vijf, in originali ,
bij deze Memorie van Beantwoording

gevoegd. Zoodra die over 1851 in gereedheid zullen zijn, zal

men het tijdstip der indiening van eene volgende begrooting niet

afwachten, maar tusschentijds de eer hebben die aan de Kamer
te zenden.

Met opzigt tot de opmerking wegens eene betere controle op
den voorraad in de magazijnen zoowel der land- als der zeemagt,

acht men het dezerzijds niet ondienstig te vermelden, dat die

controle, wat de ontvangst der zaken betreft, volkomen verze-

kerd is door de bewijzen van ontvangst der comptabele ambtenaren ,

waarmede elke declaratie van betaling wegens de leverantie van
materieel moet worden gestaafd. Die stukken worden door de

Rekenkamer nagezien en geverifieerd ; terwijl er geene uitgaaf

van materieel dan op hooger last plaats heeft, welke niet dan
schriftelijk wordt gegeven. De magazijnen worden voorts be-

waakt, en officieren van het wapen der artillerie zijn met het toezigt

over het materieel der magazijnen belast, terwijl ieder magazijn-
meester elk oogonblik tot verantwoording van den bij hom aan-
wezigen voorraad kan wordtin opgeroepen

,
en dus het grootste

belang heeft om tegen alle dilapidatie to waken, vermits hij voor
alle gemis van hetgeen hem zoowel bij inventaris als tegen bewijs
van ontvang wordt afgegeven, aansprakolijk is.

§ 21. liet Departement van Oorlog denkt evenzeer gunstig
omtrent do werking van de percussie-granaten, als dit. bij het
Departement van Marine het geval is. Hetgeen daaromtrent van
die zijde in de Memorie van Beantwoording, in de 2de alinea
van § 16, gezegd is, stemt volkomen met het gevoelen van het

Departement van Oorlog overeen. Men acht de gelden voor het
geheim der uitvinding goed besteed. Heeft men vroeger gezegd,
dat men door het bezit dezer granaten de kustverdediging of
bewapening daarvan op eenen minderen voet zal kunnen stellen

dan vroeger het geval was, men- herhaalt dit nog; bij de overtui-
ging dat elk schip, hetwelk aan de werking dezer projectilen zal

blootgesteld wezen, hunne vernielende kracht allezins zal onder-
vinden.

§ 25. In den geest van het verlangen hierbij uitgedrukt wordt
gehandeld.

Alle voor de dienst der fortificatiën niet noodige en vrijkomende
gronden worden, al zijn het ook soms kleine hoeveelheden, ter

beschikking van den Minister van Finantien gesteld, die dezelve
alsdan doet verkoopen.

Andere worden verpacht, gebouwen worden verhuurd. Het
regt om op ’s Rijks grond te jagen, tegen betaling, is in overwe-
ging , zoodat de inkomsten van het domein van Oorlog , vroeger
f 50,000 bedragende, thans aanmerkelijk vermeerderd zijn , welke
vermeerdering ten minste tyg ,

zoo niet meer, moet bedragen.

§ 26. In overeenstemming met het hierbij uitgedrukt verlan-

gen
,
wordt eene Nota van Wijzigingen overgelegd, ten einde

art. 119 der Grondwet, even als bij andere gelijksoortige ontwer-
pen, in den considerans der wet aangehaald worde.

’s Gravenhage , den I6den November 1852.

De Minister van Oorlog ,

Bon
. FOBSTNEE VAN DaJIBENOY.

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet tot

vaststelling van hoofdstuk X der begrooting van de Staats-

uitgaven voor het dienstjaar 1853. [Zie dit Wets-ontwerp
op bladz. 25 dezer Bijlagen.\

In den considerans het woord artikel op dezo wijze te verr
vangen

:

de artikelen 119 en

[II. 110a.]

STAAT , aanwijzende de vermeerdeiing
,

welke de toelich-

tende staten, bij het Xde hoofdstuk der Staatsbegrooting

overgelegd
,
ondergaan , ten gevolge van de, na het indienen

dier begrooting
,
plaats gehad hebbende reorganisatie van

het Wapen der Artillerie, en wijzigingen in de tractements-

bepaling van sommige Officieren van het Leger. [Deze
toelichtende staten zijn niet in deze Bijlagen opgenomen.]

[II. 1106.]

BIJLAGE.

KONINKLIJK BESLUIT van 13 September 1852, n°. 63.

Wij MULLEM Hl, enz.

Overwegende , dat de bepalingen omtrent het bedrag der

tractementen van de kapiteins bij het wapen der artillerie
,
iu

Ons besluit van den 8sten dezer maand, n°. 38, vastgesteld, ook
van toepassing dienen gemaakt te worden bij den generalen staf,

bij het wapen der cavalerie en bij het corps ingenieurs, mineurs
en sapeurs

;

Willende tevens eene meer billijke verhouding daarstellen tus-

schen de tractementen van sommige andere ofticieien bij do
landmagt

;

Wijders in aanmerking nemende , dat het noodig is voorgekomen
om de tractementen van de 2de luitenants der infanterie eenigzins

te verhoogen ;

Gelet op het Koninklijk besluit van den 19den October 1843,
n°. 55, en Onze besluiten van den 22sten Augustus 1819, n°. 87,

van den 21sten November 1850, n°. 70, van den 17den October

1851, n°. 52, van den 27sten December 1851, n°. 57, en van den

loden Junij 1852, n°. 75, houdende vaststelling en wijziging van
do organisatien van den generalen staf, de wapens der infanterie

,

cavalerie en genie en van den plaatselijken staf

;

Op de voordragt van Onzen Minister van Oorlog van den lOden
dezer, Kabinet lit. G 16,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Met wij ziging in zooverre van gemelde besluiten, te bepalen:

Art. 1. De tractementen van de kapiteins en ritmeesters bij

den generalen staf, bij liet wapen der cavalerie en bij het corps
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ingenieurs, mineurs en sapeurs worden vastgesteld tot een bedrag

van

:

Voor een kapitein der 1ste klasse f 2,200.00

» )) » » 2de o 1,900.00

» » » i) 3de » 1,600.00 ’s jaars.

Voor elk dienstpaard
,
hetwelk zij verpligt zijn te houden

,
wordt

dat bedrag met fl00 ’sjaars verhoogd.

Art. 2. Aan de kapiteins der 1ste en 2de klasse, die bij het

wapen der infanterie de betrekking van regements-adjudant ver-

vullen, wordt voor het houden van een dienstpaard eene tracte-

ments-verhooging toegekend van fl00 ’sjaars.

Art. 3. De tractementen van de plaatselijke kommandanten
der 2de en 3de klasse worden respectivelijk met f400 en f200
’sjaars verhoogd en alzoo op f2400 en f1800 vastgesteld.

Art. 4. De tractementen van de 2de luitenants bij het wapen
der infanterie, thans f 700 bedragende, worden met f 100 ver-

hoogd, en alzoo op f800 ’sjaars vastgesteld.

Art. 5. De officieren in art. 1 bedoeld, die thans een hooger

tractement genieten ,
dan voor hunnen rang bij dit besluit is vast-

gesteld, blijven in het genot van dat hooger tractement gehand-

haafd.

Art. 6. Dit besluit wordt in werking gebragt
,
te rekenen van

den lsten October 1852.

Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering dezes

,

waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Reken-
kamer, tot informatie.

’s Gravenhage , den 13den September 1852.

(iGet.
)
WILLEM.

De Minister van Oorlog ,

(get.) Bon
. FORSTNER VAN DAMBENOÏ.

Accordeert met deszelfs origineel.

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Oorlog ,

(get.) F. A. VAN RAPPARD.

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Oorlog ,

F, A. VAN RAPPARD.

[II. llOc.]

GEWIJZIGDE UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE
STAAT , behoorende bij de raming van kosten voor het

Departement van Oorlog voor hetjaar 1853. lilde afdeeling.
[De oorspronkelijke toelichtende staat is niet in deze
Bijlagen medegedeeld.]

[H. 1KM.]

aanvullingsstaat van de verleende voortdurende
pensioenen en onderstanden

,
sedert den 31 sten Mei 1852

(dagteekening van den bij de begroeting overgelegden staat).

[Deze Pensioenstaat is niet in deze Bijlagen opgenomen.]

[II. 110e.]

AANVULLINGSSTAAT van de verleende tijdelijke pen-
sioenen en onderstanden sedert den 31sten Mei 1852 van den
bij de begrooting overgelegden staat. [Deze Pensioenstaat is

niet is deze Bijlagen medegedeeld.]

[H. 110/.]

BULAGE.

KONINKLIJK BESLUIT van 27 Augustus 1852, n°. 67.

Wu WILLEM UI, enz.

Op de gemeenschappelijke voordragt van Onze Ministers van
Marine en van Oorlog van den 14/n Mei jl.

,
nos

. 59
/.3 i;

Gelet op het nader rapport ter zake van Onzen Minister van
Oorlog van den 19den Augustus 1852, n°. 6 A;

Herzien het Koninklijk besluit van den 15den Julij 1841 , n°. 31

,

en Onze besluiten van den 24sten December 1851, n°. 16, van den
27sten Januarij en 9 April 1852, nos

. 11 en 57, betrekkelijk het

reglement voor- en het personeel van de Koninklijke Militaire
Academie

;

Gezien Ons besluit van den 2den Augustus 1852, n°. 50,
Hebben goedgevonden en verstaan :

1°. te bepalen dat de Koninklijke Militaire Academie voortaan
den naam zal dragen van Koninklijke Academie voor de Zee- en
Landmagt

;

2°. goed te keuren het hierbij gevoegd reglement voor die in-
rigting

;
— en verder vast te stellen :

3°. dat het personeel der militaire en civile beambten bij ge-
melde inrigting zal zijn zamengesteld

, en hunne tractementen
,
toe-

lagen enz. geregeld zullen worden , in voege als op de tabel lit. A ,

bij dit besluit gevoegd
,

is aangeduid
,
met bepaling dat de officie-

ren en civile beambten wier tractementen en toelagen thans meer
bedragen

,
dan op gemelde tabel is aangewezen

,
bij het genot

dier hoogere tractementen worden gehandhaafd, en voorts dat
de kapiteins der infanterie en artillerie

,
thans bij die inrigting aan-

wezig, het ration fourragie zullen blijven genieten, aan hen vroeger
toegekend

;

4°. dat het surplus-tractement van den oudsten luitenant ter

zee van de 1ste klasse en van de luitenants ter zee van de 2de
klasse bij de academie beschouwd wordt te zijn ingegaan, respec-

tivelijk op den lsten April en den 11 den Februarij dezes jaars ; en
5°. dat met den lsten September aanstaande het onderhavig

reglement ingevoerd en het bestaand reglement buiten werking
gesteld zal worden.
Onze Ministers voornoemd zijn

,
ieder voor zooveel hem betreft,

met de uitvoering dezes belast, waarvan afschrift zal worden
gezonden aan Onzen Minister van Koloniën en aan de Algemeene
Rekenkamer tot informatie.

’sGravenhage , den 27sten Augustus 1852.

(Get.) WILLEM.
De Minister van Marine ,

(get.) J. ENSLIE.

De Minister van Oorlog
,

(geL) B°n. FORSTNER VAN DAMBENOT.

Accordeert met deszelfs origineel.

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Oorlog ,

(get.) F. A. VAN RAPPARD.

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Oorlog ,

F. A. VAN RAPPARD.

[II. 111.]

VERSLAG der Commissie van Rapporteurs omtrent het

houden van een nader onderzoek van het Ontwerp van Wet
tot vaststelling van hoofdstuk X der begrooting van de

Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

De Commissie van Rapporteurs voor het wets-ontwerp tot vast-

stelling van hoofdstuk X der Staatsbegrooting voor 1853, betref-

fende hel Departement van Oorlog ,
heeft, na kennis genomen te

hebben van de Memorie van Beantwoording
,

door den heere

Minister van Oorlog den 16den November ingezonden op het

Voorloopig Verslag wegens dit wets-ontwerp, alsmede van de

bij die memorie gevoegde stukken, een nader onderzoek te dezer

zake in de Afdeelingen der Kamer noodig geoordeeld.

Zij is bij het nemen van dat besluit hoofdzakelijk geleid door

de overweging

:

dat uit de thans door den Minister overgelegde ramingen van

kosten met opzigt tot een belangrijk onderdeel van dit hoofdstuk,

namelijk de uitgaven voor het wapen der artillerie, nu eerst de

wezenlijke behoeften voor dat onderdeel gedurende het aanstaande

dienstjaar volledig blijken;

dat de thans medegedeelde staat, gedrukt onder n°. 1 10a
,
be-

langrijke ophelderingen behelst omtrent de vermeerdering, welke

de uitgaven, die uit de posten van het Xde hoofdstuk moeten

worden bestreden , zoowel ten gevolge der reorganisatie van het

zoo even genoemde wapen der artillerie, als van wijzigingen in

de tractementsbepaling van sommige officieren van het leger zullen

ondergaan ;

dat uit den overgelegden aanvullingsstaat van de militaire pen-

sioenen, na het in werking brengen der wet van 28 Augustus 1851

(Staatsblad n°. 129) verleend, alsmede uit het deswege medege-

deelde in de Memorie van Beantwoording blijkt, dat het cyfer
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der pensioenen en onderstanden, hetwelk volgens de opgave, bij

de oorspronkelijke indiening van dit hoofdstuk der begrooting

gedaan, f 64,494 bedroeg, thans tot f 142,597 is geklommen;

en dat derhalve de nader omtrent dit hoofdstuk medegedeelde

ophelderingen en becijferingen aanleiding konden geven , om voor

de leden dér Kamer ten aanzien van geheel het onderwerp nieuwe

gezigtspunten te openen.

Aldus vastgesteld bij de Commissie den 17den November 1852.

Dommee vak Poldersveldt.
ScHIFFER.
Meeussek.
De Raadt.
Vak Nispek vak Sevbkaer.

[II. 112.

[

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van hei Verslag

der Commissie van Rapporteurs vuor het Ontwerp van V/et

tot vaststelling van hoofdstuk XI der begrooting van de

Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853.

§ 1. Bij het nemen der maatregelen tot verzekering van een

billijk loon aan de arbeiders in de suikerfabrieken en elders, zal

het Indisch Bestuur gewis niet de zwarigheden hebben over het

hoofd gezien ,
welke daaraan in sommige opzigten kunnen ver-

bonden zijn. Intusschen moet worden opgemerkt, dat, volgens

ontvangen inlichtingen van een aantal suikerfabrikanten , de beta-

ling van het arbeidsloon* aan de koelies bij de suikerfabrieken

niet geschiedt door bemiddeling der hoofden , maar aan de arbei-

ders persoonlijk en in de meeste gevallen dagelijks plaats heeft.

Wat aangaat de nadeelige gevolgen van eene verhooging der kos-

ten van productie
,

daarop is het Indisch Bestuur in den kaatsten

tijd bij herhaling opmerkzaam gemaakt, en is er aangedrongen
om alles in het werk te stellen

,
wat strekken kan om de kosten

van productie, behoudens eene behoorlijke belooning voor den
inlandschen werkman ,

zoo laag mogelijk te brengen
,
ten einde de

concurrentie met vreemde suikerproducenten te kunnen volhouden.

Eene -algemeene verhooging der bezoldiging van de inlandsche

hoofden op Java is eene zaak van het hoogste gewigt. Zeker
is het, dat daaraan eene zeer aanzienlijke vermeerdering van
uitgaven zoude zijn verbonden , zonder dat men de overtuiging

hebbe, dat daardoor het beoogde doel zoude worden bereikt en
alzoo een geëvenredigd nut verkregen. Zonder zoodanige zeker-

heid, komt iedere wijziging in de Indische huishouding en hiërar-

chie , 'Vfharvan de’zamenhang
,
invloed en werking aan velen en in

zoo menig opzigt onbekend is, aan de Regering onraadzaam voor;

dit neemt intusschen niet weg, dat daar, waar het blijkt dat

eene partiele verhooging van inkomsten doelmatig is, zulks niet

wordt nagelaten
,

genietende onderscheiden inlandsche hoofden

eene toelage boven hunne organieke bezoldiging.

§ 2. Het uitgeven van nieuwe suikercontracten is eene zeld-

zame zaak geworden ; doch wanneer nieuwe contracten worden
uitgegeven, zoowel als bij de verlenging van bestaande, wordt
als beginsel gevolgd ,

om den prijs , waarvoor de suiker aan
het Gouvernement geleverd wordt , te veimiinderen ; om den
fabrikant te verpligten gebruik te maken van verbeterde toestellen

van suikerbereiding ; en om hem door eigen middelen te doen
voorzien in het snijden en vervoeren van het riet, de aanschaf-

fing van brandhout en de bijeenbrenging van werkvolk ; dit

laatste, des noodig ,
met medewerking van het Bestuur. Voorts

staat op den voorgrond de stipte naleving van het beginsel, dat

niet meer dan een vijfde gedeelte der rijstvelden wordt beplant
,en niet meer dan vier huisgezinnen voor eiken bouw worden
afgezonderd.

Wanneer een tal nieuwe contracten konde worden uitgegeven,
zou eene openbare aanbesteding derzelve kunnen in overweging
worden genomen, maar nu het voortaan bijkans niet anders gelden
zal dan vernieuwing van bestaande overeenkomsten, zoo komt
liet voor ’s hands geraden voor

,
dezelve op de vorenbedoelde, voor

het Gouvernement voordeeliger voorwaarden te verlengen, omdat
de bestaande contractanten toch eigenaars zijn van de gebouwen,
toestellen enz. , en vooral ook omdat velen hunner nu reeds eene
ondervinding hebben opgedaan, welker gemis, bij overgang in

onervaren handen, tot groot nadeel, niet alleen voor dezen, maar
ook voor het Gouvernement en zelfs voor de bevolking zou kun-
nen strekken.

§ 3. De Regering acht het niet geraden, het onderworp der
vrijverklaring van kinderen , uit slavinnen in de Oost-Indische
bezittingen geboren, botrelïendo , bij besluit van den Gouver-
neur-Ceneraal te doen regelen, en heeft gemeend , dat juist bij

golcgonheid van do behandeling der nieuwe rcgerings-rcglomenten
het.gesohiktsto tijdstip daar was, om het boginsel, dat die kinde-
ren vrij zullen zfjn, aan de heslissins van de wetgevende magt te

onderwerpen. Een afzonderlijk wets-ontwerp te dier zake zou
de vrijverklaring voor al de overzeesche bezittingen dienen te

bevatten, en vermits de zaak niet in de Oost- en West-Indische
bezittingen op denzelfden voet kan geregeld worden

, meent men
de voorkeur te moeten blijven geven aan de nu gevolgde wijze,

vooral ook, nu de regerings-reglementen bij de iL.mer reeds in

overweging zijn.

§ 4. Behalve hetgeen reeds in het Voorloopig Verslag is aange-
voerd ten betooge dat het niet met de Grondwet zoude strooken

,

om thans de koloniale begrooting te begrijpen in het Xlde hoofd-
stuk

,
komt hier nog in aanmerking de bepaling

, voorkomende
in het 3de der additionnele artikelen van de Grondwet. De rege-

ling dezer aangelegenheid behoort eigenaardig te gelijk met de vol-

doening aan art. 60 § 2 der Grondwet plaats te hebben.

§ 5. De Regering meent na rijpe overweging van dit onderwerp
te moeten volharden bij het gevoelen

, dat de regeling der wijze

van beheer en verantwoording van de koloniale geldmiddelen eigen-

aardig behoort te geschieden in verband met hetgeen te dier zake
voor Nederland zal worden vastgesteld , en dat met de indiening

van dat wets-ontwerp dient te worden gewacht, tot dat beslist

zal zijn, welk stelsel men voor de comptabiliteit in het moeder-
land zal aaunemen. Üp dit punt vermeent men dan ook te mogen
verwijzen naar het bekend gestelde in de in de vorige zitting in-

gediende Memorie van Beantwoording (pag. 2), betrekkelijk het
wets-ontwerp tot regeling van het gebruik van hel koloniaal batig

slot over 1850.

§ 6. Ook in Indie bestaat, volgens de van daar ontvangene
berigten

,
groot verschil van meening omtrent het al of niet

wenschelijke van eenen afstand der tinmijnen op Banka aan par-
ticulieren. Volgens den Gouverneur-Gcneraal moet intusschen

eene eindbeslissing ten deze voornamelijk ook af hankelijk blijven

van den prijs, die zou kunnen en behooren tc worden bedongen,
en de bepaling van dezen prijs is, volgens zijne meening ondoenlijk,

zoolang niet door een opzettelijk en grondig onderzoek is uitge-

maakt de gesteldheid van het productief vermogen van het eiland,

welk onderzoek evenzeer door ieder ernstig gegadigde wel zal

worden bewerkstelligd, alvorens een bod te doen. Dien ten gevolge
is eene beslissing aangehouden ,in afwachting dat het bedoeld onder-
zoek, waartoe de Gnuverneur-Generaal is uitgenoodigd

, zal hebben
plaats gevonden en de uitslag daarvan bekendis.

§ 7. Dc verlangde staat gaat hiernevens.

§ 8. Hét voorname doel met het opdragen van betrekkingen
bij het Departement van Koloniën aan Indische ambtenaren en
officieren is steeds geweest, om bepaaldelijk van .kuniie .kennis

en ervaring partij te trekken; terwijl, wanneer zij zich tijdelijk

beschikbaar gesteld hebben, dit geschied is met opoffering inmid-
dels van hunne vooruitzigten in de Oost- ,of "\Yest-Indien en van
hoogere bezoldiging aldaar. Het geven van personele toelagen,

in stede van verlof-tractemertt , zou in het wezen der zaak geene

verandering brengen. Overigens bepaalt zich het getal der in de

bedoelde categorie vallende personen tot drie : dén Oost-Indisch

en één West-Indisch ambtenaar en één Oost-Indisch officier.

Het aanwezen van de twee laatstgemelden strekt
[
geenszins

ten praejudicie van anderen, en do som, door eerstgemelden

genoten wordende , kan slechts van zeer geringen invloed zijn op

de beschikking over het bedrag voor Oost-Indische verloven toe-

gestaan en waarvan het cijfer, des vereischt, voor personen,

tot herstel van gezondheid moetende repatriëren, kan worden
verhoogd.

Men kan dan ook geenszins toegeven, dat de uitsluitend in het

wezenlijk belang van de dienst gemaakte tijdelijkc regelingen,

waarop de in deze paragraaph voorkomende aanmerking slaat

,

den naam zou verdienen van verkeerd gebruik.

De Minister van Koloniën ,

Chs. F. Pahüd.

[II. 113.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot vaststelling van hoofdstuk XI der

begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853 ;

uitgebragt in de zitting van den I5den November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het Xlde hoofdstuk der

Staatsbcgrooting voor het dienstjaar 1853 kennis genomen heb-

bendo vim de Memorie van Beantwoording on de daarnevens

gevoegde staten, ingezonden naar aanleiding van liet Voorloopig

Verslag van den 20sten October j 1, , hoeft geene redenen gevon-

den om een 1 tweede onderzoek in de Atdeclingen te doen plaats

hebben.
Hoezeer de meerderheid dor Commissie zich niet kan vercenigen
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met de oplossing door de Regering op alle de verschillende beden-

kingen in liet Verslag gegeven
,

heeft zij geene aanleiding ge-

vonden tot het doen kennen van een eigen oordeel over de pun-

ten ,
in de gewisselde stukken behandeld.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den 13den

November 1852.

Van Hoevell.
Rochussen.
Van Voorst.
Dirks.
Westerhoff.

[II. 92.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot vaststelling van hoofdstuk XII der

begrooting van ue' Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853;

uitgebragt in de zitting van den llden November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet tot

vaststelling van het XUde hoofdstuk der begrooting van de staats-

uitgaven voor ket dienstjaar 1853, betreffende de onvoorziene

uitgaven ,
heeft, daar in de Afdeelingen geene bedenkingen tegen

de 'strekking, den vorm en de inhoud van dit ontwerp zijn ge-

maakt , de eer dit haar Eindverslag der Kamer aan te bieden ,

met bijvoeging , dat zij ,
naar haar eigen oordeel , de aanneming

van het wets-ontwerp wenschelijk acht.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den 19den

October 1852.

Van Hoeveel.
Scjiqoneveld.

Van Voorst.
Dirks. ,

Westrrhoff.

ifll. 114.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag

der Qommissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
tot vaststelling der Middelen tot dekking der uitgaven begre-

pen in de begrooting der Staats-uitgauen voor het dienstjaar

1853.

§ 1. Reeds zijn eenige voordragten tot wijziging en verbete-

ring van de bestaande belastingwetten door de Staten-Generaal

bekrachtigd en stélt de Regering zich voor om nog meerdere

voorstellen van gelijken aard aan de overwegingen der wetgeving

te onderwerpen, waardoor alzoo aan de in het Verslag medege-
deelde bedoeling zal worden beantwoord.

§ i2. Deze opgaven gaan hiernevens.

Eene afzonderlijke opgave van de opbrengst der verschillende

onder.leelen van de accijnsen op het gemaal en geslagt kan
niet worden geleverd.

Daarentegen wordt bij het Departement van Finantien eene

statistiek aangehouden van de jaarlijks veraccijnsde hoeveel-

heden ponden tarwe
,

spelt en rogge ,
alsmede van het getal

veraccijnsde runderen, kalveren, varkens. en schapen, waaruit

het aandeel
,

hetwelk ieder der onderdeden in de algemeene

opbrengst van het middel gehad heeft
,

vrij naauwkeurig is op
te maken.
Die statistieke opgaven gaan hiernevens en loopen, voor het

middel gemaal van 1.8.34 tot en met 1851, en voor het geslagt

van 1836 tot en met 1851.

Het zij echter opgemerkt, dat het cijfer der werkelijke opbrengst

met dat, hetwelk bij eene berekening van den accijns der ver-

accijnsde hoeveelheden, zoo als die in deze opgaven voorkomen,
verkregen wordt, moet vewchillen

,
omdat onder het cijfer der

werkelijke opbrengst ook begrepen is het bedrag der bij adpao-

diatie geïnde gelden
,

terwijl er daarentegen wederom van is

afgetrokken het teruggegeven bedrag van den accijns wegens de
granen

,
ten dienste van fabrieken of ten behoeve van het vee ge-

jnakm ,
.alsmede -wegens. het meel, brood, en vleesch, hetwelk den

lande, js uitgevoerd.

§ 43. Daar de essaailoonen
,
volgens de wet van 18' September

1&52 [Staatsblad n°. 178), als bate van de schatkist moeten
verantwoord worden en deze bijkans uitsluitend geheven worden
van.,de gewaarborgde gehalten , meent men de gebezigde uitdruk-

king, als niet onjuist, te moeten behouden.

-§ 4. De gelden, jaarlijks door de achtergelegene landen van
Qud-rllerkingen betaald, komen niet in de schatkist en zijn ook
niet onder .de opbrengsten der jdomeinen begrepen. Het is bij

het domeinbestuur onbekend waar zij verantwoord worden.

Onder de domein-opbrengsten zijn echter begrepen de interesten

van door de Regering in de jaren 1803 en 1808 aan den polder
Oud-Herkingen opgeschoten kapitalen tot herstel zijner dijken.

§ 5. Het bestuur der domeinen ontvangt alleen de inkomsten
der verduisterde geestelijke goederen, welke onder zijn beheer
worden teruggebragt

;
terwijl het voortdurend ijverige nasporing

en omtrent deze soort van goederen doet.

§ 6. De vraag of het beginsel, dat de ambtenaar, die eene be-
keuring doet, geen aandeel in de daaruit voortspruitende boete

of verbeurdverklaring behoort te erlangen , ook van toepassing kan
gemaakt worden op het vak der directe belastingen, in- en uit-

gaande regten en accijnsen, zal een punt van overweging uitmaken

,

wanneer de bestaande belasting-wetten verder een onderwerp
van deliberatie zullen uitmaken, en kan de Regering voor alsnog

deswege geen bepaald gevoelen aan den dag leggen.

§ 7. De hier bedoelde leges zijn verantwoord als toevallige bate

onder de verschillende rijks-ontvangsten.

§ 8. Het Fonds tot aanmoediging der Nationale Nijverheid is

oorspronkelijk zamengestekl geworden uit daartoe afgezonderde
bijdragen uit de. opbrengst der in- en uitgaande regten en later

uit de bijdragen door de geldmiddelen van ’s Rijks overzeesche

bezittingen
,

dus uit rijks-inkomsten van vroegere jaren. Men
kan dus de teruggaven , die aan de schatkist gedaan worden

,
eer-

der als teruggave van vroegere voorschotten uit ’s Rijks inkomsten

,

dan als teruggave van kapitaal beschouwen. Zoowel op dezen

grond
,

als omdat thans al wat van ’s Rijks wege ten dienste der

nationale nijverheid wordt uitgegeven, op de begrooting der

staats-uitgaven Wordt uitgetrokken
,

is de verantwoording der

hier bedoelde teruggaven onder de gewone inkomsten geenszins

strijdig met eene goede inrigting der staatshuishouding.

§ 9. De weinige teruggaven
,
die nog op andere voorschotten

,

ook van waterschapsbesturen ,
inkomen

,
worden verantwoord

onder de algemeene rubriek : Alle andere ontvangsten niet tot de

voorgaande behoevende ,
met de meer bijzondere aanwijzing van

:

Sloten van rekeningen en teruggaven . Dit is onder anderen in 1849

het geval geweest met den toen betaalden laatsten termijn van
aflossing op het in der tijd aan dijkgraaf en hoogheemraden
van den lande van Vianen verstrekte voorschot van f 40,000.

§ 10. De vraag nopens de eindbestemming aan het Fonds van
den Iloogen Raad van Adel te geven , maakt nog een onderwerp
van beraadslaging Dij de Regering uit.

§ 11. Aan de hier gebezigde uitdrukking , dat de uitzigten

waarop het batig slot der koloniale administratie voor 1853 is

geraamd, nog onzekerder zijn dan gewoonlijk , moet slechts eene

algemeene waarde worden gehecht
,
zonder dat men buiten de te

verwachten bezwaren tot herstel van het Indisch muntwezen
bepaaldelijk iets anders op het oog had ; de daarvoor te maken
kosten zouden toch ook wel voor een gedeelte ten laste van den

verkoop der Indische producten hier te lande kunnen vallen.

§ 12. Wat de vraag alhier gedaan betreft, is het moeijelijk

een jaar vooruit met eenigen grond te gissen , welk het cijfer zal

zijn van het tekort der Indische, administratie
,
omdat daarop van

overwegenden invloed is de hoeveelheid producten welke de oogst

zal opleveren, zijnde dan ook daarvoor uitgetrokken dezelfde som
van f 10,500,000, in de laatste jaren bij het opmaken der onder-

werpelijke aantooning vermeld. Het geldelijk tekort over 1851 is

nog niet met juistheid op te .geven , veel minder dat van 1852;

maar in de veronderstelling dat het de bedoeling is, te weten,

wat in die jaren is verstrekt, of verstrekt zal worden, tot dek-

king van het tekort, kan worden medegedeeld dat die voorziening

heeft plaats gehad als volgt

:

1851.

door wissels van het Indisch Bestuur. . . f 4,680,000.00

door stortingen van de factorij der Nederland-

sche Handel-maatschappij hier te lande geres-

titueerd 4,000,000.00

door uitzending van specie
,
de kosten daar-

onder begrepen 3,319,273.32 5

f 11,999,273.32 5
7 7

I

Voor 1852 was de wisseltrekking in Indie geraamd op f 5,000,000

;

doch was tot 22 Augustus jl. reeds getrokken een bedrag van

f 4,605.300.135, zoodat het waarschijnlijk is, dat de raming

zal worden te boven gegaan.

Do stortingen van de factorij bedroegen op gemeld tijdstip

f 3,600,000 ,
terwijl die inrigting had aangeboden om ,

boven de

voor 1852 bepaalde som van f 4,000,000 ,
nog f 1,500,000 in

’sLands kas te storten.

Aan specie is bovendien van hier voor 1852 yerscheept circa

f 3,000,000.

De Minister van Finantien
,

Van Bosse.
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[H. 114a.]

B,'JLAGL
' ALGEMEEN OVERZIGT van de opbrengst der belastingen in het Koningrijk der

BEIVAJIISC DIENST DIENST DIENST DIENST

DEK

BELASTINGEN. 1842. 1843. 1844. 1845.

Directe belastingen:

\

f 8,232,163.69

1,646,432.68

4,892,035.625

1,065,384.975

1,816,032.51

565,006.85

f 8,232,163.69

1,646,432.775

4,892,817.21

1,010,164.56

1,836,126.86

532,955.80

f 8,280,404.74

1,656,080.99 5

4,891,076.42

981,101.795

1,852,014.495
518,575.415

f 8,306,385.86

1,661,277.235

4,923,498.31

986,703.21

5

1,871,842.805

524,124.625

Opcenten

13,698,687.215

5,077,121.66

13,520,559.935

4,995,362.15

14,003,622.035

5,114,016.695

14,502,266.855

5,277,026.28

Indirecte belastingen:
1,199,479.345

3,046,454.63
33,052.815

258,588.22

2,172,638.605

2,533,685.64-

1.196.731.495

2,945,322.20

33,037.33

250,899.575

2,360,352.93

2.555.295.495

1,553,545.89

2,736,195.32

27,920.61

225,143.64

2,387,770.09

2,617,082.295

1,356,493.375

2,779,859.10

28,220.46

226,237.37

2,573,585.78

2,631,551.635

In- en uitgaande regten en scheepvaart-

regten

:

Regten op den in-, uit- en doorvoer. .

Regten op de granen

Scheepvaartregten

Tonnegeld van de zeeschepen. . . .

Vuur-, ton- en bakengelden . . . .

Opcenten

3,046,184.59

482,876,885

736,659.18
406,481.035

206,152.59

451,647.21

2,997,104.89

412,381.63

829,801.075

403,583.97

212,714.23

444,819.06

2,941,582.935

1,063,067.77

688,126.555

399,940.32

201,148.92

436,531.115

2,891,781.475

282,040.915

698,968.90

408,311.41

208,824.09

430,764.13

Regt van waarborg op de gouden en

zilveren werken 127,295.285

15,090.095

123,275.16

14,592.79

116,200.945

13,751.83

120,335.795

14,254.765

Inkomsten der domeinen
Posterijen

Loterij

Acten voor de jagt en visscherij . . .

1,515,162.53

1,442,879.425

517,994.50

105,278.75

1,658,837.05

1,363,956.535

494,995.50
107,572.00

1,089,195.40

1,360,399.66

472,304.00
104,516.63

1,473,096.82

1,394,178.395

435,003.50

90,251.50

TOTALEN PER DIENST f 55,290,466.535 f 55,071,855.895 f 55,731,316.515 f 56,096,884.60

TOELICHTINGEN.

1 wezen ,
of wel uit het van het bedrag der kohieren afgezonderde

i Fonds van kwade posten werden gekweten , te weten :

Dienst 1850. Dienst 1851.

Op de grondbelasting . . . * f 44,875.465

» het personeel 326,106.52

ii ii patentregt 86,093.01

f 39,431.26

320,558.73

92,876.24 5

De opbrongst der directe belastingen over do dienstjaren 1850

en 1851 is verminderd met het bedrag der ordonnantiën wegens

ontheffingen, kwijtscheldingen, verminderingen, afschrijvingen en

oninbare posten
,
welke over vroegere dienstjaren op het IXde

hoofdstuk IS der begrooling van staats-uitgaven werden aange-

f 457,074.995 f 452,866.235

- -

=

De ontvangsten wegens het formaatzegcl zijn onder de opbrengst

der regten op den in-
,

uit- en doorvoer begrepen.



Bijlagen. Vel 8A 1 Stó 1 Tweede Kamer

Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1 85 3

.

(Bijl. der Mem. v. Beantw. v. het Voorloopig Versl. der Comm. v. Rapp. voor het Ontw. v. Wet tot vaststelling der Middelen.)

Nederlanden over de dienstjaren 1842—

1

85 1 -

dienst DIENST DIENST DIENST DIENST DIENST

1

1816 . 184 ?. 1848. 1849. 1850. 1851.

f 8,314,579.25

1,662,916.985

4,953,784.31

5

• 992,673.085

1,896,821.94 5

531,117.67 5

f 8,329,362.99

1,665,873.68

4,959,377.91

993,307.655

1,910,125.845

534,843.59

f 8,342,284.94

1,668,456.92

5,221,017.78

1,045,650.695

2,000,527.005

560,158.35

f 8,354,136.47

1,670,827.51

5,367,864.06

1,077,156.69

2,058,842.735

576,484.22

f 8,368,704.78

1,628,865.65

5,152,958.63

1,033,393.04

2,171,671.99

608,073.95

f 8,378,247.12

1,761,890.64

5,226,194.485

1,047,152.005

2,133,684.26

597,433.385

14,076,140.135

5,061,698.11

13,428,599.695

4,915,543.64

13,971,586.71

5,060,337.34

14,258,836.89

5,202,583.36

14,899,676.735

5,482,018.63

14,903,505.105

5,450,678.35

1,240,974.585

2,907,067.39

28,146.20

240,389.16

2,704,131.70

2,696,375.645

1,267,817.805

3,134,623.995

30,087.205

260,425.73

2,648,119.14

2,778,186.88

1,195,448.69

2,798,746.26

28,815.595

245,637.505

2,613,044.88

2,606,941.67

1.187.443.06

2,823,540.72

26,147.04

231,194.44

2,056,497.575

2.394.742.07

1,224,172.275

2,971,231.38

24,272.50

252,101.60

2,235,033.16

2,545,047.79

1,273,662.975

3,172,929.40

24,313.305

270,067.91

2,466,574.605

2,721,982.14

r 2,576,900.28

435,272.98

819,299.63

435,610.635

236,584.02 5

393,431.91

2,600,165.32

555,461.565

806,934.045
446,123.435
240,977.895

397,643.555

2,662,287.955

510,503.155

395,389.68

227,019.99

398,727.20

2,994,897.99

657,178.405

410,029.92

242,973.91

444,060.395

3,371,392.24

525,142.20

406,869.31

217,873.99

492,830.755

3,170,357.395

385,758.375

430,862.885

227,917.995

469,954.945

125,856.50

14,889.09 5

124,875.81

14,745.14
116,889.16

13,765.72

127,711.385

15,101.99

148,948.08

17,489.715

142,839.59

16,850.36

1,602,499.94

1,370,101.70 5

419,276.00

88,312.50

1,444,232.89

1,397,226.125

544,836.00

91,272.00

1.365.467.73

1.367.447.73

391,019.50

92,890.75

1,321,399.185

1,350,553.115

, 424,370.00

99,764.00

1,257,704.25

1,294,121.44

425,633.10

96,057.50

1,286,464.175

1,330,030.895

413,467.50

97,289.50

f 55,824,851.38

\

f 55,520,789.54 f 54,900,062.91 f 55,374,337.135 f 56,851,284.69 f 57,400,109.30

Het verschil in de opbrengst der graanregten
,
tusschen 1843,

1844 en 1845 bestaat daarin
,
dat in het algemeen de invoer en

consumtie in 1844 het grootste was. Er werd ingevoerd: Tarwe
,

in 1843, 10,672 last; in 1844, 20,934 last, en in 1845, 12,677
last. Rogge

,
in 1843, 29,868 last; in 1844, 36,125 last, en in

1845, 24,820 last. Gerst , in 1843, 11,208 last; in 1844,
13,185 last, en in 1845, 21,644 last, alles in verbruik.
Met uitzondering dus van de gerst

,
in 1 845

,
was de invoer in

1844 grooter dan in 1843 en 1845.

Bovendien waren de regten bij invoer in 1844 algemeen hooger
dan in 1843 en 1845.

Het gemiddeld regt van de tarwe bedroeg in 1843 f 0.77 per
mud; in 1844 f 1.04, en in 1845 fl.08 per mud; van rogge

, in

1843 f 0.22 ; in 1844 f 0.69 ,
en in 1845 f 0.39 per mud

; van

gerst ,
in 1843 f0.46; in 1844 f 0.60, en in 1845 f 0.42 per mud.

De mindere opbrengst wegens de inkomsten der domeinen over

1844, vergeleken met de jaren 1843 en 1845, wordt te weeg
gebragt door de aanvankelijk met de jaren 1844 en 1845, op
.verlangen der Algemeene Rekenkamer, ingestelde wijziging in de

verantwoording van dit middel van inkomst.

Over de jaren voorafgaande aan 1844, heeft de verantwoording

steeds geloopen over pachtsommen, en was dus dienstjaarlijk, ten

gevolge waarvan de in 1844 verschenen termijnen van in 1843
aangegane verpachtingen nog aan het dienstjaar 1813 zijn toe-

gekend, terwijl, te beginnen met het jaar 1845 en zoo vervolgens

,

als inkomst is verantwoord wat gedurende het jaar is ingevor-

derd, en de onderwerpelijke verantwoording dus jaargankelijk

is geworden.

BIJBLAD VAN DE NEDEKLANDSCHE STAATS-COüEANT. 1852— 1853. II.
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[II. 1146-1

BIJLAAG-STAAT tot ontwikkeling van het algemeen overzigt van de opbrengst der belastingen im

BENAMING dek MIDDELEN DIENST 1842. DIENST 1843. DIENST 1844.

EN’

DERZELVER ONDERDEELEN.
Hoofdsom. Opcenten. Hoofdsom. Opcenten. Hoofdsom. Opcenten.

Accijnsen. *

Suiker f 216,202.095 f 103,776.995 f 217,623.985 jf 104,459.505 f 236,315.11 f 113,431.255

Wijn 779,428.425 374,127.13 5 762,321.185 365,914.16 720,431.025 345,806.90

j

Binnenlandsck gedistilleerd . . . 2,893,125.685 1,388,700.425 2,775,193.165 1,332,092.755 2,684,403.36 1,288,513.585

Buitenlandscli gedistilleerd . . . 204,696.49 5 98,254.30 5 200,747.40 96,358.75 179,941.615 ' 86,371.95

Geslagt 1,358,001.91 . 516,040.72 1,317,216.83 500,571.90 5 1,456,262.83 553,379.88 5

Zout 1,367,617.935 519,694.80 1,395,450.09 530,271.02 5 1,433,642.94 544,784.30

Zeep 847,313.535 321,979.135 854,090.07 324,554.225 853,338.325 324,268.545

Bieren en azijnen 382,334.245 145,286.65 350,448.375 133,170.36 5 333,440.435 126,707.35 5

Steenkolen 563,818.12 212,007.41 563,989.295 212,840.025 538,816.605 204,741.39

Turf 739,490.00 207,057.20 5 779,849.73 219,862.66 1,182,730.995 331,0S3.55

Gemaal 3,039,804.685 699,155.025 3,015,629.655 693,521.40 3,053,398.155 702,281.59

10 per cent collectief zegel van
quitantipn 1,239,645.12 458,781.555

1

1,224,122.07 451,083.91 1,267,517.235 462,222.38

Consont-zegel van vcrvoerbiljetten. 67,208.965 32,260.30 63,878.085 30,661.465 63,383.405 30,424.01

f 13,698,687.215 f 5,077,121.66 f 13,520,559.935 f 4,995,362.15 f14,003,622.035 f 5,114,016.69 5

Scïiecpvaartrcgten.

Vast rcgt f 186,388.41 f 184,969.17 f 104,173.175

Rhijnvaart-regten 188,642.585 228,210.015 183,362.69

Rcgten of tolgelden op de Üoster-

Schelde 1,109.905 348.185

Tolgelden op do binnenwateren tus-

schcn den Rliijn en de Schelde . 1,664.17 302.27 5

Mansvaart-rcgton 18,496.39 12,293.81 10,832.S4

Rogt op de Wcster-Sckelde . . . 340,857.72 403,677.62 389,758.85

f 736,659.18 f 829,801.075 f 688,126.55 5
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et Koningrijk der Nederlanden over de dienstjaren 1842— i85i, in opzigt tot de Accijnsen en Scheepvaartregten.

DIENST 1845.
1

DIENST 184©. DIENST 184?. DIENST 184S.

Hoofdsom. Opcenten. Hoofdsom. Opcenten. Hoofdsom. Opcenten. Hoofdsom. Opcenten.

f 288,357.07 f 138,411.39 5 f 311,449.59 f 149,495.795 f 458,372.66 f 220,018.87 f 401,503.725 f 192,721.77

• 703,514.40 337,686.90 697,653.76 334,873.75 725,791.97 348,380.14 £ 653,955.99 313,898.85

2,729,523.24 1,310,171.09 5 2,461,579.71 1,181,558.185 2,319,778.89 1,113,493.79 2,462,912.88 1,181,843.20 5

183,186.34 87,929.425
;
157,171.645 75,442.33 184,498.555 88,559.295 168,514.035 81,241.60 5

1,546,363.89 587,618.22 1,491,915.335 566,927.79 1,479,767.25 562,311.53 1,493,517.85
;
567,536.74

1,479,829.83 562,335.28 1,339,956.54 509,183.445 1,377,725.48 5 523,535.67 5 1,395,884.955 530,436.205

843,579.09 320,560.06 818,023.465 310,848.91 785,564.685 298,514.57 803,285.51 305,248.47

311,959.62 118,544.66 5 318,588.96 121,063.795 256,840.825 97,599.50 5 290,372.46 5 110,341.535

626,116.53 237,924.58 5 559,906.59 212,764.47 615,994.435 234,077.87 626,793.43 238,223.405

1,059,130.80 296,556.32 1,174,556.88 328,875.675 949,729.98 265,924.37 5 1,071,963.13 300,107.75

3,353,245.135 771,246.40 5 3,407,789.045 783,791.535 2,998,051.03 689,551.77 5 3,283,436.015 755,190.29

1,312,830.685 477,019.435 1,274,880.72 5 456,791.875 1,215,505.22 5 444,306.48 1,265,628.10 457,714.565

64,630.225 31,022.495 62,667.89 30,080.555 60,978.705 29,269.76 53,818.625 25,832.95

?
14,502,266.85 5 f 5,277,026.28 f14,076,140.135 f 5,061,698.11 f13,428,599.695 f 4,915,543.64 f 13,971,586.71 f 5,060,337.34

f 63,779.97 f 35,111.44 f 30,525.06 5 f 7,540.035

178,926.17 5 242,839.275 237,112.285
.
164,989.78

10,130.80 5 7,236.305 11,649.245 9,200.15

446,131.95 534,112.61 527,647.45 328,773.19

' 698,968.90
*

f 819,299.63 f 806,934.045 f 510,503.155



31A4 —
Staatsbegrooting voor het dienstjaar i853.

(Bijl. der Mem. v. Beantw. v. het Voorloopig Versl. der Comm. van Rapp. voor hetOntw. v. Wet tot vaststelling der Middelen.)

BENAMING deb MIDDELEN

EK

DERZELVER ONDERDEELEN.

AccRrasen.

Suiker

Wijn

Binnenlandsch gedistilleerd .

Buitenlandsch gedistilleerd .

Geslagt

Zout

Zeep

Bieren en azijnen ....

Steenkolen

Turf

Gemaal

10 per cent collectief zegel van
quitantien

DIENST 1849 .

Hoofdsom.

f 468,776.33

717.963.585

2,530,772.155

225,419.715

1,534,376.545

1,376,770.93

823.290.585

297,822.19

614,080.71

1,061,257.36

3,262,210.85

Consent-zegel van vervoerbiljetten.

Schccpvaartrcgten

.

Vast regt . . .

Rhijnvaart-rogten

Regten of tolgelden op de Ooster-
Scheldc

Tolgelden op de binnenwateren tus-
schen den Rhijn en de Schelde

Maasvaart-regten

.

1,291,074.70

55,021.235

f 14,258,836.89

Opcenten.

f 225,012.63

344,622.50 5

1,214,770.62 5

108,201.455

583,063.06 5

523,172.94

312.850.41

113.172.42 5

231,944.37

298,558.35 5

750,308.48

470,495.93

26,410.17

f 5,202,583.36

f 7,796.26

194,823.55

8,953.395

445,605.20

f 657,178.40 5

DIENST 1850 .

Hoofdsom.

f 589,205.52

786,705.20

2,720,485.315

209,516.535

1,610,480.61

1,442,387.665

836,829.31

309,813.285

642,130.505

1.052.847.405

3.293.412.405

1,348,805.03

57,057.95

Opcenten.

f 282,818.65

377,618.48

1,305,832.955

100,567.925

611,982.62 5

548,107.305

317,995.14

117,729.06

243,687.02 5

295.119.87

757,4S4.865

495,686.915

27,387.81

5

f 14,899,676.735

f 4,311.715

109,352.31 5

9,675.95

401,802.22

f 525,142.20

f 5,482,018.63

DIENST 1§51 .

Hoofdsom. Opcenten

524.864.52

797,049.67

2,657,159.19

200.867.53

1,577,426.13

1,416,726.62

826,508.325

324,799.80

697,084.145

1,097,691.88

3,377,570.64

1,349,774.845

55,981.81

f 14,903,505.10 5

990.165

5,178.93

379,589.28

f 251,931.57

382,732.15 5

1,275,529.605

96,435.055

598,362.915

532,653.53

314,077.34

123,416.08 i

264,037.965

soo.'ess.sos

782,286.71

492,621.755

26,907.865

f 5,450,678.35

f 385,758.375

Regt op do Wester-Schelde . .
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[II. 114c.J

BIJLAGE.

STAAT, aanwijzende de veraccijnsde heevéellieden Tarwe,
Spelt en Rogge in liet Rijk , van 1834—1851.

1

TARWE.

Ponden.

SPELT.

Ponden.

ROGGE.

Ponden.

1834 102,868,211 42,086 131,967,591

1835 102,852,9313/4 12,3725 136,872,888

1836 106,487,4203/4 13,756 141,614,5375

1837 105,187,623 9,855 144,848,6533/4
1838 98,245,4295 4,940 150,179,3465

1839 91,883,911 7,219 162,831,394

1840 93,557,058 16,087 171,007,821

1841 92,954,701 18,865 166,763,0165

1842 91,933,699 7,567 172,556,178

1843 98,078.096 12,6855 159,686,879

1844 96,998,542 18,178 160,959,297

1845 106,261,955 11,962 179,781,9465

1846 110,967,343 30,603 178,678,270
1847 92,642,432 33,995 170,699,250
1848 102,189.224 33,103 188,108,8635

1849
'

100,001,123 25,'697 198,564,4245

1850 101,382,4045 16,112 196,254,7705

1851 105,266,4825 16,585 193,453,824

[II. 114d.]

BIJLAGE.

STAAT , aanwijzende de hoeveelheden veraccijnsde Runde-
ren, Kalveren, Schapen en Varkens, voor het Rijk , van
1836—1851.

RUNDEREN.

Aantal.

KALVEREN.

Aantal.

SCHAPEN.

Aantal.

VARKENS.

Aantal.

1836 167,641 115,471 181,462 295,753

1837 172,958 107,997 182,785 288,288
1838 173,381 109,888 184,810 371,042
1839 141,423 97,057 157,172 347,934
1840 126,955 99,825 145,067 344,972
1841 139,560 108,801 153,282 351,937
1842 157,629 106,892 143,775 325,642

1843 129,929 104,678 131,012 291,568
1844 123,990 108,821 131,200 345,706
1845 146,286 112,114 135,126 420,395
1846 137,335 109,666 114,735 318,463
1847 131,582 100,961 88,547 265,171
1848 123,892 87,076 96,643 273,235
1849 124,109 . 93,884 102,448 359,830
1850 149,057 108,418 107,937 429,720
1851 149,111 104,961 101,976 372,844

[II. 115-]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot vaststelling der Middelen tot dekking
der uitgaven begrepen in de begrooting der Staats-uitgaven
voor het dienstjaar 1853 ; uitgebragt in de zitting van
den 15den November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het ontwerp van wet tot

vaststelling der Middelen tot dekking der uitgaven begrepen in
de Staatsbegrooting voor 1853 heeft, na kennis genomen te

hebben van de Memorie van Beantwoording met daarbij gevoegde
stukken, door den heere Minister van Finantien den llden No-
vember jl. ingezonden op het Voorloopig Verslag wegens dit

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COüRANT. 1852—1853.

wets-ontwerp
,

geen nader onderzoek te dier zake in de Afdee-
lingen der Kamer noodig geoordeeld.

Wat het eigen oordeel der Commissie over de punten
, in de

gewisselde stukken behandeld , betreft , bepaalt zij zich tot de
verklaring

,
dat

,
terwijl de overige regerings-antwoorden

, hares

inziens
, als bevredigend zijn aan te merken , zij het gezegde in

§ 8 der Memorie van Beantwoording moeijelijk kan overeenbren-

gen met hare begrippen omtrent het vormen van kapitaal en

omtrent dienstvermenging in ons stelsel van comptabiliteit.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den l’5den

November 1852.

Blussé.
Van Doorn.
Van Hall.

' Jongstra.
De Fremert.

[II. 116.]

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp
van Wet tot vaststelling van hoofdstuk IV der begrooting

van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853. [Zie dit

Wets-ontwerp op bladz. 6 en 7 dezer Bijlagen .]

Naar aanleiding van het aanzoek van den Hoogen Raad
,
ver-

meld onder art. 5 in de Memorie van Beantwoording van het

Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs, heeft het

den Koning behaagd, bij besluit van 15 November jl. n°. 55,
te bepalen, dat, met wijziging van het Koninklijk besluit van
den 18den Februarij 1849 n°. 53 ,

slechts eene der twee alsnog

in het collegie van den Hoogen Raad openstaande raadsheers-

plaatsen voorloopig onvervuld zal worden gelaten.

Dien ten gevolge wordt het wets-ontwerp en de uitgewerkte

en toelichtende staat in dezer voege gewijzigd :

Ilde AFDEELING.
Kosten der regterlijke magt.

Het cijfer van Artikel 5 verhoogd met f 4,500, en dienvolgens

veranderd in f 320,300.

Dat der afdeeling wordt alzoo f 1,311,772.

Het eindcijfer van het hoofdstuk wordt ten gevolge van boven-
staande verandering f 2,200,262.28, en moet dus ook aan het

slot van Art. 1 der wet gelezen worden : » en alzoo tot een

» bedrag van twee millioen twee honderd duizend twee honderd twee

i) en zestig gulden ,
acht en twintig cents."

De Minister van Justitie
,

Strens.

[II. 117.]

VERBETERING IN DE TWEEDE NOTA VAN
WIJZIGING in het Ontwerp van Wet tot vaststelling van

hoofdstuk IV der begrooting van de Staats-uitgaven voor

het dienstjaar 1853.

De wijzigingen, bij de Tweede Nota van Wijzigingen in het

Ontwerp van Wet tot vaststelling van het IVde Hoofdstuk der

Staatsbegrooting voor 1853 gebragt, moet aldus gelezen worden :

Ilde AFDEELING.

Kosten van de regterlijke magt.

Het cijfer van Artikel 5 wordt verhoogd met f 4,500 , en dien-

volgens veranderd in f 107,700.

Dat der afdeeling wordt alzoo f 1,211,772.

Het eindcijfer van het hoofdstuk wordt ten gevolge van boven-

staande verandering f 2,200,262.28, en moet dus ook aan het

slot van Art. 1 der wet gelezen worden: » en alzoo tot een

i) bedrag van twee millioen twee honderd duizend twee honderd twee

» en zestig gulden , acht en twinlig cents."

[II. 118.

j

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot vaststelling van hoofdstuk X der

begrooting van de Staats-uitgaven voor het dienstjaar 1853 ;

uitgebragt in de zitting van den 25sten November 1852.

De nadere overweging in de Afdeelingen der Kamer betrek-

kelyk het wets-ontwerp tot vaststelling van hoofdstuk X der

II.
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Staatsbegrooting voor 1853, bevattende de uitgaven voor bet

Departement van Oorlog, heeft de volgende uitkomsten opgeleverd.

§ 1. De leden ,
die aan dit tweede onderzoek deel namen

,

hebben vrij algemeen verklaard ,
van den inhoud der Memorie van

Beantwoording op het Voorloopig Verslag en der daarbij ge-

voegde stukken in zoover met genoegen kennis genomen te heb-

ben^ als daardoor aan een deel der bedenkingen, vroeger te dezer

zake in de Afdeelingen geopperd, eene bevredigende oplossing is

gegeven. Meer bepaald is door de overlegging der nadere toe-

lichtende staten het bezwaar weggenomen , dat de raming van

behoeften voor het Departement van Oorlog, gelijk die oorspron-

kelijk was medegedeeld, als in sommige opzigten steunende op

eenen vroegeren staat van zaken, niet uitdrukte de werkelijke

behoeften voor 1853, zoo als die zich op dit oogenblik laten

berekenen.

Intusschen bleef er verschil van gevoelen heerschen over het

hoofdpunt ,
waarop het hier aankomt ,

namelijk de verhooging der

blijvende uitgaven voor het Departement van Oorlog ten gevolge

der reorganisatie van het wapen der artillerie en van de jongste

wijzigingen in de tractementsbepaling van officieren bij het leger.

Terwijl sommige leden zich over deze verhooging niet bepaald

uitlieten, toonden verscheidene anderen zich daardoor zeer be-

zwaard. Wel wilden zij gaarne erkennen , niet bevoegd te zijn

om over de deugdelijkheid der plaats gehad hebbende nieuwe

organisatie der onderscheidene wapens een afdoend oordeel te

vellen. Maar daarom juist zouden zij het wenschelijk hebben

geacht , dat de noodzakelijkheid dier plaats gehad hebbende ver-

anderingen nader ware toegelicht en hun dc overtuiging gegeven
,

dat thans werkelijk het doel , om de kern van een goed en krachtig

leger te vormen, zal worden bereikt. Ook uit dit oogpunt hadden
zij gewcnscht , dat de rapporten van het comité van defensie

o Ver de inrigting van het leger aan de Kamer hadden kunnen
worden medegedeeld. Al namen zij echter aan, dat de nieuwe

organisatie wenschelijk was geweest; ja, al wilden zij toegeven,

dat misschien om dit leger op eenen werkelijk goeden voet te

brengen
, daaraan nog grootere uitbreiding behoorde te worden

gegeven; dan moest toch, meenden zij, hier niet enkel worden
gelet op hetgeen in het afgetrokkene voor de krijgsmagt gevorderd

wordt, maar ook en inzonderheid op datgene wat de toestand

der geldmiddelen van den Staat toelaat, die pas uit het vroeger

verval zijn opgebeurd. Zij konden toch ook niet uit het oog

verliezen , dat door de plaats hebbende maatregelen van het

Departement van Oorlog de uitgaven voor dat Departement
,
en

dat wel in vredestijd, in twee rigtingen toenemen, namelijk aan
de eene zijde door de verhooging van hetgeen voor de active

krijgsmagt wordt gevorderd, aan de andere zijde door de in het

oog vallende vermeerdering van het bedrag der militaire pen-

sioenen. Indien men vroeger ook in de Kamer op eene betere

organisatie der verschillende wapens van het leger had aange-
drongen, dan was dit, ten minste door vele leden, niet geschied

in het vooruitzigt
,

dat eene aanzienlijke vermeerdering van uit-

gaven daarvan het gevolg zou zijn. — Enkele leden traden ten

aanzien der plaats gehad hebbende verhooging van officiers-trac-

tementen nog in eenige bijzonderheden. Zij merkten aan, dat de
bezoldiging van de tweede luitenants der infanterie thans buiten

verhouding was gebragt met die van sommige burgerlijke ambte-
nuren. Ook verklaarden zij zich bepaald tegen de toelage van
f 1000, die aan den inspecteur der infanterie boven hét generaal-

majoors-tractement is verleend ; meenende zij , dat deze verhoo-

ging, vooral wanneer zij in verband stond met meerderen door

dien hoofdofficier te verrigten arbeid, en niet als eene vergoeding

voor reiskosten moest worden aangemerkt, niet te pas kwam.
Tegenover het tot nu toe ontwikkeld gevoelen stond dat van

verscheidene andere leden
,
die zich niet tegen de bedoelde ver-

hooging van uitgaven gestemd toonden. Ook de mecsten hunner
verklaarden do waardij der plaats gehad hebbende organisatie van
verschillende "wapens bij het leger niet genoegzaam te kunnen
beoordeclen, maar do noodzakelijkheid dier organisatie was dan
toch door deskundigen volmondig erkend. Bestond die noodza-
kolijkheid

, dan kon men het daardoor aan do schatkist opgelegde

bezwaar betreuren, maar moest men zich die meerdere uitgaven

getroosten. Dat meerder bedrag was dan toch ook niet van zulk

alles overwegend gowigt. Aan eene besparing van drie of vier

tonnen gouds moest liet voordeel van een wel klein, maar inwendig
goed geregeld en voor krachtige uitbreiding vatbaar leger te bo-

zitten , niet worden opgeofferd. Allerminst mogt dit het geval

zijn bij den tegenwoordigen toestand van Europa en in onzen
leoflyd

, nu de versnelde middelen van gemeenschap en vervoer
het oorlogsgevaar, indion dit eenmaal ook voor ons Vaderland
mogt ontstaan, op zulk eeno in ’t oog vallende wijzo verhoogen.

Een van do leden der Kamer, die zich aan het laatst ontwik-
keld gevoelen aansloot, heeft in zijne Afdcellng eene uitvoerigo
•ondorteekendo nota wegens dit onderwerp overgelegd ; welk stuk

in de Commissie van Rapporteurs is overgebragt. De Commissie
heeft gemeend ,

die Nota
, zonder in eenige beoordeeling van het

daarin vervatte betoog te treden , aan het tegenwoordig verslag te

moeten hechten.

§ 2. De wijze, waarop de staat, onder n°. 110 gedrukt, de
vermeerdering aanwijst der voor het Departement van Oorlog noo-
dige uitgaven ,

ten gevolge der organisatie van het wapen der

artillerie en van de wijziging in de tractements-bepaling van
sommige officieren, heeft nog bepaald de aandacht getrokken.

Men merkte aan , dat deze staat het punt , waarop het hier

aankomt ,
duidelijker in het oog zou hebben doen vallen , indien

daarbij als slotsom ware opgegeven, dat de blijvende vermeerde-
ring f 300,193.50 bedraagt, en dat op dit bedrag, ten gevolge der

omstandigheden , aan het eind der becijfering wegens het wapen
der artillerie vermeld

, in 1853, maar dan ook voordat jaar alleen,

welligt f 170,113.18 kan worden bespaard. In eene der Afdee-
lingen voegde men er nog bij, dat, indien werkelijk de nieuwe
organisatie van het wapen der artillerie zoo volstrekt noodig

ware, ook de aanvulling van het aantal tweede luitenants met
63 ,

waarvan bij de bedoelde aftrekking wordt gewaagd , niet

nog een geheel jaar moest worden verschoven. Kon men die offi-

cieren thans nog zoo langen tijd missen , dan scheen hunne be-

noeming ook wel voor ’t vervolg achterwege te kunnen worden
gelaten. Daarop werd echter geantwoord

,
dat het geschikte per-

soneel voor deze openstaande officiersplaatsen thans niet te vin-

den is ; dat in dit gebrek wel kon worden voorzien , door onder-

officieren ,
die, zonder eene wetenschappelijke opleiding te hebben

genoten ,
voor de betrekking van officier der artillerie te gebrui-

ken zijn
,
na een af te leggen examen , daartoe te bevorderen ; maar

dat deze buitengewone maatregel alleen in oorlogstijd in aan-
merking komt. Ontstond er echter werkelijk behoefte of dreigend

gevaar, dan kon men altijd nog tot dit' hulpmiddel zijne toe-

vlugt nemen
,
en evenzeer uit de onderofficieren als uit de kwee-

kelingen der militaire academie officieren der artillerie kiezen.

§ 3. De aanzienlijke vermeerdering
,
die het bedrag der mili-

taire pensioenen heeft ondergaan en nog voortdurend schijnt

te zullen ondergaan , is op nieuw een onderwerp van ernstige

overweging geweest. Vele leden konden de opmerking niet te-

rughouden
,
dat de uitgaven voor het personeel der gepensioneer-

den in eene treurige evenredigheid staat tot de uitgaven voor het

personeel van het active leger. Zij vreesden
, dat dit in ’t ver-

volg nog meer het geval zou zijn, en hadden ook uit dat oogpunt

de uitdrukking der Memorie van Beantwoording , dat een leger

,

om doel te treffen, bruikbaar moet zijn, met eenig leedwezen op-

gemerkt. Dat denkbeeld van bruikbaarheid van een officier was
toch van eenen zeer rekbaren aard. Indien het van het per-

soonlijk gevoelen des Ministers van Oorlog afhing , welke der meer
bejaarde officieren huiswaarts moesten worden gezonden , dan kon,

al legde de tegenwoordige Minister daarin nog zekere matiging

aan den dag
,
een volgend hoofd van het departement veel verder

gaan , en zoo doende zou het gezamenlijk bedrag der pensioenen

koe langer zoo meer de krachten des Lands te boven gaan. Hier

komt bij , dat bij elk leger onder de officieren een natuurlijk ver-

langen tot opklimming in rang bestaat ; dat in vredestijd het beste ,

ja dikwijls eenige middel om dat verlangen vervuld te zien ,
in het

pensioneren der oudere officieren bestond ; en dat dus bij het Depar-
tement van Oorlog een gestadige aandrang tot het nemen van de-

zen laatsten maatregel moet plaats vinden. Men wilde niet bewe-
ren, dat de tegenwoordige Minister aan dien aandrang te zeer

had toegegeven, en dat dus in dit geval werkelijk misbruik had
plaats gehad ; maar men kon toch niet anders dan op nieuw bij

de Regering aandringen, om in het pensioneren met de meeste
spaarzaamheid te werk te gaan

,
en zich niet door de zucht om

enkel jeugdige en krachtige officieren te bezitten , te laten verlei-

den tot het verwijderen dergenen , die nog zonder nadeel in dienst

kunnen worden gehouden.
Van eene andere zijde voerde men hiertegen aan, dat do vrees ,

als of de Regering met opzigt tot het pensioneren der officieren

al te ver zou kunnen gaan, overdreven was. In dc eerste plaats

moest men niet uit het oog verliezen
, dat de wetten op de mili-

taire pensioenen, aan hen, dio daarop aanspraak hebben, hetregt
geven om pensioen te vragen, en dat dus bij het verleenen van
een deel de. militaire pensioenen do Regering bloot lijdelijk is. In
de twecdo plaats bleek uit de Memorie van Beantwoording zelve,

dat een derde der sedert de werking der wetten van 28 Augustus
1851 verleende pensioenen, ten behoeve van onder-officieren en sol-

daten is toegestaan, wier pensionering, ten gevolge van een door
de Tweede Kamer in dc genoemde wetten gebragt amendement

,

aan minder beperkende voorwaarden is verbonden , dan volgens
do oorspronkelijke voordragt der Regering het geval zou zijn

geweest.

Maar ook al liet men deze beide omstandigheden ter zijde
,
dan
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behoefde ruen slechts een blik op de geschiedenis van ons leger te

slaan, om zich te overtuigen, dat, zoo men daarvan inde daad

de kern eener krachtige krijgsmagt wil maken , een buitenge-

wone maatregel met opzigt tot het pensioneren der officieren nood-

zakelijk is. Men moest toch niet vergeten, dat tijdens de veree-

niging met Belgie de kaders van het leger grooter en dus het uit-

zigt op bevordering gunstiger zijn geweest
;
en dat in het tijd-

perk van 1830 op 1839 onze staande krijgsmagt eene uitbreiding

heeft erlangd
,

die de krachten des Lands zeer verre te boven

ging. Daarop is eene gedwongene
, hoogst aanmerkelijke in-

krimping gevolgd, maar juist ten gevolge dier inkrimping is de

kans op bevordering voor de officieren uiterst gering geworden,

en zijn er vooral ook bij de infanterie vele gevallen voorgekomen,

dat bejaarde officieren nog in eenen minderen rang dienst moes-

ten doen. Tot zekere hoogte moet, in het belang van ’s Lands
verdediging, aan dit kwaad een einde worden gemaakt ; maar daaj»-

om kan geene reden bestaan om voortdurend eene aanmerkelijke

vermeerdering van het cijfer der militaire pensioenen te ver-

wachten.
De andere leden namen uit deze redenering aanleiding tot het

uiten van den wensch ,
dat ter gelegener tijd van regeringswege

eene opgave wierd medegedeeld van het bedrag der pensioenen

,

die sedert de werking der wetten van 1851 op aanvrage der be-

langhebbenden zijn verleend. Daaruit zou dan blijken
,
welk be-

drag als een uitvloeisel van regerings-maatregelen en niet als een

bloot gevolg der bestaande pensioenwet is aan te merken.
In eene der Afdeelingen uitte men nog een ander verlangen.

Indien werkelijk het bedrag der aan onderofficieren en soldaten

verleende pensioenen zoo groot wierd ten gevolge van het in de

wetten van 1851 door de Tweede Kamer gcbragt amendement
,

dan zou het, volgens sommige leden dier Afdeeling
, bij de Le-

gering een ernstig punt van overweging moeten uitmaken, om in

dit opzigt op de gedane stappen terug te keeren , en het erlangen

van regt op pensioen voor de onder-officieren en soldaten weder
afhankelijk te stellen van veertigjarige dienst, met vijf-en-vijftig-

jarigen ouderdom.

§ 4. Aan vele leden is het antwoord der Regering op § 6 van
het Voorloopig Verslag, betrekkelijk liet verdedigingsstelsel

,
bij-

zonder met toepassing op het al dan niet behouden van bepaalde

vestingen, niet geheel bevredigend voorgekomen. Indien daarom-
trent in dit Eindverslag niet in verdere bijzonderheden wordt ge-

treden , is zulks alleen daaraan toe te schrijven, dat de punten,

die men op het oog had, in te naauwe betrekking staan tut het-

geen in vroegere vergaderingen met geslotene deuren is verhan-

deld. — Voorts gaven eenige leden te kennen, reden te hebben
tot twijfel

,
of de Regering wel in allen deele getrouw bleef aan

hetgeen de Minister van Oorlog van Spengler in het comite'-gene-

raal van den 18den December 1850 als haar stelsel heeft aan-
geduid.

§ 5. De bedenkingen ,
in de Memorie van Beantwoording tegen

eene meerdere splitsing van artikelen van dit hoofdstuk der be-

groeting ontwikkeld
,

zijn aan verscheidene leden voorgekomen,
niet genoegzaam afdoend te zijn. Zij meenden aan dit punt der

splitsing van artikelen nog meer dan te voren te moeten hechten,

na hetgeen zeer onlangs met den Minister van Finantien over kunst-

middelen tot uitputting eener begrooting is verhandeld.

§ 6. In verband met de § § 10 en 17 der Memorie van Beant-
woording is de opmerking gemaakt

,
dat de wijze

,
waarop de op-

brengst der bij het topographisch bureau vervaardigde kaarten ver-

antwoord wordt, niet overeenkomt met de goede regelen van
comptabiliteit ;

en dat dit evenzeer het geval is ten opzigte der af-

trekking op deze Staatsbegrooting van de bijdragen voor de kadets

van het geheel bedrag der kosten van de militaire academie. Bij

dit laatste heeft men het oog niet enkel op de bijdragen van
ouders of voogden

,
maar ook op die uit de koloniale fondsen.

Zoowel de opbrengst der kaarten als de bijdragen der kadets be-,

hoorden, naar dit gevoelen , in derzelver geheel op de raming der
rijks-inkomsten voor te komen. Daardoor zou gelegenheid geo-
pend worden v om de uitgaven voor het topographisch bureau
en voor de militaire academie tot haar werkelijk bedrag op de
Staatsbegrooting uit te trekken.

Aldus vastgesteld bij de Commissie den 24sten November 1852.

Dommer van Poldersveldt.

ScHIFFER.

Meeussen.

De Raadt.
,

Van Nispen van Sevenaer.

[II. 119.]

BIJLAGE.

NOTA behoorende bij het vorenstaande Verslag.

De ondergeteekende, buiten demogelijkheid geweest zijnde, om
aan het eerste onderzoek van de Staatsbegrooting voor 1853 in de
Afdeelingen deel te nemen , en uit den aard zijner betrekking van
lid van het Comité' van Defensie, welligt meer dan de meeste
zijner medeleden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, be-
kend met al wat de verdedigings-bclangen betreft

,
— heeft ge-

meend van de hem thans aangebodene gelegenheid , bij het tweede

onderzoek van het Xde hoofdstuk der bovenvermelde begrooting,
gebruik te moeten maken tot de mededeeling van eenige korte
opmerkingen betrekkelijk de meerdere gelden, die op den duur
zullen noodig zijn voor de cavalerie en de artillerie; en waarom-
trent bij eenige leden der Kamer bezwaren schijnen te bestaan.

In de eerste plaats neemt hij de vrijheid te herinneren, dat op
het Xde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1849, vastgesteld

bij de wet van 9 Augustus 1847 {Staatsblad n°. 51), was gebragt

:

voor het wapen der infanterie, f 3,941,300.00

» » » » cavalerie . 1,626,100.00

» » » » artillerie . 1,489,500.00

n jj » » genie . . 300,900.00
f 7,357,800.00;

eene raming die gegrond was op de veronderstelling
,
dat er onder

de wapens zouden zijn

:

Bestendig.

Gedurende
drie

maanden.

Gedurende Met verlof

ééne en in

maand. reserve.

bij de infanterie. 14,288 hoofden 5,976 5,976 17,928

» )) cavalerie . 3,629 » 220 1,017 908

» » artillerie . 3,655 » 1,017 922 3,230

)> » genie . . 537 » 60 60 206

22,109 hoofden. 7,273 7,273 22,272

Ten gevolge van de toezeggingen, gedaan bij het bekende Ver-
slag van den Raad der tijdelijke Ministers van den 13den No-
vember 1848, waarbij de reductien, zonderling genoeg, bij 1/5 en.

1/jO waren aangegeven, zonder eenigen anderen grond, werd op

de begrooting voor 1850 slechts gebragt

:

voor het wapen der infanterie f3,591,880.15 dus minder f3491(419.85

» i) n i) cavalerie . 1,422,144.09 » 203,955.91

» » » i) artillerie . 1,356,792.665 » 132,707.335

» „ » » genie . . 274,427.935 „ 26,472.065

Te zamen f6,645,244.84, dus minder
dan voor 1849 f712,555.16

Een noodzakelijk gevolg hiervan was , dat het personeel der

verschillende wapens aanmerkelijk moest gereduceerd worden

,

namelijk :

bij de infanterie, met 48 officieren en 2024 vrijwilligers

.

» » cavalerie

,

» 18 * » » 714 140 miliciens

» » artilerie

,

» 23 » » 444 » 260 »

» » genie

,

» 13 » OO <1

te zamen 102 officieren 3269 vrijwilligers 400 miliciens,

totaal 3771 hoofden minder;

terwijl het aantal rijks-paarden bij de cavalerie met 315 en bij

de artillerie met 295 werd verminderd.

Tevens werden de compagnien rijdende en veld-artillerie (alleen

met uitzondering van ééne compagnie behoorende tot het Lim-
burgsche bonds-contingent) slechts voor de bediening van bafterijen

van zes in plaats van acht vuurmonden, ingerigt.

Ook in andere opzigten werden de organisatien der infanterie

,

cavalerie en artillerie op eene weinig doeltreffende wijze ge-

regeld.

Al spoedig bleek het dan ook ,
vooral bij het beramen van een

algemeen plan van verdediging, dat hierin noodzakqlijk moest

voorzien worden. Bij het ontwerpen der nieuwe organisatien heeft

echter, met het oog op de beperktheid der beschikbare geldmid-

delen, veel goeds en nuttigs achterwege moeten blijven, — dan
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door het aanbrengen van de meest rnogelijke besparingen op som-

mige détails gelukte het evenwel tamelijk goede organisatien tot

stand te brengen.

Bij de infanterie (Koninklijk besluit van 21 November 1850) -wer-

den de kaders uitgebreid door het verdeelen der veld-bataillons

in vijf in plaats van in vier compagnien; tevens werd er eene

,

ook voor liet leger in de koloniën, allezins nuttige inrigting tot

stand gebragt, namelijk het instructie-bataillon ,
alsmede een depot

van discipline. De gezamenlijke sterkte van het wapen der infan-

terie werd met 400 hoofden verhoogd, en de kosten zullen, blij-

kens de begroeting over 1853 op f 3,582,840.03 geraamd (*) , toch

nog ruim f 9000 minder bedragen dan er bij de gebrekkige orga-

nisatie van 1849 voor 1850 werd noodig geoordeeld.

Bij de cavalerie (Koninklijk besluit van 27 December 1851)

werden de zoo lang gewenschte depots tot stand gebragt; de totale

sterkte van het wapen met 123 hoofden (waaronder 13 officieren),

zoo ook het aantal rijks-of troepen-paarden met 136 vermeerderd,

en tevens de groote verbetering ingevoerd dat de miliciens in plaats

van 3 maanden, een jaar onder de wapens zullen blijven. Wan-
neer men deze verschillende verbeteringen in aanmerking neemt

,

kan de meerdere som van ruim f 50,000, die er nu zal noodig

zijn ,
niet te groot genoemd worden.

Bij de artillerie werd, ingevolge de nu onlangs bij Koninklijk

besluit van 8 September jl. vastgestelde organisatie
,
de hoogst ge-

brekkige van 14 Augustus 1849 aanmerkelijk verbeterd
,
het aantal

veld-batterijen vergroot , en de totale sterkte van het wapen ver-

meerderd met 763 hoofden en 114 rijks-paarden ; terwijl ook kier

de miliciens (met uitzondering van die voor den transporttrein) een

jaar onder de wapenen zullen blijven. Dit een en ander zal wel

is waar gepaard gaan met eene vermeerdering van uitgaven die

in het vervolg f 247,053.50 zal bedragen (zie het stuk n°. 110°).

maar deze som is inderdaad betrekkelijk gering te noemen, wan-
neer men in aanmerking gelieft te nemen

:

1°. dat er, bij de vcld-artillerie
,
in de plaats van 5 batterijen

a zes vuurmonden en 1 batterij a acht vuurmonden, thans 11

batterijen, alle van acht vuurmonden, zullen zijn;

2°. dat de batterijen rijdende artillerie, wier getal, zeerteregt,

op 4 is gebleven
,
ook van acht vuurmonden zullen zijn ;

3°. dat liet aantal compagnien vesting-artillerie met inbegrip der

depöt-compagnien van 34 op 39 is gebragt
;
en

4°. dat er kaders bestaan voor 12 compagnien artillerie-schut-

terij, eene hoogst nuttige inrigting, die ten opzigte der infanterie

allezins navolging zou verdienen.

Ook .in vergelijking met de som die op de hierboven aange-
haalde, in 1847 vastgestelde begrooting voor 1849 voor de artil-

lerie was uitgetrokken , is de vermeerdering niet groot te noemen.

Toen werden de kosten geraamd op ... f 1,356,792.665

voor eene totale sterkte van 8919 hoofden, waarvan:

- 3655 bestendig onder de wapenen, met 106 officiers-paarden en
830 rijks-paarden.

922 gedurende 3 maanden

,

922 » 1 maand ,
— en de overige met verlof of in re-

serve waren, zoo als reeds vroeger is vermeld.

Behalve de 5 compagnien rijdende artillerie
, waren er toen slechts

7 compagnien veld- en 33 compagnien vesting-artillerie, terwijl
er nu, met inbegrip der depót-compagnien die toen niet bestonden,
5 compagnien rijdende- , 12 compagnien veld- en 39 compagnien
vesting-artillerie zullen zijn.

Thans zal er op den duur noodig zijn . . . f 1,594,615.925

voor eene totale sterkte van 9001 hoofden, waarvan :

4289 bestendig onder de wapenen
,
met 147 officiers-paarden en

619 rijks-paarden

;

130 gedurende drie maanden; — en de overige met verlof of in

reserve.

Doch, terwijl het aantal compagnien rijdende artillerie gelijk is

gebleven, zijn de kaders der veld- en vesting-artillerie aanmerke-
lijk uitgebreid en zijn nog daarenboven, gelijk reeds vermeld werd,
do kaders voorhanden voor 12 compagnien artillerie -schutterij.

(*) Men laat de som , vereiseht voor do verhooging der tractementcn
van d<; ade luitenants

,
buiten rekening , omdat dit ter behoorlijke

vergelijking noodig is.

Bij dit alles dient in het oog te worden gehouden dat de ar-

tillerie eene zeer voorname rol bij onze verdediging moet spelen

;

en dat ook zelfs zonder Venlo en Maastricht mede te rekenen , de
sterkte van dat wapen op voet van oorlog noodwendig ongeveer
10,001) strijdbare mannen dient te zijn (*) ; het zal dus door de
schutterij moeten worden aangevuld even als in 1831 heeft plaats

gehad; maar die schutters zijn ongeoefend, en evenzoo de 1204
reserve-miliciens

,
begrepen onder het boven aangegeven getal

van 9001: van daar de dubbele noodzakelijkheid vau sterke

kaders.

Wat de paarden betreft, zoo zij opgemerkt dat er volgens de
bezuinigde organisatie van 1849 bij de reW-artillerie slechts 188
rijks-paarden waren : wanneer nu de batterij van het Limburgshc
bonds-contingent eens spoedig op voet van oorlog moest worden
gebragt (een geval dat zich zeer ligt zou kunnen voordoen), dan
zouden daarvoor ruim 150 paarden noodig zijn

,
zoodat er zoo

goed als niets voor eigen gebruik overbleef, als men in aanmer-
king neemt dat er steeds zieke en relorm- paarden zijn. Thans
zuilen er bij de veld-artillerie 323 rijks-paarden zijn, dus 135
paarden meer ; maar ook dit getal is eigenlijk nog te gering wan-
neer men spoedig eenige batterijen op voet van oorlog zou moeten
brengen. Al de paarden steeds te ondei houden die men op voet

vau oorlog uoodig heeft, zou eene dwaasheid zijn, maar men moet
in de allereerste behoefte naar belmoren kunnen voorzien. Wer-
den al de batterijen veld-artillerie op voet van oorlog gebragt,

dan zouden
(
zoo als bij de nieuwe organisatie is bedoeld) voor

6 batterijen ligte 12ponders
,
ieder gerekend op 136 rijks-paarden

en 5 batterijen ligte 6ponders , ieder gerekend op 104 rijks-paar-

den
,
— daarvoor reeds, behalve die welke bij het depót moeten

blijven, ruim 1336 paarden noodig zijn; en eigenlijk zouden de
batterijen veld-artillerie alle uit ligte 12ponders moeten bestaan

;

dan zou echter het aantal paarden tot ongeveer 1500 klimmen.
Evenzoo is het met de rijdende artillerie gelegen. Bij de 4 veld-

en de depót-compagnie zijn te zamen , volgens de nieuwe organi-

satie, 326 rijks-paarden. Op voet van oorlog zullen er voor 2

rijdende batterijen h 12 pond ligt
, en 2 idem a 6 pond ligt, te

zamen meer dan 800 paarden noodig zijn
,
behalve die welke bij

het depót dienen te blijven.

Daarenboven moeten dan nog al de paarden worden aangeschaft

voor de reserve-parken en den pontontrein enz. ; boven en be-

halve al de paarden die er nog noodig zijn voor het verdere mili-

taire voerwezen, als de ambulance enz., enz., waarvan de be-
spanningen niet door de artillerie geleverd worden.
Men zal zich eenig denkbeeld- van de behoefte aan paarden

kunnen vormen wanneer men gelieve op te merken dat in den
jare 1832, toen wij 13 veld- en rijdende batterijen bij het mobile

leger hadden, benevens bespannen batterijen in Maastricht, in

het 4de en 5de district van Zeeland en eenige bespannen stukken

in sommige andere vestingen , er bij de artillerie alleen ( op den
lsten December van dat jaar

)
ongeveer 5000 paarden waren

,

zonder nog dien transporttrein mede te rekenen die niet tot de

artillerie behoorde. De totale sterkte der artillerie aan personeel

was op dien datum , zoo te velde als in de vestingen enz.
,
9304

hoofden present ouder de wapenen.

Ook ten opzigte der cavalerie kan hetzelfde worden aange-

merkt. Thans zijn er 2410 rijks- of troepen-paarden bij dat

wapen : op voet van oorlog moet zulks volgens de tegenwoordige

organisatie vermeerderd worden tot 3668. Ook hier kan men in

het geval komen dat het Limburgscli bonds-contingent op eens

op voet van oorlog moet worden gebragt : alsdan zouden de 286

troepen-paarden thans bij het corps l.imburgsche jagers tot 536

vermeerderd, en dus 250 paarden van de andere regementen moe-
ten genomen worden

,
die ook nu reeds zelden of nooit compleet

zijn aan paarden.

Deze- laatste omstandigheid schijnt meerendeels een gevolg,

op dit oogenblik althans, van het niet voldoen van deu aannemer
der remonte voor 1852, aan de bepalingen van zijn contract ten

opzigte van den tijd van oplevering. Wanneer nu het getal re-

monte-paarden bij ieder regement bepaald is naar de vermoedelijke

behoefte in het voorjaar , en de levering eerst veel later in het

jaar geschiedt , dan is het aantal onbruikbare of reformpaarden

middelerwijl grooter geworden , en kan het getal paarden bij de

veld-escadrons niet op de noodige sterkte worden gehouden. Het
ware wel te wenschen dat men voor de leverantie der remonte-

paarden een contract voor eenige jaren kon aangaan ; alsdan zou

de aannemer zich in tijds van de noodige veulens of jonge paarden

kunnen voorzien.

(*) Dat is zonder de zoogenaamde non-combattants (als : kwartiermeesters,

schrijvers , werklieden enz.) en al wat aun de constructie-magazijneu en
dergelijke inrigtingen werkzaam is.
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(Nota behoorende bij het Eindverslag over Hoofdstuk X
;
Voorgestelde Amendementen.)

Eindelijk zij nog tot beter overzigt en vergelijking tusscben de

in 1847 vastgestelde begrooting voor 1849 en die voor 1853 opge-

merkt , dat volgens de tegenwoordige organisatien de sterkte

aldus is:

Gedurende Gedurende Met verlof en

Bestendig. 3 maanden. 1 maand. in reserve.

bij de infanterie . 12,807 5,964 » 23,924

j> » cavalerie . 2,970 — » 1,272

» » artillerie . 4,272 130 » 4,599

n » genie . . 439 60 60 206

20,488 6,154 60 30,001

dat het aantal paarden bij de cavalerie op de begrooting voor

1849 bedroeg:

bij de cavalerie 205 officiers- en 2,589 rijkspaarden,

» » artillerie 106 » ,, 830 »

311 3,419

te zamen 3,730 paarden

en volgens de tegenwoordige organisatie :

bij de cavalerie 306 officiers- en 2,410 rijks-paarden ,

» » artillerie 147 ». 649 »

453 3,059

te zamen 3,512 paarden;

zijnde het verschil in meerder van de officiers-paarden ten deele

daardoor veroorzaakt
,
dat men in 1847 bij de begrooting voor

1849 zeer ten onregte slechts één ration fourragie voor de paar-

den der ritmeesters en luitenants der cavalerie en rijdende artil-

lerie had uitgetrokken, een maatregel waarop men bereids in 1848

is teruggekomen.
Verder dient bij de vergelijking te worden opgemerkt dat op de

begrooting voor 1849 de traetementen van de officieren der infan-

terie en cavalerie en de kwartiermeesters, bij het Departement
van Oorlog werkzaam, niet bij het wapen waartoe zij behooren
waren uitgetrokken, hetgeen nu wel het geval is (*), en dat de

traetementen der administrateurs van kleeding , toen voor memorie

uitgetrokken , thans almede op de begrooting bij ieder corps voor-
komen. Desniettemin zal ten slotte het totale cijfer voor de

infanterie, cavalerie
,

artillerie en genie (lilde afdeeling der begroo-

ting) in het vervolg nog ruim f 422,000 blijven beneden dat het-

welk in 1847 op de begrooting voor 1819 werd aangevraagd.
Ten slotte zij het den ondergeteekende vergund hier nog bij te

voegen, dat alleen de innige overtuiging der hooge noodzakelijkheid,

om hoe eer hoe beter terug te komen van den voor onze strijd-

krachten zoo noodlottigen weg
,

dien men ten gevolge van het

meer bedoeld verslag van November 1848 is ingeslagen, er hem
toe gebragt heeft , om zoo mogelijk iets ter toelichting bij te dra-
gen, voor zooveel de kortheid van den tijd waarover hij vóór
het tweede onderzoek van het Xde hoofdstuk der begrooting kon
beschikken, hem dit toeliet;— dat verder, zoo hij eene aanmer-
king zou willen maken op de aangevraagde geldsommen, het dan
deze is, dat die sommen tot eene goede regeling onzer verdedi-

ging
, wat het personeel des legers betreft

,
niet groot genoeg

zijn;— dat ook bij de infanterie de miliciens langer onder de
wapenen moesten blijven (in het naburig Belgie is dit 18 hier 3
maanden), en dat er allernoodzakelijkst eenige kaders moesten
bestaan voor de eventueel te mobiliseren schutterijen. — Einde-
lijk verzoekt hij zijne geachte medeleden dringend , toch wel in

het oog te willen houden dat ons leger hier te lande tevens de
pepinière, de kweekschool is voor het leger in onze koloniën

,

en dat het geld hier uitgegeven ook daar vruchten draagt.

’sHage, den 22sten November 1852.

C. M. Storm van ’s Gravesaxde.

(*) Onder de sterkte hiervoren vermeld zijn echter die officieren , te

zamen thans 16 in getal ,
ook niet begrepen

,
omdat zij evenmin zijn op-

genomen in de vroeger opgegeven sterkte volgens de begrooting van 1849 ’

in het begin dezer Nota.

[II. 120.]

AMENDEMENT voorgesteld op de Ontwerpen van Wet
vaststellende het IXde hoofdstuk A der Staatsbegrooting

voor 1853 en de middelen tot dekking der uitgaven in die

begrooting begrepen.

De navolgende wijzigingen in de wets-ontwerpen , betreffende

de Begrooting voor 1853 worden voorgesteld :

I. In het eenig artikel van het ontwerp van wet tot vast-

stelling van het IXde hoofdstuk A. artikel 11 aldus te lezen :

Artikel 11. Vermindering van den rentelast, als:

a. voor amortisatie van schuld ten gevolge van overeen-
komst f 300,000

b. voor inkoop of aflossing van schuld, tegen

het einde van 1853 , of later te bewerkstelligen
,

bijaldien de gewone middelen toereiken
,
zulks ten

gevolge van de besparing, verkregen door de wet
van den 27sten September 1841 (Staatsblad n°. 35).

c. voor als voren , ten bedrage van de bereids

door vroegere amortisatie bespaarde renten . .

d. voor vermindering van schuld (nagenoeg ten

bedrage van het overschot op vroegere dienstjaren

tot en met 1851)

en e. voor aankoop van het waarborg-kapitaal
voor de muntbiljetten, met 1 Januarij 1853 in

omloop blijvende (wet van den 26sten April 1852
[Staatsblad n°. 90)

f 20,040,000

Dienvolgens het totaal der afdeeling te verhoogen

tot f 55,335,420.72

en het totaal van het hoofdstuk tot de som van f 55,733,773.62

moetende dan ook het slot van het wets-ontwerp gelezen worden
als volgt : » en alzoo tot een bedrag van vijf en vijftig millioen

zeven honderd drie en dertig duizend
,
zeven honderd drie en zeventig

gulden
,
twee en zestig cents.

II. In het ontwerp van wet tot vaststelling van de Middelen

artikel 1 aan te vullen met hetgeen volgt

:

i) 12°. de som over vroegere dienstiaren tot en met 1851 als

overschot beschikbaar zullende blijven
,

volgens de daarvan reeds

bekende uitkomsten , of wel naar de later vast te stellen Staats-

rekeningen. ' f'ub v

» 13°. de creatie van muntpapier
,
gewaarborgd door in te koopen

nationale schuld, volgens art. 1 der wet van den 26sten April

1852 [Staatsblad n°. 90).”

’s Gravenhage , den 24sten November 1852.

Bachiene.

[H. 121.]

AMENDEMENT voorgesteld op hoofdstuk IX A der

Staatsbegrooting voor 1853.

De ondergeteekende heeft de eer, naar aanleiding van art. 9

der wet van 27 September 1841 [Staatsblad n°. 35) , voor te stellen

om Artikel 11: Amortisatie van schuld ,
voorkomende onder de

lste afdeeling- van het Eenig artikel van het wetsontwerp betrek-

kelijk het IXde Hoofdstuk A der Staatsbegrooting voor het dienst-

jaar 1853 , te verhoogen met zeven honderd vijf en vijftig duizend

een honderd gulden ( f 755,100) en gevolgelijk de lste afdeeling

tot de somma van f 36,350,520.72 en het geheele hoofdstuk tot

de somma van f 36,748,873.62.

’s Gravenhage , den 29sten November 1852.

J. J. Kochüssen.

527.000

213.000

9,000,000

' 10,000,000

BUBLAD VAN DE NEDERLANDSCHB 8TAATS-COORANT. 1852— 1853. II.
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(Bijl. der Mem. v. Beantw. v. het Voorloopig Versl. der Comm. v. Rapp. voor het Ontw. v. Wet tot vaststelling der Middelen.)

[II. 114e.]

BIJLAGE.

OVERZIGT van de opbrengst der Middelen (hoofdsom en opcenten) over de negen eerste

maanden van i 852 in vergelijking gebragt met de raming over hetzelfde tijdvak.

BENAMING

der

MIDDELEN

Directe belastingen

:

Grondbelasting . . . . .

Opeenten
Personeel

Opcenten
Patenten .

Opcenten

Totaal

In- en uitgaande regten en seheepvaartregten

:

Regten op den in- en uitvoer ......
Tonnegelden van de zeeschepen ......
Scbeepvaartregten

Vuur-, ton- en bakengelden
Formaatzegel

Opcenten

Totaal

Accijnsen

:

Suiker
Wijn
Binnenlandsch gedistilleerd

Buitenlandsch gedistilleerd

Geslagt
Zout
Zeep
Bieren en azijnen . , .

Steenkolen

Turf
Gemaal , . .

10 ten honderd collectief zegel

Vervoerbiljetten

Opcenten

Totaal

Indirecte belastingen :

Zegelregten

Registratieregten

Griffieregten . .

Hypotheekregten
Successieregten

Opcenten

Totaal

Regt van waarborg op do gouden en zilveren werken.
Opcenten.

Totaal

Opbrengst der posterijen .

Opbrengst der Staats-lotery

Inkomsten der domeinen

Totaal-generaal .

Bedrag

der raming.

3/4

der raming.

Opbrengst
over de negen

eerste maanden
van 1852.

f 8,375,000.00

1,746,625.00

5.080.000.

00

1.016.000.

00
1,958,000.00

548,240.00

f 6,281,250.00

1,309,968.75

3,810,000.00

762,000.00

1,468,500.00

411,180.00

f 6,535,959.835

1,370,399.005

3,909,453.445

781.890.69

1,428,087.505

399,864.505

f 18,723,865.00 f 14,042,898.75 f 14,425,654.985

f 3,200,000.00

400.000.

00

500.000.

00

200.000.

00
7,000.00

470,660.00

f 2,400,000.00

300.000.

00

375.000.

00

150.000.

00
5,250.00

352,995.00

f 2,486,570.155

414,447.48

(*) 420,337.045

198,174.445

5,842.585

379,352.475

f 4,777,660.00 f 3,583,245.00 f 3,904,724.185

f 450,000.00

700.000.

00

2.550.000.

00

180.000.

00

1.500.000.

00

1.450.000.

00

815.000.

00

300.000.

00

625.000.

00

1.025.000.

00

1.289.500.00

55,000.00

5.186.060.00

f 337,500.00

525.000.

00
1.912.500.00

135.000.

00

1.125.000.

00

1.087.500.00

611.250.00

225.000.

00
468.750.00

768.750.00

2.475.000.

00
967.125.00

41,250.00

3.889.545.00

f 429,968.715

590,573.255

1,922,530.36

122.886.14

774,926.06

967,742.87

642.801.14

246,032.385

512,581.94

852,450.52

2,536,421.53

959,891.49

41,802.365

3,855,991.63

f 19,425,560.00 f 14,569,170.00 f 14,456,600.40

3.350.000.

00

2.350.000.

00

2.603.000.

00

f 862,500.00

2.512.500.00

1.762.500.00

1.952.250.00

f 905,050.955

2,427,985.87

21,011.08
208,589.77

1,655,640.045

1,980,554.57

f 9,453,000.00 f 7,089,750.00 f 7,198,832.29

f 140,000.00

16,545.45

f 105,000.00

12,409.08

f 115,971.125

13,712.275

f 156,545.45 f 117,409.08 f 129,683.40

f 1,250,000.00 f 937,500.00 f 1,029,979.84

f 400,000.00 f 300,000.00 f 276,743.50

{ 1,237,590.685 f 928,193.01 f 945,669.44 3

f 55,424,221.135 f 41,568,165.84 f 42,367,888.045

AanmerHngen.

(*) Alleen regt op da
Wester-Schelde.
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Wijziging der bepalingen nopens de hefjing bij admodiatie van sommige accijnsen in Limburg.

(Eindverslag der Commissie van Rapporteurs.)

[XXXIX. 3.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van Tiet Verslag

der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
tot wijziging der bepalingen nopens de hefjing bij admodiatie

van sommige accijnsen in Limburg.

Naar aanleiding van bet Voorloopig Verslag van 2 November
1852 over het wets-ontwerp tot wijziging der bepalingen nopens

de heffing bij admodiatie van sommige accijnsen in Limburg
,
heeft

de Regering de eer in het midden te brengen

:

§ 1. Aan de hier gemaakte aanmerking is door aanvulling van
art. 4 van het wets-ontwerp voldaan.

§ 2. De Regering stemt volkomen toe, dat alle ongelijkmatig-

heid in de heffing eener belasting met zorg moet worden ver-

meden ; maar heeft geene zwarigheid gemaakt om het verhoogen
van het maximum van den hoofdelijken omslag voor het gemaal
te beperken tot Limburg

,
vermits het bepalen alleen van een meer

of minder hoog maximum geene volkomene gelijkheid zou kunnen
te weeg brengen , als hangende de toepassing van dat maximum af

van verschillende omstandigheden
,
die buiten het bereik der wet

zijn gelegen.

Ook is de aanleiding der onderwerpelijke voordragt alleen uit

ovengenoemd gewest voortgekomen, en daarentegen uit het 4de en
5de district van Zeeland nog geene enkele klagt over de regeling

van den hoofdelijken omslag bij de Regering vernomen. Mogt zich

echter ook daar de behoefte tot eene verhooging van het maxi-
mum openbaren, de Regering zal daaraan gaarne gevolg geven.

§ 3. Het bedrag der kohieren voor de admodiatie van het ge-

maal in het 4de en 5de district der provincie Zeeland is f 54,309.42
per jaar; de ontvangst wijst gelijk cijfer aan.

§ 4. De Provinciale Staten van Limburg zijn nopens de voor-
gestelde wijzigingen niet gehoord en behoefden ook, naar het inzien

der Regering, niet gehoord te worden.
Art. 64 der wet op het gemaal van 29 Maart 1833 (Staatsblad

n°. 3) ziet op het geval dat de heffing bij admodiatie door den
Koning wordt toegestaan, en niet wanneer die, gelijk in Limburg,
bij de wet zelve is vastgesteld. Zoo dus de Gedeputeerde Staten
aldaar over de voorgestelde wijzigingen zijn gehoord, is zulks

niet geschied om aan een wettelijk voorschrift te voldoen
,
maar

om met do denkbeelden van het gewestelijk bestuur bekend te

worden.

§ 5. Eene geheele vrijstelling der belasting op de brandstoffen
voor alle bedrij ven die van turf of steenkolen gebruik maken ,

zou met eene vernietiging dier belasting gelijkstaan, als moetende
het daarvoor worden gehouden

,
dat ,

in weerwil van de betaling
van het niet vrijgestelde l/

5 , l/io of I
/20 van den accijns

, de op-
brengst reeds gevoelig door de vrijdommen lijdt.

Dat de inrigtingen van nijverheid in Limburg
,
onder het stelsel

van admodiatie
, in eenen meer voordeeligen toestand verkeeren

dan die in het overige gedeelte des Rijks , valt niet te ontken-
nen , evenmin als dat, door de toepassing, op de beheerders dier
inrigtingen, van het voorgestelde maximum van f 4 daarin niet

geheel wordt voorzien. Om eene volkomene gelijkheid daar te

stellen, zoude niet alleen de heffing bij admodiatie moeten wor-
den gestaakt, maar ook wettelijke bepalingen ingevoerd tot heffing

van accijns op de in Limburg gegraven wordende steenkolen
, het-

geen aan groote moeijelijkheden onderhevig zou zijn. De Rege-
ring blijft niettemin op dit punt hare aandacht vestigen.

§ 6. De Regering meent dat de voorgestelde maxima de per-
ken eener billijke verhouding niet overschrijden

, doch zou zwa-
righeid maken die nog verder te verhoogen.

§ 7. Aan deze aanmerking is door eene aanvulling van de artt. 2
en 3 van het wets-ontwerp voldaan.

JDe Minister van Finantien
,

Van Bosse.

NOTA VAN WIJZIGINGEN in het Ontwerp van Wet tot

wijziging der bepalingen nopens de hefjing bij admodiatie van
sommige accijnsen in Limburg. [Zie dit Wets-ontwerp op
bladz. 873 en volgg. der Bijlagen van het Bijblad II.

1850—1851.]

Art. 2. Aan het slot bij te voegen :

H onverminderd het bedrag voortspruitende uit de herbelasting
» hierboven vermeld.”

Art. 3. Aan het slot van de 1ste zinsnede by te voegen :

» onverminderd het bedrag uit de even vermelde herbelasting
» voortspruitende.”

Art. 4. Aan het slot van dit artikel by te voegen

:

» en waarbij van de volgende grondslagen wordt uitgegaan:
» a. dat de door Gedeputeerde Staten van het gewest gemaakte

» verdeeling van den aanslag van iedere gemeente
, door eene voor

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853.

ij elke gemeente door hetzelfde collegie te benoemen commissie van
» vijf personen over de ingezetenen der gemeente wordt omge-
» slagen

;

» b. dat de door Gedeputeerde Staten executoir verklaarde kohie-

» ren ter inzage van de ingezetenen worden nedergelegd ,
met regt

» van deze om daartegen binnen zekeren tijd hunne bezwaren in

n te brengen

;

n c. dat de inning der aanslagen geschiedt door den rijks-

i) ontvanger over de gemeente.”

[XXXIX. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot wijziging der bepalingen nopens de

heffing bij admodiatie van sommige accijnsen in Limburg.

uitgebragt in de zitting van den 11 den November 1852.

De Commissie van Rapporteurs ,
kennis genomen hebbende van

de Memorie van Beantwoording met de daarbij gevoegde Nota van
Wijzigingen, den 6den November jl. door den Minister van Finan-
tien ingezonden op het Voorloopig Verslag van den 2den Novem-
ber jl., is van oordeel, dat te dezer zake geen nieuw onderzoek in

de Afdeelingen der Kamer vereischt wordt , en geeft mitsdien te

kennen dat de aanneming van dit Wets-ontwerp haar wenschelijk

voorkomt.
Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs ,

den

lOden November 1852.

Van der Heijde.
Hengst.
Meeussen.
Van Wintershoven.
Anemaet.

[XXIII. 1.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

omtrent het voorstel van de heeren Bachiene c. s. tot het

houden eener Enquête omtrent den accijns op het Zout.

Bij het onderzoek in de Afdeelingen der Kamer van het voorstel

tot het houden van een onderzoek (enquête) over den accijns op
het zout waren 35 leden tegenwoordig.

§ 1. Verreweg het grootste gedeelte dier leden was tegen het

houden van het onderzoek.

Men beriep zich op de bedoeling van de voorstellers zelven ,

welke
, zoo als uit de Memorie van Toelichting blijkt (zie de

laatste zinsnede dier memorie)
,

tot strekking had
,
om de zaak

grondig te onderzoeken, alvorens werd overgegaan tot eene ver-

betering van de toen bestaande wet omtrent den accijns op het

zout ; men begreep dat zij zich ten doel hadden gesteld het on-

derzoek te doen voor dat het lot van het voorgedragen wets-
ontwerp zou zijn beslist en alleen met het oog op dat ontwerp.

Dit echter aangenomen zijnde en wet geworden ,
is het voorge-

stelde onderzoek, zoo als het daar ligt
,
thans nutteloos en ontij-

dig: nutteloos
,
omdat reeds door de werking zelve der wet zal blij-

ken of het daarin gehuldigde stelsel goed is , en omdat het on-

derzoek voornamelijk zal moeten worden ingesteld bij partij digen
,

of althans belanghebbenden, waardoor welligt meer schemering

dan eigenlijk licht zou ontstaan ; ontijdig
,
omdat het onderzoek

niet meer strekken kan tot bereiking van het doel der voorstellers,

navorsching der hoofdpunten van het toen aanhangig wets-ontwerp.
Bovendien bestond er vrees dat het de werking der wet zal be-

lemmeren.
Eenige leden waren echter voor het houden der enquête. Te-

gen de bovengemelde gevoelens voerden zij aan dat het onder-

zoek wel nuttig kon zijn; daar het, goed ingesteld, licht kon
verspreiden over menig punt dat nog in het duister ligt

,
en dat

men niet als bewijs van het nuttelooze van het onderzoek mogt
aanvoeren , dat het moest plaats hebben door het hooren van be-

langhebbenden die partijdig moeten zijn, want dat ook konden
gehoord worden zouthandelaars geen zïeders zijnde , en ambtena-
ren; dat de vele en groote belangen, die hier op het spel staan,

een naauwkeurig onderzoek vorderden van een stelsel
, hetwelk

,

verkeerdelijk toegepast, de vernietiging van een aanzienlijken tak

van ny verheid kon te weeg brengen.

§ 2. Een lid wilde een onderzoek van alle accijnsen en der-

zelver werking , en van de vraag in ’t algemeen of het niet be-

ter ware de belasting der consumtive voorwerpen bij den oor-

sprong te heffen.

n.
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| p. Do Commissie van Rapporteurs , dff onderzoek der gn-

ypplens in de Afdeelingen overwogen hebbende , oordeelde het

niet ondoelmatig aan de geachte voorstellers van het onderhoek

een mondeling overleg njet hen voor te dragep
, hetgepp clan ook

nmt dp meeste bereidwilligheid werd aangenomen. Misschien

pudpn zij, uit aanmerking van den tegenstand in dp Afdeelingen

ondervonden , na de aanneming der wet op de verbetering yan den

accijns op het zout
?
zpo fj#pht men, van hun voornemen hebben

afgezien ; en dan werd de taak der rapporteurs van zeer eenyou-

digen aard. Maar slechts een der voorstellers was voor de intrek-

king
,
ook op grond dat een onderzoek der Kamer , de eerste maal

althans dat zij van het regt daartoe gebruik maakte , een goede

uitkomst moest beloven, en dat het geen goeden indruk zou ma-
ken Lidlen het uitviel in een zin strijdig met het, bij zoo groote

meerderheid, aangenomen ontwerp. De overige voorstellers wa-
ren niet geneigd aap. de zaak een einde te maken. Het gevoelen

immers van zoo veel leden, bij de behandeling in de Afdeelingen

niet tegenwoordig
,

kon ten slotte tot gunstiger dunk omtrent

het onderzoek leiden. De redenen door de weinige leden ter gunste

van het onderzoek aangevoerd beamende, voegden zij er nog bij
,

dat het doel van hun voorstel niet was bereikt, want dat niet

zoo zeer het verschuiven der beraadslaging was gewenscht
, als

wel het verspreiden van licht over het steeds duistere onder-

werp ;
welk licht er , ook na de aanneming van hpt ontwerp

,

aan ontbrak, zoo niet omtrent het wetenschappelijke der quaestie

dan toch omtrent het hoofddoel
,
de mogelijkheid der toepassing

hiér te lande van het Belgische stelsel; dat voorts bij het omfer-
zoek zouden kunnen worden toegelicht twee punten van groot ge-

wigt : de mogelijkheid der aanpeiling met het gevolg van zekere

uitkomst, en de juistheid van het gebruik der vochtwegers.
Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs

, den 29sten

Junij 1852,

Gevers van Endegeest.
Schiffer.
Reinders.
Ter Bruggen Hugenhoutz.
Blaupot ten Cate.

[XXIII. 2.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het verslag

der Commissie yan Rapporteurs omtregt h$t voorstel der
heeren Bachiene c. s. tot het houden eener Enquête omtrent
den accijns op het Zout .

Het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs over
het voorstel tot liet houden eener enquête omtrent dep accijns op
het zout

,
aan de voorstellers np den 29sten Junij jl. medegedeeld ,

is bij dezen aan een naauwkeurig onderzoek onderworpen ge-
worden.
De eerste vraag welke men zich ter beantwoording voorstelde

wqs
,

of hef, na het oordeel der lpdpp, welke in de Afdeelingen
tegenwoordig waren bij de behandeling van het voorstel vernomen
te hebben, wenschelijk zpu zijn, den wenk van de Commissie
van Rapporteurs, reeds bij de ponferentie tusschep deze en de voor-
stellers gegeven, en later in het Voorloopig Verslag herhaald, op
te volgen en hot vooystcl in te trekkep. Men heeft hiertoe geene
gronden gevonden ; integendeel, men is juist tep gevolge van die
conferentie en van het ATorloopig Verslag in zijn gevoelen beves-
tigd, dat het hoqden der enqpête noodzakelijk en we.nschelijk is.

Het is den voorstellers toch gebleken, dat hun eigenlijk doel, het
instellen van een onderzoek nopens, au hetgeen kan strekken tot ver-
betering van de bestaandq wetten qp den, accijns op. het zout en be-
paaldelijk omjipat de vraag of hqt belas,ten van dat artikel bij den
inslag

, nagenoeg op den voet dp- Belgische wetgeving
,
doelmatig kan

trordeu geacht
, minder ip aanmerking is, genomen ; terwijl meur

op den voorgrond is gesteld, dat hun cenig doel zou zijn geweest,
de behandeling van het in der tijd voorgedragen wets-ontwerp door
yene enquèlp fe doen voorafgaan, Ofschoon np do voorstellers
erkennen, dpt de laatstgenoemde weg hpn moer verkieslyk zoude
z’yn vóórgekomen

, blijft lipt voorname jool , het onderzoek nopens
de mogelijkheid eener minder bezwarende wijze van heffing, toch.
hetzelfde ook na de qynnemjng van liet bedoelde wets-ontwerp,
cn zpu mpn het zelis daarvoor kunnen houden, nadat de Kamer,
dp.or voortzetting van do beraadslaging oyer het ontwerp, het
voorstel fpt enquête vap do aapneming van dat ontwerp heeft
losgc-maakt, dat de Kruier zelve reeds door die handeling heelt
erkend daf Jtfti cch voprt\tef geldt

, yup die aaupoming ge-
heel onaïhankelyk.

lp. allup geval achten de voorstellers hup voorstol niet gopVc-
judieiyyrd en meppen zij djit

, bijaldien men liet ulijog met de aan-
pepiing vnp byt . vniq'zphecvey wviC-optwoip ip verband brengt

,

juist daarin cene nicriwo drangreden tot bet houden eener enquête

wordt gevonden, als hebbende de sedert 1 Jplij jl. in werking
gebragte aanvullingswet de reeds vroeger drukkende belemme-
ringen nog verzwaard ,

terwijl de enquête >v eiligt tot eene

wenschelijke opheffing of verligting dier belemmeringen zou kun-
nen feiden. Uit dit oogpunt hebben de voorstellers sedert de

aanneming van het voorppemde wpts-ontwerp huu yoorstel be-

schouwd , en het komt hun voor , dat de overige leden der

Kamer hot gedane voorstel thans ook vooral uit dat oogpunt heb-
ben te beoordeelen,

In bet Veyslag vindt men de te houden enquête bestreden
ornaat zij zou zijn nutteloos en ontijdig. Als reden der nutteloos-

heid wordt bijgebragt dat uit de werking der ryef zelve zou
blijken, of het daarin gehuldigde stelsel goed is, eb dat een on-
derzoek, hetwelk noodzakelijk bij partijdigeu zou moeten worden
ingesteld

,
geen liebf zal kunnen aanbrengen. Deze gronden zijn

reeds bij de conferentie, waarvan men ook in het Voorloopig

Verslag epne korte mededeeling vindt, dezerzijds bestreden. Men
neemt de vrijheid daarbij te voegen de vraag, of het geoorloofd

is het voorstel te bestrijden met de eerste der twee redenen ,
of

wezenlijk in eene zaak yan zoo groot gewigt
, waarbij een geheele

tak van industrie bedreigd wordt, en waarvan het bestaan van
zeer vele ingezetenen afhangt, een dusdanig onderzoek uit de

werking der wet' zelve voortvloeiende, alzoo bij wijze van experi-

menturn in corpora vili
,
gepast kan genoemd worden ? De beant-

woording' dier vraag laten de voorstellers aan het onbevangen
oordeel der leden oyer; zij zeiven vermeenen echter te mogen be-
weren, dat bet later zal blijken, dat zulk een experiment door de

industriëlen duur zal zijn betaald. Dat voorts bet hoorpn der

zieders tot geene goede uitkomsten zal leiden, is een beweren
dat niet onopgemerkt kan worden voorbijgegaan. Hef is toch

bekend dat de zieders verschillende belangen hebben en in twee
categorien kunnen worden gerangschikt. Door bij beide het on-

derzoek in te stellen
,
kqn men wel degelijk in staat gesteld

worden , licht te erlangen. Dit argument schijnt dan ook meer
tegen iedere enquête ip bet algemeen , dan tegen deze ia het

bijzonder, te kunnen worden aangevoerd en mag daarom minder
juist genoemd worden. Eene enquête zal toch meestentijds mopten
geschieden door het hooren yan belanghebbende deskundigen

,

maar men koore de verschillende partijen en deze, door eigen-

belang gedreven
,
zullen niet nalaten elkanders valsclie beweringen

aan te duiden. Op die wijze komt men vpn lieverlede tot meer
zekere uitkomsten. Bovendien is reeds aangetoond dat men ook
deskundige niet-belanghebbenden kan hooren.

De ontijdigheid ,
omdat dit voorstel verbonden zou zijn aan het

toen aanhangig wetsontwerp
,
is voorts reeds hierboven bestreden.

Mogt, gelijk in § 3 vqp bet Voorloopig Verslag staat geschre-

ven
,
een der voorstellers bij de confereptie met de Commissie vap

Rapporteurs blijken gegeven hebben yan het ypprstel fe willep

terugtrekken ,
het is den voorstellers aangenaam thans te kupnen

verklaren dat deze ,
om het groote belang der zaak

,
om de boven

aangevoerde redenen en ook omdat bij heeft meenen op te mer-
ken dat twee leden der Commissie van Rapporteurs bij do con-

ferentie waren toegetreden tot bet gevoelen dat de bedoelde

enquête toch nog nuttig en tijdig zou kunueu zijn, zich weder

geheel bij de meerderheid gevoegd heeft.

Voorzeker ligf het ook in de bedoeling, zoo als liet voorstel

aangeeft, vele andere printen en vooral ook de zoozeer te be-

twijfelen doelmatigheid der peilingen en dp juistheid vpn de
werking van den vpcht\veger te onderzoeken,

§ 2. De voorstellers vinden zich ejpdelyk pief geroepen aan

te dringen op de, vervulling van den \vensch van het. lid, dat

een algemeen onderzoek naar de werking van allo aecijpsep.

begeert pr. paar de. mogelijkheid om de belastingen op alle congrun-

tive voorwerpen bij den oorsprong tQ heffen, Zy, laten bef geree-

delijlc aan dat lid, verder zelf daartoe een voorstel te doen en

bepalen zich bij de aanbeveling van hun voorstel, zoo als liet ligt,

aan de belangstelling hunner medeleden in al wat de strekking

heeft om tot opheffing van belemmeringen der nijverheid te geraken.

Aldus vastgesteld den 14den Julij 1852.

'Bacöiene.
Hoff'man.
BllUssiU

Van Dajï van Isselt.
.

Mktman.

[xx!im. ah]

EINDVERSLAG der Commissie ihih Reqqyorteurs omtrent

het voorstel van de hoeren Bachiene e. s. tot het houden

eener Enquête omtrent den accijns op het Zout ; nügebragt
in dp zitting vim den lldon November 1852.

De Commissie wu Rapporteurs, kovunfe genomen hebbende van
liet antwoord der vourstellciA, heeft daarin geene redenen gevon-
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den voor eene nadere verzending naar de Afdeelingen. Ook

heeft de Commissie geene overwegende reden voor zoodanige ver-

zending gezien in de omstandigheid, dat sedert het eerste onderzoek

van het voorstel in de Afdeelingen, sommige nieuwe leden in deze

Kamer zijn gekomen. De zaak schijnt toch niet van zoo ingewik-

kelden aard te zijn, dat die leden zich niet, zonder deel te

hebben genomen aan de beschouwingen der Afdeelingen ,
een oor-

deel daaromtrent zouden kunnen vormen.

Bij de leden der Commissie bestaat eenig verschil van gevoelen.

Geen hunner is onbepaald tegen een onderzoek omtrent het

belangrijk onderwerp ,
maar terwijl twee leden het er voor hou-

den ,
dat zoodanig onderzoek ook op dit oogenblik, om vele,

daartoe in het verslag aangevoerde redenen ,
eene goede uitkomst

zal kunnen geven
,

vermeenen de drie- overige , dat onderzoek

thans als minder raadzaam te moeten beschouwen, daar de

nieuwe wet nopens den zout-accijns pas in werking is, en die

werking zelve eigenaardig eene soort van onderzoek zaL opleveren
,

waarvan men de uitkomst, op eenige ondervinding gegrond ,ten

minste eerst behoort af te wachten.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den 8sten

November 1852.
Gevers van Endegeest.
Schiefer.
Reinders.
Ter Bruggen Hugenholtz.
Blaupot ten Cate.

[XX. 4.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het verslag

der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
tot regeling van het gebruik van het Koloniaal batig slot

over 1850.

Ter beantwoording van het Voorloopig
(

Verslag omtrent het

in de vorige zitting onafgedaan gebleven, doch op nieuw (gewij-

zigd) ingediend wets-ontwerp tot regeling van het gebruik van

het koloniaal batig slot over 1850 , doet de Regering het volgende

dienen.

1°. Ad § 2 van het vroeger antwoord. Bij de meening van enkele

deskundigen , dat de in het verslag van 1849 gevonden wordende
opgaven wegens de onkosten

,
op de producten in Indie vallende

,

niet alle even naauwkeurig zij n , zal de Regering niet stilstaan

,

als zijnde die meening op geenerlei wijze gestaafd. Onder de

opgaven omtrent de onkosten vallende op de verkrijging der ko-

loniale producten ,
en medegedeeld in de verslagen van 1849 en

1850 , zijn alle onkosten tot aan de aflevering aan de factorij

der Nederlandsche - Handelmaatschappij begrepen, alzoo ook die

op het binnenlandsch vervoer , welke uit den aard der zaak naar

mate van den afstand van de plaats van productie tot die van
afscheep moeten verschillen

,
en waarvan geene specificatie kan

worden overgelegd.

Wat betreft de Dreanger Regentschappen, vermits het onbekend
is hoeveel de aanslag der landrenten en grondlasten aldaar zou

bedragen (zijnde dezelve nimmer in die streken ingevoerd), zoo

kan het eventueel bedrag dier belasting niet worden opgegeven,

en dus ook niet tot welk cijfer het gemis daarvan invloed uitoefent

op den prijs waarop de kof'fij aldaar aan het Gouvernement zou

te staan komen indien het stelsel van landrenten in de Preanger
Regentschappen in werking ware.

Wanneer men overigens den prijs der koffij in de Preanger Regent-
schappen geleverd, wilde berekenen als elders op Java

,
dan zou

men ,
afgescheiden van het punt der landrenten

,
nog niet tot een

goed resultaat of goeden overslag komen. Immers worden in de

Preanger Regentschappen , behalve de 1 mdrenten ,
ook andere be-

lastingen niet geheven, zoo als huistax, belasting op het bedrijf

enz. ,
waarvan de eventuele opbrengst ten deze ook in rekening zou

moeten worden gebragt.

2°. Ad § 4 van het antwoord . De hier bedoelde voorzieningen

betreffen meer bepaaldelijk het beheer en de bevoegdheid van den
administrateur der gouvernements-plantagie, welke voorzieningen

noodig waren en
,
zoo als reeds gemeld is

,
goede resultaten ople-

veven.

Bereids zijn 584 vaten suiker van de productie van dit jaar in

Nederland aangebragt en verkocht voor goede prijzen
; zijnde de

qualiteit der suiker, ofschoon met open vuren afgekookt, zeer

goed bevonden.

Zoo als bekend is
,

heeft men reeds sedert 1844 getracht op de
plantagie Ccctharina Sophia verbeterde toestellen, door de firma

Derosne $• Cail geleverd
,

in werking te brengen , doch door
verschillende omstandigheden ,

het overlijden van uitgezonden werk-
lieden en het ontdekken van gebreken

,
is die in-werking-brenging

achterwege gebleven
, vooral ook door het laakbaar gedrag van

voormelde firma, die, ondanks alle aangewende pogingen , de op
haar rustende verpligtingen niet is nagekomen; en, terwijl eene

geregtelijke vervolging buiten ’slands geene voldoende kans van
slaging oplevert, alle ^pogingen om tot beëindiging dezer zaak
te geraken, heeft weten te verijdelen. In dien stand van zaken
en alvorens de overtuiging verkregen was , dat de leveranciers

van evengemelde toestellen geen verder vertrouwen te dezer zake
verdienden, heeft men het voorzigtigst geacht, om de suikerbe-
reiding op de plantagie Catharina Sophia met de aldaar voorhan-
den middelen voort te zetten volgens de oude methode. Nadat
die plantagie, zoo als bereids gemeld is, eene gewenschte vermeer-
dering van arbeidende handen heeft bekomen, zijn de suikervelden

aanmerkelijk uitgebreid
,

en dit heeft reeds tot de medegedeelde
gunstige resultaten geleid.

Intusschen is het koloniaal Bestuur nu bepaaldelijk aange-
schreven om voorstellen te doen omtrent de methode van suiker-

bereidmg
,

welke op de plantagie Catharina Sophia voor den ver-

volge zoude belmoren te worden aangenomen. Volgens de laatstelijk

ingekomen berigten meende echter de beheerder der plantagie, en
met hem de Gouverneur, dat het raadzaam is om met het doen
dier voorstellen te wachten tot na den afloop van den oogst van
dit jaar ; vermits, na de groote uitgaven , welke in de laatste jaren
ten behoeve van de plantagie zijn gedaan, zonder evenredige in-

komsten
,
het geraden moet worden geacht om de aanschaffing van

nieuwe toestellen zooveel mogelijk te bekostigen uit de opbrengst

van het suikerproduct van dit jaar.

3°. Ad § 5 van het antwoord. Eenige leden kunnen niet goed-
keuren dat de Regering de ontwikkeling van de productive kracht

van den Surinaamschen bodem uitsluitend door Duitsche emigran-
ten tot stand zoude trachten te brengen. Dit is intusschen geens-

zins het voornemen der Regering. Er is geene uitsluiting van
Nederlanders uitgesproken, en wanneer Nederlandsche particuliere

ondernemingen de zaak willen bevorderlijk zijn, zal haar de mede-
werking der Regering geenszins onthouden worden. Men heeft

echter tot nu toe vruchteloos beproefd zoodanige ondernemingen
tot stand te brengen. Diezelfde leden meenen, dat indien de
noodige voorzorgen en maatregelen genomen werden voor eene

goede huisvesting als anderzins der aankomende emigranten ,
het

zoo moeijelijk niet zoude zijn, om ook hier geschikte personen te

krijgen. De Regering verklaart zich bereid zoodanige geschilde

personen, bij derzelver aankomst te Suriname , op de evenvermelde

wijze tijdelijk te gemoet te komen; tot nu toe heeft men ze echter

te vergeefs gezocht. Ook kan niet worden beaamd de bewering,

in het Voorloopig Verslag opgenomen, dat de vrees voor Neder-
landers om naar Suriname te emigreren , niet zoo zeer een gevolg

zou zijn van eene bij de bevolking alhier verkregene zekerheid

,

dat eene kolonisatie van die gewesten door Europeanen onmogelijk

is, maar meer van de bekendheid met het lot der eerste ongeluk-

kige emigranten ten gevolge van de weinige door het Bestuur

daar ter plaatse genomen voorzorgen voor eene behoorlijke ontvangst

der aankomenden. Het moge waar zijn dat de indruk van de

tegenspoeden, door die eerste emigranten bij hunne aankomst
ondervonden, ongunstig heeft gewerkt op de Nederlanders dio

anders welligt hun voorbeeld hadden gevolgd ; maar die indruk

moet zijn uitgewischt door de ervaring, dat de overgeblevenen

en later aangekomenen den veldarbeid onder het tropisch klimaat,

zonder benadeeling hunner gezondheid
,

konden verrigten. De
groote oorzaak der mislukking van de genomene proeve is veeleer

gelegen in de verwaarloozing
, door de kolonisten zelven

,
van

de middelen waardoor zij in hun onderhoud hadden kunnen voor-

zien. Behoudens enkele uitzonderingen
,
hebben zij de hun kos-

teloos afgestane gronden niet naar behooren bebouwd; het hun
geschonken vee verkocht of geslagt ; op hoogen toon klagten aange-

heven en voorziening geëischt in al hunne behoeften
,
of terugzen-

ding naar Europa voor rekening van het Gouvernement. In 1849

heeft een benoemd adjunet-bestuurder bij de kolonisatie aan de

Saramacca eene nieuwe proeve genomen om Nederlandsche kolo-

nisten voor zijne eigene rekening derwaarts mede te nemen
; hij

heeft al de kosten, zoo van overvoer als anderzins, zelf betaald,

en overeenkomsten aangegaan om hen voor loon te laten arbeiden.

Aan de Saramacca aangekomen, hebben zij het voorbeeld der

andere kolonisten gevolgd en zich aan d\5 aangegane overeenkoms-

ten onttrokken ,
met dat gevolg , dat dc bedoelde ondernemer het

aangewende kapitaal nagenoeg geheel heeft verloren. Later en

van af 1850 heeft de Regering pogingen aangewend , om
, met

betere waarborgen voor een goeden uitslag, eene kolonisatie van

Nederlanders naar Suriname te bevorderen. Die pogingen zijn

aangewend in overleg tusschen de Departementen van Koloniën

en van Binnenlandsche Zaken, alsmede van verschillende gewes-

telijke besturen
,
doch hebben tot geen voldoend resultaat geleid.
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De Regering is door een en ander als van zelve geleid geworden
tot het denkbeeld om, zonder, zoo als boven gezegd is , de Neder-

landers uit te sluiten, en zonder daarvoor zulke groote sommen af te

zonderen als vroeger zijn besteed, te beproeven om een gedeelte

der Duitscbe emigratie naar den vruchtbaren bodem van Suriname
te leiden. Zij is begonnen met eene commissie van deskundigen

te bestemmen , om de onderscheidene deelen der kolonie
, hare

hulpbronnen en hare geschiktheid tot onderhoud van Europesche
kolonisten

,
plaatselijk te onderzoeken. Ter bekoming van het

benoodigde personeel voor zoodanige commissie heeft de Rege-
ring, door tusschenkomst van de Nederlandsche gezanten bij de

Zuid-Duitsche Staten , zich tot die Regeringen gewend. Men
is daarmede zoo ver gevorderd , dat de commissie eerlang naar
Suriname zal kunnen vertrekken. Aan die commissie wordt ook
nog de taak opgelegd om, nadat de kolonie voor het beoogde
doel geschikt zal zijn bevonden , een bepaald plan te ontwerpen
waarnaar de kolonisatie met Duitschers zal worden verwezenlijkt.

4°. Ad § 6 van het antwoord. Eene schriftelijke overeenkomst
bestaat niet. De Stoomboot-maatschappij stelde in 1848 voor om
hare schuld te kwijten op de medegedeelde wijze. Daarop gaf de
Minister van Koloniën den Koning in overweging , om goed te

keuren dat de schnld van de Stoomboot-maatschappij wierd terug-

betaald » door middel eener korting van 10 per cent op alle gel-

den
,
welke door het Departement van Koloniën , hetzij uit hoofde

van bestellingen
, hetzij uit andere oorzaken

,
aan de maatschappij

verschuldigd is of zal worden”. De Koning heeft die goedkeu-
ring verleend en de zaak is dien ten gevolge op dien voet in uit-

voering gcbragt.
5°. Ad § 8 van het antwoord. Bij den verkoop der verschillende

gouvernements-producten werd tot dusverre de volgende courtagie

aan de koopende makelaars door de Nederlandsche Handel-maat-
schappy uitgekeerd :

voor koffij 60 cents

V suiker 35 i )

Y) tin 1 pet,

7) indigo 1 »

n cochenille 1 »

» thee 1V2 »

notenmuscaat 1 »

* foelie 1 ))

v nagelen 1 »

n kaneel 1 »

T) peper 1V2 »

7) notenzeep n/2 ))

» tabak n /2 »

Hieruit blijkt, dat het makelaarsloon niet in ieder geval één
ten honderd van den verkoopprijs bedraagt. Onlangs is intus-
: dien eene vermindering in de courtagie van de suikergebragt

,
door

dezelve te bepalen op 1 per cent. Eene vermindering wat de
koffij en thee betreft, zal eerlang volgen.

C°. Ad § 9 van het antwoord. De maatregelen, met medewer-
king der Nederlandsche Handel-maatschappij genomen, om waar-
borgen te hebben, dat de eventuele schaden door de assuradeurs
zullen worden vergoed, hebben bestaan in eene naauwkeurige her-
ziening der voorwaarden, waarop de assuradeurs (hetzij vennoot-
schap of anderen) tot do teekening der polissen worden toege-
laten, het brengen der sommen waarvoor ieder teekenen mag,
in goede verhouding tot de aangewezen bezittingen van den assu-
radeur, en verder in al die voorzorgen, waardoor volledige waar-
borg is verkregen, dat, welko onverhoopte schade ook mogt wor-
den geleden, dezclvo integraal aan hot Gouvernement zal worden
vergoed.

7°. Ad § 10 van het antwoord. Do bijzonderheden hier ver-
langd, zonder dat daarbij wordt vermeld met welk doel ze wor-
den gevraagd , behooren geheel en al tot do huishoudelijke
administratie in Ncderlandseh Indio, welker mcdedeeling in alle

mogelyko details aan het Departement van Koloniën tot groote
kosten en tijdverspilling zoude leiden, zonder evenredig nut. Men
is derhalve niet in de gelegenheid om do verlangde opgavo
over te leggen. Men neemt dezo gelegenheid waar om op te
merken , dat het voor het Departement van Koloniën in den
regel moeyelyker is , dan voor eonig ander departement van al-
gemeen bestuur

,
om steeds dadelyk to voldoen aan elke aanvraag

om mcdedeeling van bijzonderheden, do administratio betreffende
dor onder hetzelve ressortcrendo besturen, on met welke details
liet Opperbestuur, om do hierboven reeds vermelde reden

, niot
voortdurend bekend kan worden gehouden. Hier te lande is het
gemakkelijk per koerende post, vuu gowestclijko of plaatsclijko
besturen en andere administratien of ambtenaren

, opgaven van
bnzonderen aard op to vragen ; doch met opzigt tot de overzee-
sehe bezittingen van hot Rijk is dit anders gestold. Wat intus-
•schen omtrent de bedoelde voorschotten al dadelijk hier kun wor-

den medegedeeld, is, dat de som van f 4,164,849 onder de ver-

schillende cultures is verdeeld als volgt:

Suiker-cultuur ...f 8,081,480
Tabaks-cultuur 683,340
Thee-cultnur 226,462
Koffij -bereiding 146,692
Cochenille-teelt 26,875

f 4,164,849

dat die rentelooze voorschotten zijn verleend vóór het jaar 1847
(toen als beginsel is aangenomen, om geene voorschotten voor cul-

tuur-ondernemingen meer te verstrekken); en dat de teruggave
moet plaats hebben in geld of producten en in verschillende ter-

mijnen, naar mate van den aard van elke soort van cultuur.

8°. Ad § 1 1 van het antwoord. De herziening van het contract met
de Nederlandsche Handel-maatschappij hangt af van de toetreding

van dat ligchaam tot de door de Regering gedane voorstellen. De
Regering hoopt spoedig in staat te zullen zijn , den afloop der

deswege gevoerd wordende onderhandelingen te kunnen mede-
deelen.

9°. Met de voorgebragte beschouwingen over het te hooge
cijfer van de aan eenen Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indie toegelegd wordende gelden voor kosten van uitrusting en
voorloopig tractement

, kan de Regering zich niet vereenigen.

Het standpunt, waarop die staatsdienaar zich bij de aanvaarding
van het bestuur in Nederlandsch Indie moet plaatsen

, brengt
noodwendig mede

,
dat hij onbekrompen kunne voorzien in al wat

zijne hooge waardigheid medebrengt ; de voordeelen door hem
genoten wordende

,
behooren geene vermindering te ondergaan.

10°. Eenige leden hebben gevraagd, of niet ook aan sche-

pen, die, zonder door de Nederlandsche Handel-maatschappij
bevrachtte zijn, onze Oost-Indische havens aandoen, eene lading

van gouvernements-goederen zoude kunnen medegegeven wor-
den, waardoor naar hun inzien de gelegenheid zoude geopend
worden, om goederen tegen lagere vracht over te zenden.

In antwoord daarop dient , dat voor schepen
,
welke niet door

de Maatschappij bevracht zijn , de gelegenheid om op Java eene

lading te verkrijgen, nu reeds niet geheel is afgesloten. Zoodanige
schepen , wier beurt van bevrachting aanstaande is , worden

,

wanneer zij zich op vooruitreis naar Indie begeven
,

door de

Maatschappij bij hare factorij te Batavia aanbevolen, om bij

ontstentenis van reeds ingehuurde scheepsruimte , voor eene ver-

vroegde bevrachting in aanmerking te komen. Buitendien is de
factorij bevoegd, om, zoodra er behoefte aan middelen ter ver-

zending bestaat, en er aan bevrachte en aanbevoleno schepen

tevens gebrek is, elke gelegenheid tot afscheping der producten aan
te grijpen. In dit geval is zij niet aan de in Nederland vast-

gestelde vrachtprijzen gebonden , maar vermag de benoodigde

ruimte tegen de vracht van den dag in te huren.

In het verdeden der uitvrachten voor de gouvernements-
goederen welke naar Indie worden gezonden, wordt geen an-

dere regel gevolgd, dan om telkens de beste gelegenheid voor

den minsten prijs magtig te worden.
11°. De beweegredenen, welke den Gouverneur-Generaal van

Nederlandsch Indie hebben geleid tot de uitgifte van rentegevende
promessen , zijn aangegeven in de Indische publicatie van 25 Julij

j 1. , waarbij die uitgifte is bepaald geworden. De noodzakelijk-

heid van zoodanigen gewigtigen maatregel is echter aan de Re-
gering niet gebleken

, en die handeling zal dan ook niet kunnen
worden goedgekeurd, ten ware alsnog mogt worden aangetoond,

dat de stand der geldmiddelen in Nederlandsch Indie onverwijlde,

buitengewono voorziening vorderde , en bovendien , dat zulks op
geene andere, voor de schatkist minder nadeclige wijze kon wor-
den verkregen , hetgeen mag worden betwijfeld , vermits do

Gouverneur-Generaal, voor een onbeperkt bedrag en tot ongelimi-

teerden koers , wissels op het Departement van Koloniën kon af-

geven en bij herhaling was gewezen op het wenschelijke , om

,

in den tegenwoordigen stand van het Indische muntwezen
,

van
dit middel, bij voorkeur boven elk ander, gebruik to maken;
do Gouverneur-Generaal was buitendien onderrigt van de toe-

zending uit Nederland van p. m. f 1,800,000 aan zilveren munt,
met de verzending waarvan sedert Eebruary jl. onafgebroken is

voortgegaan en wel uitsluitend aan Spaanseho daalders ,
welke

muntsoort in do gegeven omstandigheden de meeste kansen ople-

vert, om op vorschillcndo wyze, met goed gevolg, ten behoeve
der Indische dienst to worden aangewend.

12°. Na overweging van de bedenking , door eenige leden
gemaakt ten aanzien van het eenig artikel

, is hot der Regering
voorgekomen

, dat do toevoeging van een gedeelte van hot kolo-
niaal batig slot over 1850, aan do middelen van 1851, bezwnnrlyk
met den naam van dienstvermenging kon worden bestempeld , en
dat , indien men de som zou willen tcrugbrengen tot het jaar
1 850 , daardoor zou worden gohundeld tegen de bestaande veror-
deningen omtrent de afsluiting der diensten met het einde van
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het daarop volgend jaar. De rekening van 1850 is bij de Al-

gemeene Rekenkamer op het punt van te worden afgesloten en

de Regering zou ongaarne daarop terugkomen, terwijl de zaak

geenszins vreemd is ten aanzien van later opkomende baten ,
welke

meermalen aan eene nog openstaande dienst worden toegevoegd

,

ofschoon zij van vroegeren oorsprong zijn, en, volgens het inzien

der Regering ,
de voorzorgen tegen dienstvermenging eigenlijk al-

leen nut hebben ten aanzien van de staats-uitgaven , als wordende

daarin een krachtig middel gevonden tegen het later bezigen van

sommen ,
die anderzins zouden vrijvallen. Overigens wordt hier

opgemerkt ,
dat de rekening van 1850 nog niet door de Algemeene

Rekenkamer is afgesloten ,
maar bij dat collegie is overgebragt

om afgesloten te worden, na afloop van het jaar 1851, na welk

jaar op het dienstjaar 1850 geene imputatien meer konden plaats

vinden.
De Minister van Koloniën

,

Chs. F. Pahud.

[XX. 5.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor Tiet

Ontwerp van Wet tot regeling van liet gebruik van liet

Koloniaal batig slot over 1850; uitgebragt in de zitting

van den 12den November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het wets-ontwerp tot rege-

ling van het gebruik van het koloniaal batig slot over 1850 heeft

kennis genomen van de Memorie van Beantwoording
,
door den

heere Minister van Koloniën den 9den November jl. ingezonden

op het Voorloopig Verslag omtrent dit wets-ontwerp. Zonder

terug te komen op hetgeen in de tien eerste paragraphen van dat

stuk door de Regering wordt aangevoerd ,
vermeent zij echter

omtrent § 11 te moeten opmerken, dat zij, bij het doen van het

verzoek om inlichtingen omtrent de beweegredenen , welke den

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie hadden geleid tot

de uitgifte van rentegevende promessen, niet zoo zeer op ’t oog

had de haar reeds uit de publicatie van den 25sten Julij jl. zelve

bekend gewordene beweegreden , als wel de toelichting daarvan

,

welke de Gouverneur-Generaal ongetwijfeld aan de Regering had
doen toekomen

;
dat de mededeeling van die inlichting in het ant-

woord gemist wordt, terwijl zij thans nog noodzakelijker is

geworden ,
nu de Minister getreden is in eene beoordeeling van

den maatregel zelven.

De Commissie heeft echter geene noodzakelijkheid gevonden om
,

naar aanleiding van dit antwoord der Regering, een nieuw onder-

zoek in de Afdeelingen uit te lokken.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs
,

den

llden November 1852.

Vak HoëvELL.
Van Goltstein.
Van Hall.
Dirks.
Ter Bruggen Hugenholtz.

[V. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontiverp van Wet houdende bepalingen betrekkelijk

het bouwen
,
planten en liet maken van andere werken binnen

zekeren afstand van de vestingwerken van den Staat.

Bij Koninklijke boodschap van den 24sten September jl.
, is

door de Regering aan de Kamer op nieuw ter overweging aan-
geboden een wetsvoorstel betrekkelijk het bouwen, planten en
maken van andere werken binnen zekeren afstand van de vesting-
werken van den Staat. Dat voorstel is, op twee kleine uitzonde-
ringen na, gelijkluidende met dat, hetwelk bij Koninklijke bood-
schap van den 28sten Maart dezes jaars aan de Kamer was toege-
zonden en waarvan op den llden Mei daaraanvolgende een Voor-
loopig Verslag door de Commissie van Rapporteurs is vastgesteld

,

hetwelk op den 17den Julij jl. door de Regering is beantwoord.
Uit dezen hoofde en wegens de wisseling van gedachten welke
buitendien reeds vroeger, zoowel in dezelfde zitting van 1851—1852
als in die van 1850— 1851 , over het zelfde onderwerp tusschen de
Regering en de Kamer heeft plaats gehad

,
is men thans in de

Afdeelingen hoofdzakelijk teruggekomen op de schadeloosstelling

welke, na de afstemming op den 16den Februarij dezes jaars van
een vorig ontwerp, in de latere voorstellen is opgenomen. De

tegenwoordige beschouwingen daarover betroffen : 1. het beginsel
van schadeloosstelling in ’t algemeen ; 2. de schadeloosstelling
voor de vermindering der waarde door het opleggen van den last
van in het geheel niet of niet dan onder zekere voorwaarden te
mogen bouwen, planten enz.; 3. de schadeloosstelling voor de ge-
dwongene wegruiming in vredestijd van gebouwen , beplantingen
of andere werken binnen den verboden kring, ten gevolge van
den aanleg

, de uitbreiding of de rangregeling van vestingwerken
;

4. de schadeloosstelling van zoodanige wegruiming in tijd van
oorlog of beleg, en 5. de betaling der schadeloosstelling.

§ 1. De opneming in het wetsvoorstel van het beginsel van
schadeloosstelling werd nog steeds door sommige leden afgekeurd.
Zij herhaalden

,
dat op de Regering de pligt rust van de algemeene

veiligheid te verzekeren
; dat één der middelen tot vervulling van

dien pligt is, het opleggen van den bedoelden last en het bevelen
of bewerkstelligen van de voorschrevene wegruimingen ; dat haar
derhalve ook dat middel moest ten dienste staan en zij niets

onregtmatigs deed wanneer zij daarvan gebruik maakte
,
en dat

dienvolgende naar den regtsregel — dat hij alleen tot schadever-
goeding is gehouden , die iets doet , waartoe hij niet geregtigd
is, — daarvoor geene schadeloosstelling verschuldigd kon zijn.

Niemand, voegden zij er bij, zal der Regering het regt betwisten
om

,
waar de nood het vordert

,
binnen eene vesting , ter verze-

kering der openbare orde en veiligheid
, zelfs een groot deel der

gebouwen enz. door het vuur of op eene andere wijze te doen
vernielen

,
zonder gehoudenheid tot vergoeding der daardoor

veroorzaakte schade
; en wat te dezen opzigte voor goederen

binnen een vesting geldt
, behoort voorzeker in geene mindere

mate te gelden voor die ,rvelke daar buiten liggen. Bovendien zou
de verpligting tot schadeloosstelling hoogst aanzienlijke uitgaven
kunnen vorderen

,
waarin , bij gemis eener onbetwistbare nood-

zakelijkheid
,

niet mogt worden toegestemd.
De meerderheid echter der leden

,
welke aan het onderzoek

in de Afdeelingen hebben deel genomen , was van een ander
gevoelen. Naar haar inzien streden de pligt der Regering tot ver-

zekering der algemeene veiligheid en hare bevoegdheid om zich

daartoe de vereischte middelen te verschaffen
,
geenszins met hare

gehoudenheid tot schadeloosstelling van die enkele ingezetenen

,

aan wie zij die middelen ontleende. Evenmin als zij van de bezit-

ters der bouwstoffen konde vorderen
,
dat deze haar ten dienste

der vestingwerken om niet zouden worden afgestaan ,
— evenmin

mogt ten zelfden einde van anderen de onvergoldene opoffering

geëischt worden van iets , dat zij met het volste regt bezaten.

Ongetwijfeld behoorde de Regering in staat gesteld te worden om
haren pligt te vervullen

, doch niet door enkelen ,
maar door het

algemeen. De daarstelling der werken, waarvan hier sprake is,

geschiedde ten behoeve van dat algemeen
;

dit behoorde dus ook
de daaraan verbonden lasten te dragen. Wel moesten enkele

ingezetenen
,

uit hoofde van de bijzondere ligging van hun ei-

gendom
,
den onmiddellijken druk dier lasten dulden, maar de ver-

goeding van staatswege hunner opoffering moest dien druk weder
overbrengen op allen. Op deze wijze kwamen de regten en pligten

van den Staat in billijke overeenstemming met die van elk bijzon-

der burger. Dit was ook de bedoeling der uitdrukking van het

Voorloopig Verslag van 11 Mei dezes jaars, welke door de Re-
gering bij hare Memorie van Beantwoording bestreden is, doch,

blijkens de door haar aangehaalde voorbeelden , in eenen te rui-

men zin schijnt opgevat te zijn. Die voorbeelden zijn geenszins

gelijk te stellen met de gevallen, hier beoogd, waarin, volgens de
Regering zelve

,
vermindering van waarde plaats heeft van bijzon-

dere onroerende goederen ten gevolge van het opleggen of ver-

meerderen eener dadelijke eigendomsbeperking ten algemeenen nutte.

Zulke schade eischte, naar de zoo even vermelde regeling, zeer

zeker vergoeding. Op grond van diezelfde regelen kon men ook
niet toestemmen

,
dat er nooit schadevergoeding zou verschul-

digd zijn , wanneer , ter verzekering der algemeene orde en vei-

ligheid
,

binnen eene vesting gebouwen of andere goederen op
openbaar gezag vernietigd everden. De verschuldigdheid zou af-

hangen van het antwoord op de vraag, of er al dan niet gelijke

gronden van regt en billijkheid aanwezig waren, als hiervoren zijn

aangevoerd. Waar deze bestonden, daar moest, in ’t algemeen
belang zelfs , de vergoeding gegeven worden

,
hoe groot haar be-

drag ook zij, omdat het welbegrepen algemeen belang meer be-
vorderd wordt door de naauwgezette betrachting der regtvaardig-

heid , dan door de besparing eener geldsom. Daarenboven mogt
niet uit het oog verloren worden

, dat de vergoeding,op den duur
geene aanmerkelijke offers van de schatkist konde vorderen

, zoo-

wel omdat de aanleg of verandering van vestingwerken niet tel-

kens geschiedt en ook zeldzaam behoort te zijn , als naardien in

den regel door de vergoeding voor den last van niet of alleen

voorwaardclijk te mogen bouwen enz. ,
die voor het wegruimen

nimmer of slechts in geringe mate zal behoeven gegeven te worden.

§ 2. Ofschoon alzoo de meerderheid de opneming van het be-

ginsel van schadeloosstelling in het wets-ontwerp bleef goedkeu-

eijulad van de nederlandsghe staats-courant. 1852— 1853. II.
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ren, kon zij zich echter, ook na het laatste antwoord der Rege-

ring, niet vereenigen met de wijze, waarop dat beginsel ten

aanzien van de vermindering der waarde door het opleggen van

de erfdienstbaarheid van in liet geheel niet of niet dan onder ze-

kere voorwaarden te mogen bouwen
,
planten enz. was toegepast.

De Regering zegt in hare Memorie van Toelichting van 28 Maart

jl.
, dat zij°gemeend heeft de beslissing of er schade wordt gele-

den en, zoo ja, de begrooting daarvan aan den regter te moeten

overlaten. Hiermede kon men (behoudens hetgeen hierna dien-

aangaande nog zal worden aangevoerd) volkomen instemmen

;

doch men was van oordeel ,
dat de wet meer inhield en hierdoor

de beoogde regeling der zaak benadeelde
,
zoo niet geheel verij-

delde. Bij het 4de lid van art. 5 draagt zij niet alleen aan

den regter op, om te beslissen of er schade geleden wordt en tot

welk bedrag de vergoeding daarvan verschuldigd is ; maar te-

vens of, wanneer er schade is geleden
,
deze door den Staat al dan

niet vergoed moet worden. Dit is geene vraag van feitelijken

aard , maar het regtsbeginsel
,

hetwelk ,
naar de vroegere en

tegenwoordige bedoeling der meerderheid en overeenkomstig het-

geen in de Memorie van Beantwoording van 17 Julij jl. op

art. 5 is aangeteekend
,

niet aan de beslissing van den regter

ovcrgelaten , maar bij de wet vastgesteld moet worden. Zonder
die vaststelling zal het beginsel van schadeloosstelling met der

daad in de wet niet opgenomen zijn ; en loopt men, voor het

minst genomen, gevaar, dat de eene regter, in de algemeene

regtsbeginselen , de bepalingen der Grondwet en de geschiedenis

van het tegenwoordig ontwerp genoegzamen grond voor de ver-

pligting daartoe ziende, de vergoeding zal bevelen, terwijl de an-

dere uit diezelfde geschiedenis het besluit trekkende ,
dat

,
vermits

•er van geene onteigening ten algemeenen nutte sprake is , bij de

Grondwet de verplïgting niet is opgelegd, en overwegende, dat

hij regt moet spreken volgens de wet , doch ook in geene andere
wet haar vastgesteld vindt, dienvolgende den Staat niet zal ver-

oordeelen. Het laatste lid van art. 5 behoorde derhalve ,
meende

men, in dier voege gewijzigd te worden, dat daaruit ondubbel-
zinnig blijkt, dat, wanneer door de toepassing der besluiten,

krachtens art. 4 genomen, een eigendom werkelijk in waarde
wordt verminderd

, de Staat daarvoor zoodanige vergoeding zal

geven, als de regter zal bepalen. Zulk een voorschrift zou juist

bevatten wat bedoeld is en ook niet meer: want de regter zal

beoordeelen , vooreerst of er werkelijke vermindering in waarde
plaats heeft, en ten andere, zoo ja, het bedrag daarvan.
Andere leden gingen verderen volhardden bij hetgeen in het

Voorloopig Verslag van Tl Mei dezes jaars op art. 5 in de eerste

plaats was aangemerkt. Hun verlangen vond echter vele be-
strijders, die, ofschoon ook het door de Regering in hare Me-
morie van Beantwoording daartegen bijgebragte voorbeeld niet

gelukkig gekozen achtende, evenwel met haar van oordeel wa-
ren, dat de toepassing der bedoelde besluiten niet altijd waarde-
vermindering zal te weeg brengen, zoo als, ingeval het betrokken
eigendom reeds met de erfdienstbaarheid van niet te mogen bouwen
bezwaard is.

Afin beide zijden daarentegen was het verlangen algemeen ,
dat

ook ten aanzien van de hier bedoelde vergoeding de gelegenheid
tot minnelijke schikking evenzeer zou openstaan, als in de geval-
len van art. 40; en dit, op gelijke wijze als daar, uit de wet
zou blijken. Waar vergoeding verschuldigd was , daar was het
zoowel in het belang van den Staat, als van den beschadigde,
dat het bedrag bij overeenkomst kon worden geregeld. De
Regering heeft dit beginsel voor die andere gevallen aangenomen

;

men zag niet dónc reden
, waarom hier daarvan afgeweken en al-

tijd de tusschenkomst van den regter ingcroepen zou moeten wor-
den. Integendeel was de huldiging van datzelfde beginsel ten
aanzien van deze vergoeding onontbeerlijk, opdat de belangheb-
benden niet, voor de altijd onzekere uitkomst van een regtsgeding
terugdeinzende, wederhouden zouden worden om hunne regtmatige
vordering tot schadeloosstelling te doen gelden, en op die wijze
het doel der bepaling van het laatste lid van art. 5 geheel of al-
thans grootendeels zou gemist worden.

Kindelijk werd nog opgemerkt, dat door de vergoeding te
beperken tot de besluiten krachtens art. 4 genomen, en niet te-
vens uit te strekken tot die van art. 3, zij niet zal genoten
worden ten aanzien van die gronden

, welke reeds bij de invoering
dezer wet binnen den voor do verboden kringen bepaalden afstand
van vestingwerken zullen gelegen zijn. ’t ls nogtans zeker, dat,
naar regterlijke gewijsden, wier ongegrondheid tot dusverre niet
is aangetoond, en waaronder er zijn zelfs van den HoogenRaad,
ook op die gronden de last van in ’t geheel niet of Hechts onder
zekere voorwaarden te mogen bouwen, planten enz. thans niet
kleeft

, n noch op den omtrek dor vestingwerken
, die reeds in

1814 bestonden, uit hoofde van het gemis der classificatie, die bij
de wet van 16 November 1814 wordt verondersteld; noch op den
om trek der latèr aangelegde vestingwerken , omdat de genoemde
wet alleen van de vestingen spreekt, die tijdens de uitvaardiging

daarvan bestonden.” Ook daarop derhalve, evenzeer als op den
omtrek van vestingwerken die in het vervolg aangelegd zullen

worden , zal door deze wet de gezegde last worden gelegd, ’t Is

mitsdien billijk
,

dat zoowel ten aanzien van genen , als van
dezen

,
schadevergoeding gegeven worde. Nu eenmaal de Rege-

ring afstand heeft gedaan van haar vroeger verdedigd stelsel van
geheele ongehoudenheid tot vergoeding voor dien last, behooren
allen, op wie de wet dezen voor ’t vervolg leggen zal, gelijk te

staan. De tegenwerping, door haar op bladz. 6 harer Memorie
van Beantwoording van 15 April 1851 aan het Verslag van 30
Januarij van dat jaar ontleend en ook nu weder door sommige
leden gemaakt , kon

, naar het oordeel van hen , wier gevoelen
hier wordt medegedeeld, tot geen ander besluit leiden, omdat,
wat van het daarbij beweerde ook zijn mogt, althans niet betwist
kon worden

,
dat ten minste sedert 1840 alle gronden

,
waar ook

gelegen, met regt als vrij van den meergemelden last zijn kunnen
beschouwd worden

;
en evenmin kon ook in de daarbij vermelde

acten van verband eene beweegreden gelegen zijn tegen de alge-

meen stelling van het beginsel ,
omdat de meerdere of mindere

regtswaarde dier acten in de voorkomende gevallen van invloed

zou zijn op de erkenning en de begrooting der schade.

§ 3. De gedwongene wegruiming in vredestijd van gebouwen

,

beplantingen of andere werken binnen den verboden kring zal,

naar deze wet, niet kunnen gevorderd worden voor zooveel de
zoodanige dier goederen betreft, welke bij hare invoering of het
in-werking-treden der besluiten krachtens artt. 3 en 4 genomen

,

reeds in voltooiden of genoegzaam voltooiden staat aanwezig zijn,

ofschoon ze ook niet beantwoorden aan de vereischten bij artt. 21 en

22 voorgeschreven. Deze meening is hoofdzakelijk gegrond: voor-

eerst op art. 1 ,
hetwelk alleen verbiedt te bouwen

,
te planten of

te maken, en dus niet het reeds gebouwde, geplante ofgemaakte
te behouden; ten andere op art. 36, waarbij alleen bevolen wordt
de vecrigtingen , waarmede men bezig mogt zijn, te staken; ten

derde op art. 30 , in verband met de aanteekening der Memorie
van Toelichting tot het eerst ingezonden wets-ontwerp ; ten vierde

op het gemis eener uitdrukkelijke wetsbepaling
, die de wegruiming

gebiedt; en eindelijk op de duidelijke bewoordingen der Memorie
van Beantwoording van 15 April 1851, bladz. 16. Met die

strekking zich vereenigende, kon men ook niet anders dan goed-
keuren, dat de hier bedoelde schadeloosstelling tot het in art. 40
vermelde beperkt was. Daar echter aan den anderen kant even-
zeer eene bepaling gemist wordt, die het behoud der voltooide

werken (onverminderd de toepassing, casu quo, van art. 29) uit-

drukkelijk toestaat, en de artt. 21 en 22 niet voorschrijven wat
verboden, maar integendeel wat geoorloofd is , wenschte men , ter

verduidelijking en voorkoming van bezwaren, de bedoeling der

Regering dienaangaande ondubbelzinnig in het wetsontwerp zelf

uitgedrukt te zien.

Voorts merkte men op: vooreerst, dat door deze strekking van
het ontwerp het tegenwoordig bestaan van het regt om in den
omtrek der thans aanwezige vestingwerken, hetzij die vóór of na
1814 zijn aangelegd, te bouwen, planten enz., onbetwistbaar er-

kend wordt; ten andere, dat uit diezelfde strekking, zoowel op

zich zelve als in verband met de woorden van art. 36: of ten

gevolge van welke de verbodsbepalingen binnen bestaande verboden

kringen vermeerderen
,
noodzakelijk volgde, dat het voorschrift van

dat artikel ook van toepassing zal zijn op die verrigtingen van
den bedoelden aard, welke bij de invoering dezer wet in den om-
trek van thans reeds bestaande vestingwerken plaats hebben ; en

ten derde, dat in dit een en ander eene niéuwe beweegreden te

vinden is voor het verhingen in het laatste gedeelte der voorgaande
paragraaph te kennen gegeven.

Ten slotte herhaalde men de aanmerking, reeds bij het Verslag

van 30 Januarij gemaakt, op de woorden van art. 42 (toen 40):

» zonder dat daarbij in berekening mag worden gebragt eenigo

waardevermindering van eigendommen of bezittingen.” Aan deze

bepaling konden vele leden hunne goedkeuring te minder geven,

omdat zij niet konden instemmen met het gezegde der Regering,

aan het slot van § 2 harer Memorie van Beantwoording van 15
April, dat het daarbij aangenomen beginsel geenszins met onze

wetgeving in het algemeen in strijd is, maar integendeel daarmede
ten cenen male overeenstemt. Het tegenovergestelde , zeide men,
werd niet alleen gevonden in art. 12 der wet van 29 Blei 1841
(Staatsblad n°. 19) en art. 41 der wet van 28 Augustus 1851
(Staatsblad n°. 125), maar zelfs in de vroegere Fransche juris-

prudentie.

§ 4. Aan de schadeloosstelling voor de wegruiming in tijd van
oorlog of beleg konden enkele leden hunne stem niet onvoorwaar-
delijk schenken. Zij wilden daarvan uitgezonderd hebben die

gebouwen, beplantingen en werken van anderen aard, die na do
inzending van het eerste wets-ontwerp by Koninklijke boodschap
van 21 October 1850 gemaakt waren. De groote meerderheid
echter was van een andere meening, en daaronder ook sommigen
van hen, die voor het overige, in het algemeen

, blijkens het aan-



— 321 —
Opneming van de veenderijen onder 's Gravenhage en Monster onder de irreguliere veenderijen.

(Koninklijke Boodschap
;
Ontwerp van Wet

;
Memorie van Toelichting.)

gevoerde onder § 1, tegen de schadeloosstelling gestemd waren.

Eenigen wilden de hier bedoelde zelfs uitstrekken tot alle gehou-

wen, beplantingen enz. na 1840 gemaakt. Daartegen werd achter

aangevoerd ,
dat daarvan te regt die gebouwen enz. waren uitge-

zonderd, die gesticht waren in den omtrek van vestingwerken,

welke tijdens de uitvaardiging der wet van 1814 reeds bestonden ;

grondende men dit beweren op het aangevoerde op bladz. 10 der

eerste Memorie van Toelichting, waarmede men zich te dezen

aanzien geheel vereenigde. Eene wijziging van art. 29 werd even-

wel noodzakelijk geacht. Zoo als dat artikel thans is opgesteld,

zal er geene vergoeding gegeven worden voor het weggeruimde,

dat op het tijdstip, bij n°. 5 van art. 4 bedoeld, aanwezig was en

gestaan heeft pp eenen gromt, welke door het vergrooten van het

vestingwerk binnen den middelbaren kring daarvan is komen te lig-

gen, wanneer dat vestingwerk na 1814 en vóór de invoering dezer

wet is aangelegd. Immers de vergoeding voor zoodanige wegge-

ruimde gebouwen
,
getimmerten, afsluitingen of houtgewassen wordt

slechts toegekend bij andere vestingwerken. Dit kan echter de

bedoeling niet zijn; en er zal dus vermoedelijk moeten gelezen

worden

:

)) Hiervoor wordt geene schadevergoeding gegeven , dan met be-

trekking tot de gebouwen, getimmerten ,
al sluitingen of houtge-

wassen ,

H a. bij het in werking treden dezer wet aanwezig bij vesting-

werken na 1814 aangelegd;

» b. bij andere vestingwerken ,
in geval het mogt blijken

,
dat

het weggeruimde aanwezig was vóór dat het vestingwerk, binnen

welks kring het stond , werd aangelegd

;

» c. bij alle vestingwerken
,
indien het weggeruimde aanwezig

was op het tijdstip bedoeld bij n°. 5 van art. 4, en gestaan heeft

op eenen grond ,
welke door het vergrooten van het vestingwerk

binnen den middelbaren kring daarvan is komen te liggen.”

Waarom, vroeg men ook, wordt in het laatste lid van dat-

zelfde artikel slechts gesproken van de classificatie in art. 3 voor-

zien en niet tevens van die van art. 4 ? De bepaling moet toch

evenzeer gelden voor nog te maken
,

als voor reeds bestaande ves-

tingwerken, in zooverre beide, in geene klasse gerangschikt zijnde,

later daarin gebragt worden.

Eindelijk werd nog gevraagd of art. 30 niet duidelijker zou zijn

en meer aan de bedoeling beantwoorden , wanneer, met wegla-

ting van de specificatie onder a en b, n°. 2 aldus gelezen werd

:

» al de andere voorwerpen
,
voor welke , na wegruiming daarvan

,

ingevolge art. 29 ,
schadevergoeding moet worden gegeven.”

§ 5. Met nadruk werd het verlangen herhaald
,
dat de schade-

loosstelling in vredestijd te betalen, in alle gevallen de uitvoering

der besluiten ,
overeenkomsten en gewijsden vooraf zou gaan.

Men achtte dit niet alleen allezins billijk en zonder wezenlijk be-

zwaar voor den Staat, maar tevens geschikt om die leden, welke
ïn de erfdienstbaarheid en wegruiming nog steeds onteigening za-

gen
,
ten gunste van het wetsvoorstel te stemmen.

§ 6. Na deze algemeene aanmerkingen is nog bij enkele artike-

len het volgende opgemerkt:

Arlt. 3 en 4. Van de eene zijde werd herhaald hetgeen reeds

in het 1ste lid van de aanteekening op art. 3 in het Verslag

van den 30sten Januarij 1851 is opgenomen. Van den anderen
kant werd dit bestreden met het aangevoerde in de Memorie van
Toelichting op het eerste wets-ontwerp

,
in de Memorie van Be-

antwoording van gemeld Verslag, en op blz. 4 van het Verslag
van den 9den Februarij 1852; terwijl daarbij nog gevoegd werd,
dat , wat den aanleg van nieuwe of de uitbreiding van bestaande

vestingwerken betrof, de zaak niet geheel aan de kennisneming
der wetgevende magt onttrokken , maar bij de behandeling van de
aanvrage om de vereischte middelen ter sprake gebragt zoude
worden, en de onuitvoerbaarheid der classificatie bij wet vooral

ook zoude blijken bij de rangschikking in verschillende klassen

van de onderscheidene deelen van een en hetzelfde vestingwerk

,

waartoe eene kennis der plaatselijke gesteldheid werd vereischt

,

die uit den aard der zaak bij slechts weinige leden der Verte-
genwoordiging kon verondersteld worden.

Art. 6. Ook bij dit artikel is herhaald wat in het Verslag van
den 30sten Januarij 1851 en de Memorie van Beantwoording van
15 April daaraanvolgende en in het Verslag van den 9den Fe-
bruarij 1852

, § 4 , daarop is aangeteekend.

Art. 18. De aanmerking in het laatste lid der aanteekening op
dit artikel in het Verslag van 30 Januarij 1851 opgenomen

, was ,

naar het oordeel van vele leden
, door het antwoord der Regering

van 15 April daaraanvolgende niet opgelost. Zij moesten derhalve
blijven verlangen

,
dat de kosten der acte zoowel in dit geval

,

als in dat van art. 40, geheel ten laste van het Rijk zouden
komen. Voor het laatste geval bestond daarvoor ook nog deze
reden, dat anders de schadevergoeding niet volledig zoude zijn.

Art. 21. Met bevreemding heeft men hier de woorden : en geene

grootere oppervlakte beslaande dan van zestien vierkante el, terug-

gevonden ,
nadat de Minister van Oorlog bij de beraadslaging over

het vorige wets-ontwerp , den 16den Februarij jl. gehouden, had
toegestemd in het voorstel der Commissie van Rapporteurs om
die woorden te doen vervallen.

Art. 24. Ook met betrekking tot dit artikel had het antwoord
der Regering van den 15den April 1851 vele leden niet bevre-
digd. Het verbod in dier voege ,

zeiden zij
,

van niet te mogén
houwen of planten alvorens de voorgeschrevene verklaring ont-

vangen te hebben
, staat gelijk met het voorschrift van goed-

keuring te vragen. De tijd, binnen welken die verklaring moest
worden afgegeven, behoorde bij de wet bepaald te zijn, ofwel,
de belanghebbende moest de bevoegdheid hebben zijn voornemen
bij deurwaardersexploit kenbaar te maken en eenigen tijd, bijv.

twee of drie dagen, daarna uit te voeren, bijaldien de verklaring

niet vroeger mogt ontvangen zijn
; beroepende men zich daarbij op

het slot van art. 39. Hetzelfde geldt ook voor de artt. 32, 33
en 37.

Art. 57. In verband met de laatstvoorgaande aanteekening
merkte men op: dat hij, die de werkzaamheden, bedoeld in de
artt. 22, 30, 31 en 33, doet of heeft doen uitvoeren zonder de
vereischte kennisgeving aan den eerstaanwezenden ingenieur te

hebben gedaan, volgens het 2de lid van dit artikel zal gestraft

worden met eene geldboete van vijf tot vijf en twintig gulden

,

of, bij wanbetaling, met gevangenisstraf van een tot drie dagen;
en dat daartegen degene

,
die dezelfde werkzaamheden verrigt

heeft nadat hij de voorschrevene kennisgeving heeft gedaan

,

doch alvorens de verklaring van de ontvangst dier kennisgeving

bekomen te hebben
,

volgens het 1ste lid , zal gestraft worden
met eene geldboete van vijf en twintig tot vijf en zeventig

gulden , of, bij wanbetaling , met gevangenisstraf van drie tot

zeven dagen , omdat op hem toepasselijk zullen zijn de woor-
den : » eenig werk heeft gemaakt of doen maken, of houtgewassen
heeft geplant of doen planten in strijd met de bepalingen dezer wet."

Het zal nogtans wel geen betoog behoeven , dat de eerste

grooter overtreding begaat dan de laatste en derhalve wel zwaar-
der, maar niet ligter gestraft ^ou moeten worden.

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs, den

10den November 1852.

Poortman.
Van Akerlaken.
Van Voorst.
Dirks.
Ter Bruggen Hugenholtz.

[LVII. l.J

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van

den Llden November 1852.

MIJNE HEEREN !

Het Ontwerp van Wet, dat hiernevens aan U ter overweging
wordt aangeboden, strekt tot opneming van de veenderijen onder
’s Gravenhage en Monster

,
onder de irreguliere veenderijen.

In de Memorie van Toelichting, bij dat voorstel gevoegd, zijn

de gronden
,
waarop het rust , uiteengezet.

En hiermede
, Mijne Heeren

, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage , den llden November 1852.

WILLEM.

[LVII. 2.]

ONTWERP VAN WET tot opneming van de veenderijen

onder ’s Gravenhage en Monster onder de irreguliere veen-

derijen.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging hebben genomen ,
dat, na de invoering

der wet van den 30sten December 1839 [Staatsblad n°. 57)

,

houdende bepalingen nopens den accijns op den turf uit de irreguliere

veenderijen , ook nog veenderijen onder de gemeenten van

’s Gravenhage en Monster zijn of worden ontgonnen, welke slechts

turf van eene mindere soort
,
en bij geringe partijen opleveren ;

Gezien Ons besluit van den 21sten Julij 1852 (Staatsblad n°. 133),

genomen krachtens de voorlaatste zinsnede van art. 1 der voor-

melde wet,
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
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gemeen overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Fe/lig artikel.

De veenderijen onder de gemeenten
’

s Gravenhage en Monster

worden, ten aunzien van de toepassing van den accijns op den

turf, gerangschikt onder de irreguliere veenderijen, vermeld in

de wet van den Sösten December 1839
(
Staatsblad n°. 57).

Lasten en bevelen, enz.

[LVII. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Bij het ontginnen van zekere gronden onder de gemeente Monster ,

is aldaar veenspecie gevonden welke alleen turf of kluiten van
mindere soort kan opleveren ,

terwijl die hier en daar verspreid

zijnde, de verveening daarvan slechts bij geringe partijen kan plaats

hebben, zoodat daarop de bepalingen der wet nopens den turf uit

de reguliere veenderijen niet zonder bezwaren kunnen worden toe-

gepast , en deze verveeningen meer eigenaardig behooren onder de
irreguliere.

Gelijk geval bestaat ten aanzien van de veenspecie , welke
in de afzanderijen onder 's Gravenhage gevonden wordt.
Ten einde dat onderwerp voor beide die gemeenten nog in het

loopende jaar te regelen, heeft het den Koning behaagd, gebruik
te maken van het voorbehoud ,

vervat in de voorlaatste zinsnede

van art. 1 der wet van den 30sten December 1839 (Staatsblad n°. 57)

,

en bij besluit van den 21sten Julij 1852
(
Staatsblad n°. 133) de

veenderijen onder de genoemde gemeenten op te nemen onder de
irreguliere veenderijen.

De Regering voldoet
,
door de aanbieding aan de Kamer van

nevensgaand ontwerp van wet, aan de verpligting, haar bij ge-
noemde zinsnede van art. 1 der wet van 30 December 1839
opgelegd.

De Minister van Finantien
,

Vax Bossk.

[LVIII. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP
, ingekomen in de zitting van

den 11den November 1852.

MIJNE HEEREX !

In verband met de wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad
n°. 44) ,

worden aan U hiernevens ter overweging aangeboden tien

Wets-ontwerpen
, strekkende tot het verleenen der hoedanigheid

van Nederlander
aan J. F. C. van Baar van Slangenburgh,

,
te Hardegarijp

;

» II. 11. Dinkla
, te Bellingwolde

;

» F. II. baron van der Capellen
, te Breda;

i) E. E. Ernst
, te Amsterdam;

i) J. II. J. Sterneberg
, te Amsterdam ;

» M. Stein
, ’s Gravenhage ;

n J. F. Huffstadt , te Jutphaas;
n J. II. Lehmann, te Zeist;
i) G. L. C. II. graaf van Ranzow

, te Arnhem;
en » J. P. Heeren

, te Amsterdam.
De redenen dezer voorstellen zijn oraschrcven in de Memorien van

Toelichting die, van bijlagen voorzien, ze vergezellen.
Dn hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage, den llden November 1852.

WILLEM.

[LVIII. 2.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. F. C. van
Baar van Slangenburgh, te Hardegarijp.

Wij WILLEM III , enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann Fnedrich
Christian van Baar van Slangenburgh aan Ons zijn verlangen heelt te
kennen gegeven om als Nederlander te worden genaturaliseerd

, en
tevens, door overlegging dor bewijsstukken, opgenoemd in art. G
der wet tot uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten
Julij. 1850 (Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit dor
vereischteu

, voorgeschreven in art. 5 der voormelde ivet

,

Zoo is het, dat V ij , den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Johann Friedrich Christian van Baar van Slangenburgh, rijks-opzigter
bij den Waterstaat, geboren te Sticht Bassum (Koningrijk Hannover),
wonende te Hardegarijp (provincie Friesland).

Lasten en bevelen
, enz.

[LVIII. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.
Bij gelegenheid dezer wets-voordragt

, welke even als eenige
andeie, die gelijktijdig aan de Tweede Kamer der Staten-Genera'al
ter overweging worden aangeboden

, moet strekken tot het ver-
leenen der hoedanigheid van Nederlander aan den daarbij aange-
duiden persoon , acht de Regering het niet ondoelmatig de beweeg-
redenen mede te deelen welke haar hebben genoopt

, op den tot

hiertoe gevolgden weg voort te gaan en niet, zoo als door eenige
leden der Tweede Kamer

, onder anderen bij gelegenheid van het
onderzoek en de beraadslaging over het Ontwerp van Wet tot na-
turalisatie van P. A. II. Dinraths , in de vorige zitting der Kamer
werd verlangd, onderscheidene voordragten tot het verleenen van
naturalisatie in één wets-ontwerp zamen te vatten.

Vooreerst is bij het Gouvernement blijven gelden het ook toen-
maals en vroeger geopperd bezwaar, dat wanneer bij één wets

—

ontwerp meer dan een persoon tot naturalisatie werd voorgesteld,
en zich tegen sommigen hunner verschillende minderheden ver-
klaarden

,
dat dan bij de eindstemming over het wets-ontwerp

,

ten gevolge van eene vereeniging van verschillende minderheden

,

de verwerping van het geheel zou kunnen plaats hebben
, ten nadeele

ook van de zoodanigen , welke welligt met eenparigheid van
stemmen zouden zijn aangenomen.
Het is waar dat zoodanig geval zich niet zeer ligt zoude voordoen,

maar er komt hierbij nog een ander bezwaar
, dat, naar het inzien

der Regering , van veel meer gewigt is
; de leden der Eerste

Kamer namelijk geen amendementen kunnende voorstellen
, zou dit

hooger collegie bij de beraadslaging van zoodanig ontwerp van wet
genoodzaakt zijn , de wet te verwerpen

, wanneer het van oordeel
is aan één der voorgedragen personen de hoedanigheid van Neder-
lander niet te kunnen verleenen

, hetgeen zeer hard voor de ande-
ren zoude zijn, en tot tijdverlies aanleiding zoude geven, waar
dikwijls het belang des vreemdelings eene spoedige beschikking
dringend noodzakelijk maakt; terwijl dan tevens het geval kan
plaats hebben dat de Regering onbewust bleef, welke der voor-
gedragene personen tot de verwerping der wet aanleiding hadden
gegeven, daar geen lid der Kamer genoodzaakt is de beweegre-
denen van zijn besluit te doen kennen.

Overigens geven de ambtsberigten
, door de Regering ingewonnen

ten aanzien van het verzoek om naturalisatie van Johann Friedrich
Christian van Baar van Slangenburgh, haar voldoende aanleiding de
tegenwoordige wets-voordragt aan te bevelen.

Ofschoon de vader van den adressant Nederlander door geboorte
was, is het echter, naar het inzien der Regering, duidelijk dat de
geboorte des adressants op een tijdstip heeft plaats gehad, toen de
ouders in de termen vielen bij art. 10 n°. 3, der wet van 28 Julij

1850 (Staatsblad n°. 44) omschreven, zoodat hij als vreemdeling
moet worden aangemerkt.

De Minister van Justitie
,

Steens.

[LVIII. 4.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van H. R. Dinkla,
te Bellingwolde.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Hindrik
Roberts Dinkla aan Ons zijn verlangen hoeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot
uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heelt doen blijken van het bezit der vereisch-
ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het, dat A\ ij , den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk A\ ij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

Do hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Hindrik Roberts Dinkla, landbouwer, geboren te Runde (Koningrijk
Hannover), wonende te Bellingwolde (provincie Groningen).

Lasten en bevelen , enz.
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[LVIIL 5.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ïngewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Hindrik Roberts JDinkla

,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

Streks.

[LVm. 6.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van F. M. baron

van der Capellen, te Breda.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat Felix Maria baron

van der Capellen aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven

om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken ,
opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850

(Staatsblad n°. 44) , heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten ,
voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en, verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Felix Maria baron van der Capellen
,
gewezen ritmeester der

cavalerie, geboren te Grafschaft (groot-hertogdom Hessen), wonende

te Breda (provincie Noordbrabant),

Lasten en bevelen, enz.

[LVIIL 7.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Felix Maria baron van der

Capellen
,
geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-

voordragt aan te bevelen.

De adressant, ofschoon uit een Nederlandsch geslacht gesproten,

behoeft echter de naturalisatie om de regten te bezitten
, aan de

hoedanigheid van Nederlander toegekend, omdat zijn vader in den

vreemde eene openbare betrekking heeft bekleed, en zijne vestiging

aldaar van dien aard is geweest, dat die moeijelijk als van tijdelij-

ken aard kon worden aangemerkt. De adressant is overigens sedert

de indiening van zijn verzoek tot ritmeester bevorderd, en heeft

als zoodanig ook reeds een eervol ontslag bekomen ; van daar het

verschil in de aanduiding van zijnen militairen rang, tusschen het

adres met de bijlagen en het tegenwoordig wets-ontwerp.

De Minister van Justitie ,

Streks.

[LVHI. 8.)

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van E. E. Ernst,
* te Amsterdam.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,

dat Ewaldus
Everardus Ernst aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken

, opgenoemd in art. 6 der wet
tot uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten

,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal
,
hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel

.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Ewaldus Evera^dus Ernst

, 1sten luitenant der artillerie
,
geboren te

Wessum (Koningrijk Pruissen
) , wonende te Amsterdam (provincie

Noordholland).

Lasten en bevelen, enz.
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MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten, door de Regering ïngewonnen ten aanzien
van het verzoek om naturalisatie van Ewaldus Everardus Ernst

,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt
aan te bevelen.

De Minister van Justitie ,

Streks.

[LVHI. 10.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J.H. J. Ster-
neberg, te Amsterdam.

I Wij WILLEM IH, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Jodocus Henricua
Josephus Sterneberg aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten,
voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het
, dat Wij , den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-
staan

,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Jodocus Henricus Josephus Sterneberg

,
koopman

,
geboren te Munster

(Koningrijk Pruissen
) , wonende te Amsterdam (provincie Noord-

holland).

Lasten en bevelen
, enz,

[Lvm. ïi.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten, door de Regering ingewonnen ten aanzien
van het verzoek om naturalisatie van Jodocus Henricus Josephus
Sterneberg geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-
voordragt aan te bevelen;

De Minister van Justitie ,

STRENSi

[Lvm. 12.]

ONTWERP VAN WET tol naturalisatie van M. Stein,

te 's Gravenhage.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,

dat Michaël
Stein aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als

Nederlander te worden genaturaliseerd , en tevens
,

door over-
legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44) , heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal
,
hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Michaël Stein , officier van gezondheid der 2de klasse

,
geboren te

Grombach (groot-hertogdom Baden
) , wonende te 's Gravenhage

provincie Zuidholland).

Lasten en bevelen
, enz.

[LVIH. 13.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien van

het verzoek om naturalisatie van Michaël Stein, geven haar

voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan te

bevelen.

De Minister van Justitie

Streks.

II.
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[LVm. 14.]

ONTWERP VAN WET taf naturalisatie van J. F. Iluffstadt,

te Jutphaas.

Wu WILLEM m, EXZ.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,
dat Jacob Friederich

Huffstadt aan Ons zijn verlangen beeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd ,

en tevens , door

overlegging der bewijsstukken ,
opgenoemd in art. G der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44) ,

heeft doen blijken van bet bezit der vereiscb-

ten, voorgescbreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State geboord en met gemeen
overleg der S,taten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Jacob Friederich Huffstadt

,
predikant, geboren te Wezel (Koningrijk

Pruissen

)

, wonende te Jutphaas (provincie Utrecht).

Lasten en bevelen
,
enz.

[LVm. 15.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien van

bet verzoek om naturalisatie van Jacob Friederich Huffstadt
,
geven

haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan te

bevelen.

De Minister van Justitie ,

Streks.

[LVm. 16.]

ONTWERPVANWET tot naturalisatie van J. H. Lehmann,
te Zeist.

Wij WILLEM III, exz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johan Heinrich
Lehmann aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als
Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-
legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot
uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), beeft doen blijken van bet bezit der vereischten

,

voorgescbreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is bet

, dat Wü , den Raad van State geboord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal

, hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Johan Heinrich Lehmann

,
geboren te Niskg (Koningry k Pruissen),

wonende te Zeist (provincie Utrecht). •

Lasten en bevelen, enz.

[LV11I. 17.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door do Regering ingewonnen ten aanzien
van liet verzoek om naturalisatie van Johan Heinrich Lehmann,
geven baar voldoende iuudciding de tegenwoordige wets-voordragt
aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

Streks.

[LVm. 18.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van G. L. C. H.
graaf van Ranzow

, te Arnhem.

Wu WILLEM Hl, ekz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Georg Ludewig Carl

Henrich graaf van Ranzow aan Ons zijn verlangen beeft te kennen ge-
geven om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), beeft doen blijken van bet bezit der vereischten

,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is bet, dat Wij , den Raad van State geboord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal
,
hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Georg Ludewig Carl Henrich graaf van Ranzow

,

betaalmeester en
rentmeester van ’s Konings particuliere domeinen

,
geboren te Cleve

(Koningrijk Pruissen)

,

wonende te Arnhem (provincie Gelderland).

Lasten en bevelen ,
enz.

[LVIII. 19.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten ,
door de Regering ïngewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Georg Ludewig Carl Henrich

graaf van Ranzow, geven baar genoegzame aanleiding de tegen-

woordige wets-voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

Streks.

[LVIII. 20.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. P. Poppen,
te Amsterdam.

Wij WILLEM III
, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann Poppen
Heeren aan Ons zijn verlangen beeft te kennen gegeven om als

Nederlander te worden genaturaliseerd , en tevens, door over-

legging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), beeft doen blijken van bet bezit der vereisch-

ten, voorgescbreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is bet , dat Wij , den Raad van State geboord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan by deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Johann Poppen Heeren

,

koopman
,
geboren te Wittmund (Koningrijk

Hannover)

,

wonende te Amsterdam (provincie Noordholland).

Lasten en bevelen , enz.

[LVIIL 21.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door dc Regering ingewonnen ten aanzien
van bet verzoek om naturalisatie van Johann Poppen Heeren, geven
baar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan te

bevelen.

De Minister van Justitie,

Streks.
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[LIX. 1.]

MISSIVE
,
ingekomen in de zitting van den 11den November 1852.

’s Gravenhage
,
den 8sten November 1852.

Mijnheer de Voorzitter!

Overeenkomstig ’s Konings magtiging, heb ik de eer, ter voldoeniiig aan het 2de lid van art. 57 der Grondwet, hiernevens, van

wege Zijne Majesteit, aan U Hoogedel Gestr. te doen toekomen afschrift van de Overeenkomst, welke den 30sten September 1852

tusschen Nederland en de Vrije Hanzeestad Hamburg tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners is aangegaan.

Ik verzoek U Hoogedel Gestr. gemelde Overeenkomst aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te willen mededgelen.
De Minister van Buitenlandsche Zaken ,

Van Zuijlen van Nyevelt.

Den Heere Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.

[LIX. 2.]

OVEREENKOMST, op den 30sten September 1852 tusschen Nederland en de Vrije Hanzeestad Hamburg
gesloten , tot luederkeerige uitlevering van boosdoeners.

VERTALING.

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden
en

de Senaat der Vrije en Hanzeestad Hamburg

,

het nuttig geoordeeld hebbende, bij eene overeenkomst, de

uitlevering van boosdoeners te regelen,

hebben te dien einde met hunne volmagt voorzien , te weten

:

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden : den heer George
Hendrik Wachter, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw,
Hoogstdeszelfs consul-generaal te Hamburg;

en de Senaat der Vrije en Hanzeestad Hamburg: den heer

Jean Martin Lappenberg
,

doctor in de regten
, secretaris en

archivarius van den Senaat

;

die , na elkander hunne wederzij dsche volmagten te hebben mede-
gedeeld, zijn overeengekomen omtrent de navolgende artikelen:

Art. 1. De Nederlandsche Regering en de Senaat der Vrije

en Hanzeestad Hamburg verbinden zich, wederzijds aan elkander

uit te leveren
,
op aanvrage der andere partij

, met uitzondering

hunner onderdanen, de personen, welke zijn veroordeeld, in staat

van beschuldiging gesteld , oftegen welke regtsingang met bevel van
gevangenneming is verleend, door de regtbanken of door den
regter van dat der beide landen , tegen welks wetten de misdaden
of wanbedrijven zullen zijn gepleegd.

Onder de benaming van onderdanen zijn, wat de toepassing

dezer overeenkomst betreft, begrepen de vreemdelingen die, vol-

gens de wetten des lands aan ’t welk de uitlevering wordt aange-
vraagd, met de onderdanen zijn gelijkgesteld, alsmede de vreem-
delingen die zich binnen het land gevestigd hebben

,
en na met eene

inlandsche vrouw gehuwd te zijn, één of meer kinderen uit dit

huwelijk hebben , in het land geboren.

Art. 2. Indien de beklaagde of veroordeelde geen onderdaan
is van die der contracterende mogendheden welke hem opeischt,

zal hij niet behoeften te worden uitgeleverd, dan nadat zijne Re-
gering geraadpleegd en in staat gesteld zal zijn, de redenen ken-
baar te maken

,
die zij zal mogen hebben om zich tegen de uit-

levering te verzetten.

In alle gevallen zal de Regering, aan welke de aanvraag tot

uitlevering gedaan is, vrij blijven aan die aanvraag zoodanig gevolg
te geven als haar gepast zal voorkomen

, en den beklaagde hetzij

aan zijn geboorteland, hetzij aan het land, waar de misdaad ge-
pleegd zal zijn, uit te leveren, ten einde er te regt te staan.

Aan de Regering, die de uitlevering aanvraagt
,
zal kennis gege-

ven worden van de redenen der weigering.
Art. 3. De uitlevering zal alleen plaats hebben in geval van

veroordeeling
,
beschuldiging of vervolging

, wegens de navolgende
misdaden of wanbedrijven, buiten het grondgebied gepleegd der
partij

,
aan welke de uitlevering wordt aangevraagd

:

1°. Moord
,
vergiftiging

, vadermoord , kindermoord ,
moedwillige

manslag , verkrachting

;

2°. Brandstichting

;

3°. Valschheid in geschriften, daaronder begrepen het nama-
ken van bankbiljetten, muntpapier en openbare schuldbrieven

;

4°. Muntvervalsching
, muntschennis

,
en het

,
des bewust

, in
omloop brengen van valsche munt

;

5°. Yalsche getuigenis

;

6°. Diefstal met verzwarende omstandigheden
,
opligt,ing

, kne-
velarij

,
omkooping van openbare ambtenaren, ontvreemding of

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas
et

le Sénat de la Ville Libre etAnséatique de Hambourg

,

ayant jugé utile de régler par une convention 1’extradition de

malfaiteurs

,

ont muni k eet effet de leurs pleinspouvoïrs ,
savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas : le sieur George Hendrik
Wachter, chevalier de 1’ordre du Lion Néerlandais, Son consul-

général a Hambourg;
et le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Hambourg:

le sieur Jean Martin Lappenberg, docteur en droit, secrétaire et

archiviste du Sénat

;

lesquels , après s’être communiqué leurs pleinspouvoirs respec-

tifs , sont convenus des articles suivants

:

Art. 1. Le Gouvernement Néerlandais et le Sénat de la Ville

Libre et Anséatique de Hambourg s’engagent k se livrer réci-

proquement sur la demande de 1’autre partie , a 1’exception de

leurs nationaux
,
les individus condamnés

,
mis en état d’accusation

ou contre lesquels une ordonnance de poursuite avec mandat
d’arrêt est prononcée par les tribunaux ou par le juge de celui de3

deux pays, contre les lois duquel les crimes ou délits auront été

commis.
Sont compris, quant k 1’application de cette convention, dans

la dénomination de nationaux
, les étrangers qui

,
selon les lois

du pays ,
auquel 1’extradition est demandée, sont assimilés aux

nationaux , ainsi que les étrangers qui se sont établis dans les pays,
et après s’être mariés k une femme du pays , ont un ou plusieurs

enfants de ce mariage, nés dans le pays.

Art. 2. Si le prévenu ou le condamné n’est pas sujet de
celle des puissances contractantes qui le réclame, il ne devra être

livré qu’après que son Gouvernement aura été consulté et mis
en demeure de faire connaitre les motifs qu’il pourra avoir de
s’opposer a 1’extradition.

Dans tous les cas le Gouvernement, saisi de la demande d’ex-

tradition, restera libre de donner k cette demande la suite qui
lui paraïtra convenable , et de livrer le prévenu pour être jugé,
soit k son pay3 natal

, soit au pays oü le ' crime aura été

commis.
II sera donné connaissance au Gouvernement

,
qui reclame

1’extradition ,
des motifs du refus.

Art. 3. L’extradition n’aura lieu que dans le ca3 de condam-
nation, accusation ou poursuite, pour les crimes ou délits sui-

vants ,
commis hors du territoire de la partie

,
a laquelle 1’extra-

dition est demandée :

1°. Assassinat, eïnpoisonnement, parricide, infanticide, meurtre,

viol;

2°. Incendie

;

3°. Faux en écriture, y compris la contrefa9on de billets de
banque , de papier monnaie et d’effets publiés ;

4°. Fabrication de fausse monnaie, altération de monnaie et

émission , avec connaissance, de monnaie fausse;

5°. Faux témoignage;
6°. Vol accompagné de circonstances aggravantes

, escroquerie,

concussion ,
corruption de fonctionnaires publics

, soustraction ou



— 326 —
Overeenkomst met Hamburg tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners.

(Overeenkomst.)

verduistering, gepleegd door openbare ambtenaren met bewaring of

ontvangsten belast

;

7°. Bedriegelijke bankbreuk.
Art. 4. De uitlevering zal geen plaats hebben , wanneer de

aanvrage daartoe geschiedt op grond van dezelfde misdaad of het-

zelfde wanbedrijf, ter zake waarvan de opgeëischte persoon zijne

straf ondergaat of reeds ondergaan heeft in het land, aan ’t welk

de uitlevering wordt aangevraagd.

Indien de opgeëischte persoon vervolgd wordt, of zich in

hechtenis bevindt, wegens een andere misdaad of wanbedrijf,

gepleegd tegen de wetten van het land waaraan de uitlevering

wordt aangevraagd, zal zijne uitlevering uitgesteld worden tot

dat hij vrijgesproken of vrijgesteld zij, of zijne straf ondergaan

hebbe, gelijk mede indien de opgeëischte persoon wegens schul-

den gegijzeld is, krachtens eene veroordeeling, vóór de aan-

vrage tot uitlevering uitgesproken.

Art. 5. De uitlevering zal geen plaats kunnen hebben, in-

dien de regtsvordering of de straf verjaard is, volgens de wetten

van het land
,
aan ’t welk de uitlevering wordt aangevraagd.

Art. 6. De uitlevering zal langs den diplomatieken weg
worden aangevraagd, en alleen toegestaan worden op vertoon van
het oorspronkelijke, of van een authentiek afschrift van het von-
nis of van het arrest van veroordeeling of van in-staat-van-beschul-

diging-stelling, of van verleenden regtsingang met bevel van ge-

vangenneming, afgegeven in de vormen, voorgeschreven door de

wetgeving der Regering die de aanvrage doet, en uitdrukkende de

misdaad of het wanbedrijf, waarvan sprake is.

Art. 7. De kosten van gevangenneming, onderhoud en vervoer
van den persoon, wiens uitlevering zal zijn toegestaan, zullen

ten laste blijven van elk der beide Staten, binnen de grenzen van
hun wederzij dsch grondgebied.
De kosten van onderhoud en vervoer over het grondgebied der

tusschenliggende Staten komen ten laste van den aanvragenden
Staat.

In geval het vervoer over zee verkieslijk mogt geacht worden

,

zal de uit te leveren persoon gebragt worden naar de haven

,

welke de diplomatieke of consulaire agent, door de aanyragende
Regering aangesteld, zal aanwijzen, en op kosten van die Regering
worden ingescheept.

Art. 8. Wanneer, bij vervolging in eene strafzaak, eene der

Regeringen het hooren van getuigen
,

in den anderen Staat woon-
achtig, zal noodig oordeelen, zal daartoe eene rogatoire commissie

langs den diplomatieken weg ingezonden
,
en aan deze gevolg gege-

ven worden, met inachtneming der wetten van het land , alwaar
de getuigen verzocht zullen worden te verschijnen.

De wederzijdsche Regeringen doen over en weder afstand van
alle vordering tot teruggave der kosten, welke daaruit zullen

voortvloeijen.

Elke rogatoire commissie, strekkende om een getuigenverhoor te

vragen ,
zal van eene Fransche vertaling vergezeld moeten zijn.

Art. 9. In dien, in eene strafzaak, de persoonlijke verschijning

van een getuige in het ander land noodig is of verlangd wordt,
zal zijne Regering hem uitnoodigen te voldoen aan de oproeping,

welke aan hem gerigt zal worden, en ingeval van bewilliging,

zullen hem reis- en verblijfkosten worden toegestaau, volgens de
tariven en reglementen, van kracht in het land, waar het ver-
hoor zal moeten plaats hebben.

Art. 10. Wanneer, in eene strafzaak, de confrontatie van mis-
dadigers , die in den anderen Staat in hechtenis zijn

, of wel de

mededeeling van stukken van overtuiging of bescheiden, welke
zich in handen bevinden der autoriteiten van het andere land

,

nuttig of noodig zal geoordeeld worden, zal de aanvrage daartoe

geschieden langs den diplomatieken weg , en zal daaraan gevolg

gegeven worden voor zooverre er geene bijzondere redenen zijn ,

welke zich daartegen verzetten
, en onder verpligting tot terugzen-

ding der misdadigers en van de stukken.

Do wederzijdsche Regeringen doen over en weder afstand van
alle terugvordering van kosten, voortvloeiende uit den vervoeren
de terugzending binnen de grenzen van hun wederzijdsch grond-
gebied, der te confronteren misdadigers, en uit het toe- en te-

rugzenden der stukken en bescheiden.

Art. 11. Door do bovenstaande bepalingen wordt geene ver-
andering gemaakt in de wetten der beide landen , welke de rege-
ling van den geregelden loop der uitlevering ten onderwerp heb-
ben of zullen hebben.

Art. 12. De tegenwoordige overeenkomst zal eerst in werking
treden twintig dagen na hare afkondiging, in do vormen voorge-
echrcven bij de wetten der beide landen.

Zij zal van kracht blyven tot zes maanden nadat van wege
eeno der bcido Regeringen het tegcndoel zal zyn verklaard.

Z(j zal bekrachtigd , en do bekrachtigingen zullen uitgewisseld
worden binnen den tyd van vier weken

, of , zoo ïnogelqk

,

vroeger.

détoumement
,
commis par des dépositaires ou comptables publics

:

7°. Banqueroute frauduleuse.’

Art. 4. L’extradition n’aura pas lieu, lorsque Ia demande en
sera motivée par le même crime ou délit

,
pour lequel 1’individu

réclamé subit ou a déja subi la peine dans le pays auquel 1’ex-

tradition est demandée.

Si 1’individu réclamé est poursuivi, ou se trouve détenu pour
un autre crime ou délit, commis contre les lois du pays, auquel
1’extradition est demandée, son extradition sera différée jusqu’ü
ce qu’il soit acquitté ou absous, ou qu’il ait stibi sa peine, ainsï

que si Tindividu réclamé est détenu pour dettes, en vertu d’una

condamnation antérieure a la demande d’extradition.

Art. 5. L’extradition ne pourra avoir lieu, si la prescription

de 1’action ou de la peine est acquise d’après les lois du pays au
quel 1’extradition est demandée.

Art. 6. L’extradition sera demandée par la voie diplomatique

,

et ne sera accordée que sur la production de 1’original ou d’une

expédition authentique dujugement ou de 1’arrêt de condamnation
ou de mise en accusation ,

ou de 1’ordonnance de poursuite, avec
mandat d’arrêt, délivrée dans les formes prescrites par la légis-

lation du Gouvernement qui fait la demande
, et exprimant le

crime ou délit dont il s’agit.

Art. 7. Les frais d’arrestation , d’entretien et de transport de
Tindividu, dont 1’extradition aura été accordée, resteront ü la

charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs ter-

ritoires respectifs.

Les frais d’entretien et de transport par le territoire des États

intermédiaires sont a la charge de 1’État réclamant.

Au cas oü le transport par mer serait jugé préférable, 1’indi-

vidu a extrader sera conduit au port que désignera 1’agent di-

plomatique ou consulaire accrédité par le Gouvernement récla-

mant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 8. Lorsque dans la poursuite d’une affaire pénale un des

Gouvernements jugera nécessaire 1’audition de_témoins domiciliés

dans 1’autre État , une commission rogatoïre sera envoyée a eet

effet par la voie diplomatique , et il y sera donné suite
,
en obser-

vant les lois du pays, oü les témoins seront invités a compa-
raïtre.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d’autre &

toute réclamation par rapport a la restitution des frais, qui en

résulteront.

Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une
audition de témoins , devra être accompagnée d’une traduction

Fran9aise.

Art. 9. Si dans une cause pénale , la comparution personnelle

d’un témoin dans 1’autre pays est nécessaire oudésirée, son Gou-
vernement 1’engagera a se rendre ü 1’invitation qui lui sera faite,

et en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage

et de séjour, d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le

pays oü 1’audition devra avoir lieu.

Art. 10. Lorsque dans une cause pénale la confrontation de
criminels détenus dans 1’autre État, ou bien la communication de

pièces de conviction ou de documents, se trouvant entre lesmains
des autorités de 1’autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la

demande en sera faite par la voie diplomatique et 1’on y donnera
suite pour autant qu’il n’y ait pas de considérations spéciales, qui

s’y opposent et sous l’obligation de renvoyer les criminels et les

pièces.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d’autre ü
toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi

dans les limites de leurs territoires respectifs, des criminels ü
confronter et de 1’envoi et de la restitution des pièces et document3.

Art. 11. Par les stipulations ci-dcssus il est adhéré aux lois

des deux pays, qui ont ou auront pour objet de régler la marche
réguliere de 1’extradition.

Art. 12. La présente convention ne sera exécutoire que vingt

jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des

deux pays.

Elle continuera ü, être en vigueur jusqu’ü six mois après décla-

ration contrairo de la part de 1’un des deux Gouvernements.
Ello sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans

le délai de quatro semaines, oü plutöt si faire se peut.



- 327 Tweede KamerBijlagen. 88ste vel.

Overeenkomst met Bremen tot ivederkcerige uitlevering van boosdoeners.

(Missive; Overeenkomst.)

___________

Ten blijke waarvan de gevolmagtigden de tegenwoordige over-

eenkomst in dubbel hebben onderteekend en met hunne wapenen

bèzegeld.

Gedaan te Hamburg ,
den dertigaten September achttien honderd

twee en vijftig.

(Get.) G. H. Wachter (Get.) J. M. Lappenberg.

(L. S.) [L. S.)

En foi de qnoi les plénipotentiaires ont signé la présente con-
vention en doublé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait k Hambourg, le trente Septembre mïl huit cent cinquante
deux.

(Get.) G. H. Wachter. (Get.) J. M. Lappenberg.

{L.S.) (L.S.)

De Minister van Buitenlandsche Zaken verklaart
,
dat de bovenstaande overeenkomst door Zijne Majesteit den Konïng der

Nederlanden op den achtsten, en door den Senaat der Vrije en Hanzeestad Hamburg op den elfden October achttien honderd

twee en vijftig is bekrachtigd, mitsgaders dat de uitwisseling der acten van bekrachtiging op den een en twintigsten October

daaraanvolgende te Hamburg heeft plaats gehad.
Van Zuijlen van Nyevelt.

[LX. 1.]

MISSIVE, ingekomen in de zitting van den 11den November 1852.

’s Gravenhage
,
den Gden November 1852.

Mijnheer de Voorzitter!

Overeenkomstig ’s Konïngs magtiging, heb ik de eer, ter voldoening aan het 2de lid van art. 57 der Grondwet, hiernevens, van
wege Zijne Majesteit, aan U Hoogedel Gestr. te doen toekomen afschrift der tusschen Nederland en de Vrije en Hanzeestad Bremen
geslotene, en den ö/12den October 1852 geteekende Overeenkomst tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners.

Ik verzoek U Hoogedel Gestr. gemelde Overeenkomst aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te willen mededeelen.

De Minister van Buitenlandsche Zaken
,

Van Zuijlen van Nyevelt.

Den lieere Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.

[LX. 2.]

OVEREENKOMST, op den 9lyiden October 1852 tusschen Nederland en de Vrije en Hanzeestad Bremen
gesloten , tot wederkeerige uitlevering van

vertaling.

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden
en

de Senaat der Vrije en Hanzeestad Bremen,
het nuttig geoordeeld hebbende , bij eene overeenkomst , de

wederkeerige uitlevering van boosdoeners te regelen , hebben te dien

einde van hunne volmagt voorzien
,

te weten

:

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden: den heer Herman
van Sonsbeeck

,
ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw

,

Hoogstdeszelfs Minister van Buitenlandsche Zaken
,
enz.

, enz.

;

en de Senaat der Vrije en Hanzeestad Bremen : het Senaatslid

Jan Hendrik Willem Smidt
,
doctor in de regten

;

die
,
krachtens de gezegde volmagt, omtrent de navolgende arti-

kelen zijn overeengekomen.
Art. 1. De Nederlandsche Regering en de Senaat der Vrije

en Hanzeestad Bremen verbinden zich, Avederzijds aan elkander

uit te leveren , op aanvrage der andere partij
,
met uitzondering

hunner onderdanen , de personen, welke zijn veroordeeld
,
in staat

van beschuldiging gesteld , of tegen welke regtsingang met bevel

van gevangenneming is verleend door de regtbanken of door den
regter van dien der beide Staten

,
tegen welks wetten de misda-

den of wanbedrijven zullen zijn gepleegd.

Onder de benaming van onderdanen zijn
,
wat de toepassing

dezer overeenkomst betreft
,
begrepen de vreemdelingen die ,

volgens

de Avetten van den Staat
,
aan Avelken de uitlevering wordt aan-

gevraagd , met de onderdanen zijn gelijkgesteld , alsmede de
vreemdelingen, die zich binnen den Staat gevestigd hebben, en,

na met eene inlandsche vrouw gehuwd te zijn, één of meer kin-

deren uit dit huwelijk hebben
,
geboren in het land.

Art. 2. Indien de beklaagde of veroordeelde geen onderdaan
is van dien der twee contracterende Staten welke hem opeischt, zal

hij niet behooren te worden uitgeleverd, dan nadat zijne Regering
geraadpleegd eu in staat gesteld zal zijn, de redenen kenbaar
te maken, die zij zoude kunnen hebben om zich tegen de uitleve-

ring te verzetten.

In alle gevallen zal de Regering, aan welke de aanvrage tot uitle-

vering gedaan is , vrij blijven aan die aanvrage zoodanig gevolg
te geven als haar gepast zal voorkomen.

In geval van weigering der uitlevering, zal aan den aanvra- I

genden Staat kennis gegeven Avorden van de redenen Avelke daartoe I

aanleiding gegeven zullen hebben.

boosdoeners.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas „
et

le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Brème

,

ayant jugé utile de régler par une convention 1’extradition

réciproque de malfaiteurs

,

ont muni a eet effet de leurs pleinspouvoirs , savoir :

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas : le sieur Herman van Sons-

beeck, chevalier de 1’ordre du Lion Néerlandais, Son Ministre

des Affaires Étrangères , etc.
,

etc.

;

et le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Brème: le

Sénateur Jean Henri Guillaume Smidt, docteur en droit:

lesquels , en vertu des «dits pleinspouvoirs
,

sont convenus des

articles suivants :

Art. 1.
_

Le Gouvernement Néerlandais et le Sénat de la Ville

Libre et Anséatique de Brème s’engagent a se livrer réciproque-

ment sur la demande de 1’autre partie
, a 1’exception de leurs

nationaux , les individus condamnés , mis en état d’accusation ou
contre lesquels une ordonnance de poursuite avec mandat d’arrêt

est prononcée par les tribunaux ou par le juge de celui des

deux États , contre les lois duquel les crimes ou délits auront

été commis.
Sont compris, quant a 1’application de cette convention,

dans la dénomination de nationaux, les étrangers qui selon les

lois de 1’État
,

auquel 1’extradition est demandée ,
sont assi-

milés aux nationaux
,
ainsi que les étrangers qui se sont établis

dans 1’État et après s’être mariés a une femme du pays
,
ont

un ou plusieurs enfants de ce mariage ,
nés dans le pays.

Art. 2. Si le prévenu ou le condamné n’est pas sujet de

celui des deux États contractants qui le réclame, il ne devra

être livré qivaprès que son Gouvernement aura été consulté et mis

en demeure de faire connaitre les motifs qu’il pourrait avoir de

s’opposer a 1’extradition.

Dans tous les cas le Gouvernement saisi de la demande d’ex-

tradition, restera libre de donner k cette demande la suite qui

lui paraïtra convenable.

En cas de refus de 1’extradition ,
il sera donné connaissance

a 1’État réclamant des motifs qui y auront donné lieu.

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853. II.
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Art. 3. De uitlevering zul alleen plaats hebben in geval van

veroordeeling ,
beschuldiging of vervolging wegens de navolgende

misdaden of wanbedrijven, gepleegd buiten het grondgebied der

partij
, aan welke de uitlevering wordt aangevraagd

:

1°. moord, vergiftiging, vadermoord, kindermoord, manslag,

verkrachting

;

2°. brandstichting;

3°. valschheid in geschriften, daaronder begrepen het namaken

van bankbiljetten, muntpapier en openbare schuldbrieven;

4°. muntvervalsching ,
muutschennis, en het, des bewust, in

omloop brengen van valsche munt

;

5°. valsche getuigenis

;

6°. diefstal met verzwarende omstandigheden
,

opligting, kne-

velarij
,
ornkooping van openbare ambtenaren ,

ontvreemding of

verduistering
,
gepleegd door openbare ambtenaren met bewaring

of ontvangsten belast;

7°. bedriegelijke bankbreuk.

Art. 4. De uitlevering zal geen plaats hebben, wanneer de

aanvrage daartoe geschiedt op grond van dezelfde misdaad of' van

«hetzelfde wanbedrijf, ter zake waarvan de opgeëischte persoon zijne

straf ondergaat of reeds ondergaan heeft in den Staat aan welken

de uitlevering wordt aangevraagd.

In dien de opgeëischte persoon vervolgd wordt, of zich in

hechtenis bevindt, wegens eene andere misdaad of wanbedrijf,

gepleegd tegen de wetten van den Staat, waaraan de uitlevering

gevraagd wordt, zal zijne uitlevering uitgesteld worden totdat hij

vrijgesproken of vrijgesteld zij , of zijne straf ondergaan hebbe,

gelijk mede wanneer de opgeëischte persoon wegens schulden

gegijzeld is, krachtens eene veroordeeling of bevel van gevangen-

neming
,
een of ander vöèr de aanvrage tot uitlevering uitge-

sproken of verleend.

Art. 5. De uitlevering zal geen plaats kunnen hebben, indien

de regtsvordering of de straf verjaard is
,
volgens de wetten van

den Staat aan welken de uitlevering wordt aangevraagd.

Art. 6. De uitlevering zal langs den diplomatieken weg wor-
den aangevraagd, en alleen toegestaan worden op vertoon van het

oorspronkelijke of van een authentiek afschrift van het vonnis of

van het arrest van veroordeeling of in-staat-van-beschuldiging-

ntelling, of van verleenden regtsingang met bevel van gevangen-
neming, afgegeven in de vormen, voorgeschreven door de wet-
geving der Regering die de aanvrage doet

, en uitdrukkende de

misdaad 'of het wanbedrijf, waarvan sprake is.

Art. 7. Wanneer, bij vervolging in eene strafzaak, eene der

Regeringen het hooien van getuigen , in den anderen Staat woon-
achtig, zal noodig oordeelen

,
zal daartoe eene rogatoire commissie

langs den diplomatieken weg ingezonden en aan deze gevolg

gegeven worden, met inachtneming der wetten van den Staat,

waarin de getuigen verzocht zullen worden te verschijnen.

Elke rogatoire commissie, strekkende om een getuigen ver-

hoor te vragen ,
zal van eene Fransche vertaling vergezeld moe-

ten zijn.

Art. 8. Indien, in eene strafzaak, de persoonlijke verschij-

ning van een getuige in den anderen Staat noodig is of ver-

langd wordt, zal zijne Regering hem uitnoodigen
, te voldoen aan

de oproeping ,
welke aan hem gerigt zal worden

,
en in geval van

bewilliging, zullen hem reis- en verblijfkosten worden toegestaan,
volgens de tariven en reglementen, van kracht in den Staat, in

welken het verhooor zal moeten plaats hebben.

Art. 9. Wanneer
,
in eene strafzaak, de confrontatie van mis-

dadigers die in den anderen Staat in hechtenis zijn , of wel de

mededeeling van stukken van overtuiging of bescheiden
,

welke
zich in handen bevinden der autoriteiten van den anderen Staat,

nuttig of noodig zal geoordeeld worden
, zal de aanvrage daartoe

geschieden langs den diplomatieken weg, en zal daaraan gevolg

gegeven worden voor zooverre er gcene bijzondere redenen zijn

,

welke zich daartegen verzetten
,
en onder verpligting tot terugzen-

ding der misdadigers en van de stukken.

Art. 10. De beide Regeringen doen over ën weder afstand

van alle terugvordering van kosten, voortvloeiende uit de ten-

uitvoer-legging van rogatoire commissien, alsmede uit de toe- en

terugzending van stukken en bescheiden.

Zij doen insgelijks over en weder afstand van alle terugvorde-
ring van kosten, voortvloeiende uit de in-hechtenisneming

,
ge-

vangenhouding, onderhoud , vervoer
,

of terugzending binnen do
grenzen van hun wodorzydsch grondgebied der uit te leveren of
te confrontorcn personen.

Voor zooverre betreft de kosten van onderhoud en vervoerder
gezegde personen over hot grondgebied der tusschonliggonde
Staten, gelijk mede die van hot transport over zee, in geval
zoodanige wijze van vervoer verkieslijk mogt geacht worden ,

zul-
len deze gedragen worden door de Regering, in welker nanm
de aanvrage tot uitlevering of confrontatie gedaan is.

Art. II. Doei dg bovenstaande bepalingen wordt gceno

Art. 3. L’extradition n’aura lieu que dans le cas de condam-
nation, accusation oupoursuite, pour les crimes ou dëlits suivants,

commis hors du territoire de la partie, a laquelle 1'extradition

est demandée:

1°. assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre,
viol;

2°. incendie

;

3°. faux en écriture, y compris la contrefacjon de billets de
banque, de papier monnaie et d’effets publiés;

4°. fabrication de fausse monnaie, altëration de monnaie et

émission, avec connaissance, de monnaie fausse;

5°. faux témoignage

;

6°. vol accompagnd de circonstances aggravantes , escroquerie,

concussion, corruption de fonctionnaires publiés, soustraction ou
ddtournement ,

commis par des dépositaires ou comptables

publiés

;

7°. banqueroute frauduleuse.

Art. 4. L’extradition n’aura pas lieu, lorsque la demande en

sera motivée par le même crime ou délit, pour lequel 1’individu

réclamé subit ou a déja subi la peine dans 1’Etat auquel 1’extra-

dition est demandée.

Si 1’individu réclamé est poursuivi, ou se trouve détenu pour un
autre crime ou délit, commis contre les lois de 1’État, auquel

1’extradition est demandée ,
son extradition sera différée jusqu’a ce

qu’il soit acquitté ou absous ,
ou qu’il ait subi sa peine, ainsi

que si 1’individu réclamé est détenu pour dettes, en vertu d’une

condamnation ou d’une provision de justice , 1’une ou 1’autre anté-

rieure ü la demande d’extradition.

Art. 5. L’extradition ne pourra avoir lieu, si la prescription

de 1’action ou de la peine est acquise d’après les lois de 1’Ëtat

auquel 1’extradition est demandée.

Art. 6. L’extradition sera demandée par la voie diplomatique ,

et ne sera accordée que sur la production de 1’original ou d’une

expédition autlientique du jugement, ou de 1’arrêt de condamna-
tion ou de mise en accusation ,

ou de 1’ordonnance de poursuite

,

avec mandat d’arrêt, délivrée dans les formes prescrites par la

législation du Gouvernement quifaitla demande, et exprimant le

crime ou délit dont il s’agit.

Art. 7. Lorsque dans la poursuite d’une affaire pénale un
des Gouvernements jugera nécessaire 1’audition de témoins

domicilies dans 1’autre État, une' commission rogatoire sera en-

voyée a eet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné
suite, en observant les lois de 1’État, oü les témoins seront invités &
comparaitre.

Toute commission rogatoire ayant pour but de demander une
audition de témoins

,
devra être accompagnée d’une traduction

Franeaise.

Art. 8. Si dans une cause pénale, la comparution personnelle

d’un témoin dans 1’autre Etat est nécessaire ou désirée , son

Gouvernement 1’engagera a se rendre a 1’invitation qui lui sera

faite
,

et en cas de consentement il lui sera accordé des frais

de voyage et de séjour ,
d’après les tarifs et règlements en vigueur

dans 1’État oü 1’audition devra avoir lieu.

Art. 9. Lorsque dans une cause pénale la confrontation de
criminels détenus dans 1’autre Etat , ou bien la communication
de pièces de convietion ou de documents , se trouvant entre les

mains des autorités de 1’autre Etat , sera jugée utile ou néces-
saire, la demande en sera faite par la voie diplomatique et

1’on y donnera suite pour autant qu’il n’y ait pas de considé-

rations spéciales
,
qui s’y opposent et sous 1’obligation de renvoyer

les criminels et les pièces.

Art. 10. Les deux Gouvernements renoncent de part et d’autre

i\ toute réclamation de frais résultant de 1’exécution de commis-
sions rogatoires, ainsi que de 1’envoi et de la restitution do pièces

et documents.
Ils renoncent pareillement de part et d’autre ü toute récla-

mation de frais , dans les limites de leurs territoires rcspectifs

,

résultant de 1’arrestation , de la détention , de 1’entretien et

du transport ou du renvoi des individus ü extrader ou ü
confront er.

Quant nux frais d’entrctien et de transport des dits individus

sur le territoire des Etats intermédiaires, ainsi que ceux du trajet

par mer dans le cas oü un tel transport serait jugé préférable,

ils seront supportés par le Gouvernement, au nom duquel la

demande d’extradition ou de confrontation est faite.

Art. 11. Furies stipulations ci-dessus il est adliéré aux lois
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verandering gemaakt
t
in de wetten der beide Staten ,

welke

de regeling van den geregelden loop der uitlevering ten onder

werp hebben of zullen hebben.

Art. 12. De tegenwoordige overeenkomst zal eerst in wer-

king treden twintig dagen na hare afkondiging
,

in de vormen

voorgeschreven bij de wetten der beide Staten.

Zij zal van kracht blijven tot zes maanden nadat van de zijde

van eene der beide Regeringen het tegendeel zal zijn verklaard.

Zij zal bekrachtigd en de bekrachtigingen zullen uitgewisseld

worden binnen den tijd van vier weken
,

of, zoo mogelijk

,

vroeger.

Ten blijke waarvan de gevolmagtigden de tegenwoordige over-

eenkomst hebben onderteekend en met hunne wapenen bezegeld.

n . (te ’s Gravenhage ,
den 9den October 1852.

Lreaaan
|
^ gremenj den i2den October 1852.

(
Get

.)
Vak Sonsbeeck. (Get.) H. Smidt

,
Dr.

(L. S.) (L. S.)

des deux États, qui ont ou auront pour objet de régler la

marche re'gulière de 1’extradition.

Art. 12. La présente convention ne sera exécutoire que vingt
jours après sa publication dans les formes prescrites par les

lois des deux Etats.

Elle continuera a être en vigueur jus qu’a six mois après décla-

ration contraire de la part de 1’un des deux Gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans

le délai de quatre semaines ou plutöt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signéla présente con-
vention en doublé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

pi •.
)

h La Haye, le 9 Octobre 1852.

(
h Brême, le 12 Octobi-e 1852.

(Get.) Van Sonsbeeck. (Get.) H. Smidt, Dr.

(L. S.) (L. S.)

De Minister van Buitenland sche Zaken verklaart ,
dat de bovenstaande overeenkomst door Zijne Majesteit den Koning der

Nederlanden en door den Senaat der Vrije en Hanzeestad Bremen op den vijftienden October achttien honderd twee en vijftig is

bekrachtigd, mitsgaders dat de uitwisseling der acten van bekrachtiging op den drie en twintigsten October daaraanvolgende te

Bremen heeft plaats gehad.
Van Zeulen van Nyevelt.

[LIL 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet vaststellende het tijdelijk in

omloop blijven van tien rnillioen der muntbiljetten van 1849.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 20sten October dezes

jaars werd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een ont-

werp van wet aangeboden, strekkende om van de muntbiljetten,

krachtens de wet van den 17den September 1849 (Staatsblad n°. 46)

uitgegeven, een gezamenlijk bedrag van 10 rnillioen gulden wettig

betaalmiddel te doen blijven tot den 31sten December 1853 of tot

een vroeger door den Koning te bepalen tijdstip van intrekking,

alsmede om deze tijdelijk in omloop gehoudene muntbiljetten voor-

loopig in de plaats te doen treden van de bewijzen van rentelooze

schuld, waarvan de uitgifte bij de wet van den 26sten April 1852
(Staatsblad n°. 90) is bepaald.

De overweging van dit wets-ontwerp in de Afdeelingen der

Kamer heeft tot het maken der volgende opmerkingen en beden-
kingen aanleiding gegeven.

§ 1. Algemeen heeft men bevreemding aan den dag gelegd,

dat de Regering er niet in is geslaagd
,
de vervaardiging der als

bewijzen van rentelooze schuld nieuw uit te geven muntbiljetten

met zoo veel spoed voortgang te doen hebben
,
dat zij tot het be-

paalde bedrag van tien rnillioen véór het einde dezes jaars de
thans nog in omloop zijnde muntbiljetten van 1849 konden ver-

vangen ,
in welk geval voor den tegenwoordigen

,
geheel tij delij -

ken maatregel geene noodzakelijkheid zou hebben bestaan. Die
vertraging streed met de vroeger te dezen aanzien van regerings-

wege geopende uitzigten. Sommige leden konden dan ook niet

nalaten, daarbij eene soortgelijke vertraging te herinneren, ivelke

in der tijd, ten gevolge van tegenspoeden bij de vervaardiging,

met opzigt tot de invoering der postzegels heeft plaats gevonden.

Men kon zich niet goed voorstellen, hoe de vervaardiging ook
weder van het nieuwe muntpapier zooveel tijds moest kosten.

Wel stelde men prijs op het nemen van voorzorgen om dat papier

tegen namaking te waarborgen, en er waren dan ook leden, die

zich uit dat oogpunt over de vertraging niet beklaagden. Maar

,

voerde men daartegen aan , de muntbiljetten van 1849 , hoewel
zeer eenvoudig ingerigt, hadden dan toch, zoover men wist, ook
te dezen opzigte volkomen aan het doel beantwoord. Bij de ver-

vaardiging daarvan was van geene tijdroovende gravure sprake
geweest, en waarom werd die dan voor de nieuwe muntbiljetten

zoo volstrekt gevorderd ? Al wierd de plaat of drukvorm van
het nieuwe muntpapier ook nog zoo kunstig ingerigt, het vol-

strekt onmogelijk maken eener nabootsing zou toch wel niet te

bereiken zijn. Men wenschte dan ook omtrent den voortgang

,

dien de vervaardiging der nieuwe muntbiljetten thans reeds heeft

gemaakt, zoowel als omtrent de redenen, die het bij tijds gereed
komen daarvan hebben belet

,
nader te worden ingelicht. Te-

vens meende men algemeen bij de Regering op de bespoediging

van het in werking brengen van dit nieuwe circulatie-middel te

moeten aandringen. Velen verlangden eene stellige toezegging
,

dat de Regering
,
in geval de tegenwoordige wet tot stand kwam

,

gebruik makende van de haar bij art. 1 toegekende bevoegdheid

,

de muntbiljetten van 1849, waarvan hier sprake is, niet tot den
uitersten termijn van 31 December 1853 in wezen zou laten , maar
deze reeds veel vroeger, bijv. tegen de helft van het aanstaande

jaar, door de bewijzen van rentelooze schuld of nieuwe muntbil-

jetten zou doen vervangen. In eene der Afdeelingen ging men
nog een stap verder en drukte den wensch uit ,

dat in het wets-

ontwerp zelf de bij art. 1 vermelde uiterste termijn van intrek-

king, in plaats van op den 31sten December, op den 30stenJunij

1853 wierd bepaald.

§ 2. Indien men zoo algemeen op bespoediging der intrekking

van de hier bedoelde muntbiljetten van 1849 en derzelver vervan-
ging aandrong, had zulks vooral zijnen grond in de overtuiging,

dat het tijdelijk hulpmiddel
, door de Regering thans voorgesla-

gen
, uit twee oogpunten eene bedenkelijke zijde heeft. In de

eerste plaats kon men niet over het hoofd zien, dat, in overeen-

komst met het bepaalde bij art. 3 der wet van 17 September 1849,

op elk der krachtens die wet uitgegevene muntbiljetten met zooveel

woordèn staat uitgedrukt, dat de nominale waarde daarvan in

goud bij de Nederlandsche Bank is overgebragt. Tevens wordt het

werkelijk plaats gehad hebben dier overbrenging op ieder biljet

door den stempel der Nederlandsche Bank bevestigd. Nu zou ech-

ter de wetgever, door deze muntbiljetten, al is het dan ook tij-

delijk, in de plaats te doen treden der bewijzen van rentelooze

schuld, aan de bedoelde, door een onafhankelijk ligekaam gedane

verklaring eene andere beteekenis hechten. Hij zou de Nederland-

sche Bank als ’t ware doen verklaren
,
dat onder het depot in edel

metaal, waarvan op ieder muntbiljet wordt gewaagd, voortaan

een onderpand in rentegevende schuld moet worden verstaan. Be-*

schouwt men de zaak uit een regtskundig oogpunt ,
dan zal het

wel geen betoog behoeven
, dat zoo iets niet aangaat ;

dat men
niet op die wij ze een derde iets anders kan doen verklaren

,
dan

hij werkelijk verklaard heeft. Zoo ver kan dan ook zelfs de magt
des wetgevers niet gaan. Deze zwarigheid zou dan alleen eeni-

germate zijn op te heffen, wanneer openlijk bleek, dat de Ne-
derlandsche Bank over het veranderen van den aard der onder

haren stempel uitgegevene muntbiljetten was gehoord en daaraan

hare volkomene toestemming gaf.

§ 3. In de tweede plaats kwam het aan vele leden bedenkelijk

voor
,
of de voorgestelde maatregel rvel geheel is overeen te bren-

gen met de goede trouw, die altijd pligt is, maar vooral bij

aangelegenheden ,
waarin het crediet van den Staat is gemengd

,

ten strengste moet worden gehandhaafd. Men weet wel
,

dat

de houders der muntbiljetten door dien maatregel geenerlei nadeel

zullen lijden; dat het voor hen zelfs tot zekere hoogte geheel on-

verschillig moet zijn , of voor het papier ,
dat zij bezitten , een

depót van edel metaal
,
dan wel een onderpand in rentegevende

schuld bij de Nederlandsche Bank aanwezig is , daar zij dan

toch ten allen tijde het van aard veranderd papier op vertoon te-

gen zilveren standpenningen zullen kunnen verwisselen ,
terwijlhun

daarentegen geene bevoegdheid was verleend, hun aandeel van

het depót in edel metaal op te vorderen. Maar dit depót zal

dan toch, zoo de wet doel zal treffen, als zoodanig verdwijnen;

en nu rijst de vraag
,
of men den houder van een muntbiljet op

dat papier zelf eene verzekering mag geven, die na eenigen tijd

niet meer zal bestaan. Zoo al voor dengene ,
die met den we-
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zehlijken loop dezer zaak bekend is, daarin geen grond tot minder
vertrouwen in het muntpapier kan gelegen zijn , zou zulks wel
degelijk het geval kunnen zijn met den vreemdeling of ook met
den eenvoudiger» bjurger

,
wiens bemoeijenis. met staatszaken zich

niét vér uitstrekt.

4. Daar aan den eenen kant de bezwaren, in de beidé vori-

geh paragraphen ontwikkeld, niet wel geheel op te heffen zijn,

ep aan den anderen kant de bereiking van het doel, ’twelk aan
dé tegenwoordige wet ten grondslag ligt, door allen in het wel-
begrepen belang van den Staat hoogst wenschelijk wordt geacht,

heeft, men vrij algemeen gevraagd
, of hier nog niet eenig ander

tijdelijk hulpmiddel te baat zou kunnen worden genomen. Zon-
der daaromtrent in bijzonderheden te treden, heeft men gemeend,
het opsporen van zoodanige andere middelen zeer bepaald aan de
zorg der Regering te moeten aanbevelen»

§ 5. Volgens art. 8 der wet van 17 September 1849 zijn de

muntbiljetten, krachtens die wet uitgegeven, binnen twee jaren
na den tot derzelver intrekking vast. te stellen termijn verjaard.

Ongetwijfeld is het de bedoeling der Regering, dat deze bepaling,

in haré volle uitgestrektheid, ook op de tijdelijk in omloop te

hóuden muntbiljetten, waarover het tegenwoordig wets-ontwerp
handelt

, toepasselijk zal zijn. Maar vermits volgens art. 4 der
wet van 1849 de intrekking niet later kon plaats hebben dan den
Sisten December 1852, en thans die uiterste termijn voor eenige

maanden of zelfs voor een geheel jaar zou worden verlengd, is de
vraag gerezen

, of de wet niet uitdrukkelijk van het volledig in

stand blijven van den tweejarigen verjaringstermijn na het nieuwe
tijdstip der intrekking zou moeten gewagen.

6. Op den considerans der wet is de aanmerking gemaakt,
dat haar doel daarin niet met volkomene juistheid wordt uitge-

drukf. Als beweegreden wordt opgegeven, dat mdien de geheele
intrekking der muntbiljetten van 1849 plaats had vdór zij door
dé bewijzen van rentelooze schuld zijn vervangen , de geldcircu-

latie zou worden ontriefd ; maar het voorkomen van dat onge-
rief is dan toch het eenigè, zelfs in zekeren zin het voorname
doel van het gedane voorstel niet. Gold het hier alleen den
•vVensch om aan de onmiskenbare behoefte tot het in omloop ho-
uden van geldvert.egenwoordigend papier tot een gezamenlijk be-
drag van tien millioen te voldoen

,
de wet zou van zeer eenvou-

digen aard kunnen zijn en niet veel meer behoeven te behelzen
dan de bepaling, dat de intrekking der muntbiljetten van 1849,
voor zooveel de hier in aanmerking komende tien millioen gul-
den betreft, tot een later tijdstip wordt verschoven. Maar de
Regering is

,
gelijk zulks ook in de Mëmorio van Toelichting te

kennen wordt gegeven
,
vooral tot den tegenwoordigen maatregel

genoopt geworden
,
om het tweede voorname doel der wet van

26 April jl. te kunnen bereiken ; namelijk het erlangen van ren-
tebesparing door middel der uitgifte van muntpapier, en dus, bij

dcri loop dien deze zaak thans neemt
, het gebruik van het

metalliek depot voor de muntbiljetten van 1849 tot den aankoop
van rentegevende schuld. Men ziet geene reden, om, als de be-
weegreden dér wet toch eenige wijdloopigheid heeft, dit punt
daarbij onvermeld te laten.

§
7. Rij de overweging van art. 1 van het wets-ontwerp is

door verscheidene leden de vraag gedaan, of de Regering wel
géhoègzamo zekerheid bezat van tot de uitvoering der daar ver-
ordende intrekking der muntbiljetten, die boven de 10 millioen gul-
den in omloop zijn

,
volkomen bij magte te wezen. De meeste

andere leden gingen echter van de onderstelling uit, dat op die
vraag, welke in allen gevalle een maatregel van uitvoering betrof,

een ullezins bevredigend antwoord te geven zou zijn. Er moest
toch, meenden zij, tegen het einde des j aars voor een genoegzaam
bedrag aan muntbiljetten in ‘de schatkist en in de kassen der
betaalmeesters en rijks-ontvangers aanwezig zijn

, om door in-
Koitding liet bedrag van het in omloop zijnde papier van deze
soort tot op tien millioen te kunnen verminderen.
Meer algemeen hechtte men gewigt aan een ander punt, name-

lijk, dat bij de intrekking van muntbiljetten, die van f 10 zoo
min als slechts eenigzins mogelijk was, in dien maatregel wierden
bégrcpön. Het waren toch vooral deze kleinere muntbiljetten

,

op welker behoud in de circulatie door de ingezetenen prijs wierd
gesteld. Hoe sterker de verhouding van do muntbiljetten van ITO
tot die van f 100 in het gezamenlijk in omloop te houden bedrag
vah tien millioen bleef, hoe meer men dit zou goedkeuren.

§ 8. Behalve de bezwaren, reeds vroeger tegen de aan het slot
Van art. 1 voorkomende tijdsbepaling der intrekking aangevoerd

,

heelt men daartegen doen gelden
, dat het aannémen van eenen

Vdfdén termijn van intrekking de voorkeur verdient boven eeno
bepaling, waardoor dat tijdstip onzeker en van nader overleg dor
Regering afhankelijk blijft. Men moest daarbij Vooral ook° aan
de belangen der in afgelegene gedeelten des Rijks gevestigde inge-
zet!eién dénken. Dézen waren niet altijd in zaken van dezen aard
volkomen op do hoogte, t-n zouden de muntbiljetten minder gaarne
uUtvungén, ttls eéne intrekking daarvan tusschentijds

, waarmede zij

vreezen zouden niet spoedig genoeg te wqrden bekend gemaakt

,

mogelijk bleef.

§ 9. Uit de aanteekeningen op den toelichtenden staat tot

hoofdstuk IX A der Staatsbegrooting voor 1853 is gebleken, dat
thans reeds , als onderpand voor de nieuw uit te geven munt-
biljetten, een kapitaal van f3,675,800 21/2 percents en vanf586, 150

3 percents schuld aanwezig is. Men heeft de vraag gedaan, of,

indien de tegenwoordige wet wierd aangenomen, uit het depot
aan zilver of goud voor de muntbiljetten van 1849 niet een
bedrag zou kunnen worden genomen, nagenoeg gelijkstaande met
de waarde dier aangekochte of reeds vroeger aan het Rijk
vervallen rentegevende schuld. Men doet die vraag alleen, om-
dat men zoo gaarne den hefboom krachtiger zou willen zien ma-
ken, die dienen moet om de conversie der 4 percents schuld tot

stand te helpen brengen, een maatregel, waarop zoo algemeen
prijs wordt gesteld, en voor welken men ook gaarne over alle

niet onoverkomelijke bezwaren tegen het tegenwoordig wetsvoor-
stel zou heenstappen.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den l5den

November 1852.

' Bachiene.
Van' Goltsteix.
Sloet tot Oldhcis.
Van' dek Veen.
Verweij.

[LIV. 3.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs omtrent

het Voorstel van den heer Wintgens tot het houden eener

Enquête naar den toestand der Nationale Zeevisscherijen

;

uitgebragt in de zitting van den 15den November 1852.

Men heeft zich op den lsten November jl. in de Afdeelingen

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bezig gehouden met
het onderzoek van het voorstel tot het instellen eener enquête
naar den » toestand, waarin de nationale zeevisscherijen verkee-
» ren; alsmede, wanneer blijkt dat die toestand is ongunstig, naar
» de oorzaken, waaraan zulks is toe te schrijven en naar de
» middelen

,
die tot opbeuring en herstel behooren te worden

» aangewend.”
Aan dat onderzoek hebben een en dertig leden deel genomen.

§ 1. Het voorstel in verband met de daarbij gevoegde Memorie
van Toelichting beschouwende , heeft men vrij algemeen daarin

eene hoofdstrekking meenen te vinden ten gunste der premien

aan de visscherijen steeds toegelegd maar nu allengskens ver-

minderd.
Deze strekking ontmoette veel tegenstand. De schadelijke ge-

volgen der premien
, tot aanmoediging van verschillende takken

van nijverheid gegeven, waren, zoo oordeelde men; door eene

langdurige ondervinding voldoende bewezen; het houden van een

onderzoek daaromtrent scheen volkomen overbodig te moeten ge-

acht worden. Indien dus een herstel dier premïen in de bedoeling

van den voorsteller mogt liggen, dan kon men niet anders dan
zich ten sterkste tegen het voorgestelde onderzoek verzetten.

§ 2. Nopens de bedoeling van den voorsteller, dat het on-
derzoek zou loopen over de verschillende banden waaraan deze

tak van industrie door reglementaire bepalingen is gelegd, be-

stond in de Afdeelingen groote verdeeldheid van gevoelen.

a. Eenige leden bleven zich verzetten tegen een reeds dadelijk

te houden onderzoek van die bepalingen door eene commissie uit

deze Kamer. Dit kwam hun voor de taak der Regering te zijn, die

zich dan ook daarmede reeds bezig houdt. Zij vonden daarom
dit voorstel voorbarig, en zouden do maatregelen, die de Regering
in dit onderwerp zal nemen, willen afwachten, vermoedende dat

zij niet lang achterwege zullen blijven. Naar hunne meening was
het dan eerst noodig dezerzijds een onderzoek in te stellen , wan-
neer de alsdan van Regeringswege te geven inlichtingen niet vol-

doende fnogten blijken te zijn.

b. Andere leden konden omtrent dat voorstel geen vast besluit

nemen , vöbr dat zij de bedoelingen van den Minister van Binnen-
landsche Zaken hieromtrent hadden vernomen , die naar hunne
meening niet in gebreke zal blijven zich te verklaren, hetzij bij

de openbare behandeling van dit voorstel, hetzij bij eenc andero
gelegenheid. Eerst na dozen te hebben gehoord, zonden zij, in

elk geval eeno spoedige regeling van dit onderwerp noodzakelijk

achtende, hunne stem over dit voorstel kunnen uitbrengen.

c. Nog eenigo leden zouden in eenen anderen zin hun besluit

van dé verklaring des Ministers laten afhangen. Mogt deze zijn ,
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dat de visscherijen van al de haar belemmerende banden zullen
worden losgemaakt

, dan was nu reeds hunne stem tegen dat
voorstel bepaald. Mogt. het echter de bedoeling des Ministers
zijn

,
slechts eene wijziging te brengen in de bestaande reglemen-

taire bepalingen
, dan waren zij nu reeds voor het instellen van

het onderzoek.

d. Er waren ook leden die zich onvoorwaardelijk’ tegen elk
ondeizoek in deze zaak verklaarden. Volgens hunne meening, be-
hoefde men geen onderzoek te doen naar de oorzaken van verval
der visscherijen, omdat zij reeds bekend zijn. De vischvangst
was veiminderd

, ten gevolge van de vermeerderde concurrentie,
vooral van En.gelsche visschers, die de visscherij met minder
kostbare vaartuigen drijven. Men zoude hier vroeger, ook te
veel op de premien rekenende, aan dien tak van nijverheid
eene te kunstmatige uitgebreidheid hebben gegeven, die nu bij de
vermindering dier premien langzamerhand afneemt. Ook schenen
er geene meerdere redenen te bestaan om dit onderzoek in èe
stellen, dan voor alle andere takken van nijverheid die ook in
verval zijn geraakt.

e ' Eindelijk werd ook nog opgemerkt dat uit het onderzoek
geen resultaat zal worden verkregen omdat hier geene tegenstrij-
dige belangen konden worden gehoord, en dat de belangheb-
benden zelven tot nog toe geene andere redenen van het verval
der visscherijen hebben opgegeven, dan de vermindering der premien.

§ 3. Tegen deze verschillende meeningen stond het gevoelen
van vele leden over, die, onze zeevisscherijen om verschillende
redenen eene zaak van zeer groot belang achtende, het voorge-

. stelde onderzoek allezins wenschelijk oordeelen. Ook zij waren
daarom niet voor de premien gestemd, en zij dachten niet dat
het herstel er van de bedoeling was van den Voorsteller. Waar
deze in de Sectie was geweest

, heeft hij dan ook stellig die bedoe-
ling ontkend.

.

Zij wezen op de vele belemmerendo en vaak tegen-
strijdige bepalingen ten opzigte dezer visscherijen, op de noodza-
kelijkheid om bij de intrekking der premien ook deze belem-
meringen uit den weg te ruimen ; op de ontwikkeling dezer in-
dustrie elders, en op haar verval hier te lande.
Tegen de beweerde voorbarigheid van dit voorstel, voerden zij

aan dat het onderzoek den voortgang der regeringsmaatregelen te
dezen opzigte niet in den weg staat

; dat het dezen integendeel
van nut konde zijn wanneer daaruit mogt zijn gebleken waarin
de oorzaak der kwaal te vinden is. Deze bevinding zou de taak
der Regering gemakkelijker kunnen maken en eene noodzakeliike
regeling bespoedigen.
De visscherijen waren ook zoodanig aan onze zeden, gewoon-

ten en ligging verbonden, dat het een punt van groot belang kan
genoemd worden den omvang en de werking daarvan ook op de
Zuiderzee te kennen; terwijl de invloed der besturen ofcollegien
van die visscherijen op de uitoefening dier nijverheid en op °den
handel met hare ..voortbrengselen

, hare verhouding tot de buiten-
landsche visscherijen

,
en die van onze reglementaire bepalingen tot

die der vreemden
, alle belangrijke punten waren

, waaromtrent
een onderzoek, van alle eenzijdigheid ontheven, alléén het ver-
langde hcht kon verspreiden. Ook in Engeland is omtrent de
zeevisscherijen een onderzoek gehouden voor dat de laatste wette-
lyke bepalingen daaromtrent zijn vastgesteld.

§ 4. Deze aanmerkingen en beschouwingen zijn aan den Voor-
steller medegedeeld, waarop is ontvangen de navolgende Beant-
woording :

§ 5. i) Overgaande tot de nadere toelichting van het voorstel

,

en tot de beantwoording der bedenkingen in de Afdeelingen ge-
opperd en bij het Voorloopig Verslag der Commissie van Rap-
porteurs ter zijner kennis gebragt, moet de voorsteller in de eerste
plaats stilstaan bij het vermoeden

, door sommige leden op<mvat
omtrent het doel waarmede dit voorstel aan de Tweede Kamer zou
zyn gengt.
Men meende daarin eene zijdelingsche poging te bespeuren

,om terug te komen op het besluit, bij de vaststelling der Staats-
begroting van 1851 genomen, tot trapsgewijze afschaffing der
premien aan de visscherijen verleend.
Dé voorsteller, is erkentelijk voor de mededeeling van die be-

denking , daar zij hem in de gelegenheid stelt
, op de meest stel-

lige wijze te verklaren, dat eene zoo beperkte of liever bekrom-
pene strekking in geenen deele in dit voorstel tot enquête is
gelegen. Hij neemt tevens de vrijheid op te merken, dat, naar
zijne bescheidene meening, dit vermoeden, noch door de bewoor-
dingen van dat voorstel

, noch door hetgeen als toelichting daarbii
is gevoegd geworden , wordt gewettigd.

Indien de voorsteller een onderzoek naar de uitwerking van
de afschaffing der premien had willen uitlokken

, dan zou hij
daartoe bepaaldelijk een voorstel hebben gedaan, waartegen on
zich zelven geen bezwaar zou hebben bestaan, daar geenerlei over-
tuiging een onderzoek zoude schuwen hetwelk door de wijze waar-
op het wordt ingesteld, allen waarborg oplevert dat de waarheid
daardoor zal worden aan het licht gebragt.

BIJBLAD VAX DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852 1853. II,

Met dit doel is het voorstel echter niet gedaan. Het betreft den
toestand der zeevisscherij in het algemeen. Het strekt tot naspo-
ring der oorzaken van haar verval en der middelen tot herstel

,

zonder eenige aanwijzing waarin die zouden gelegen zijn. Uit liet
eigenlijk voorstel is alzoo niets af te leiden, ten blijke dat daarbij
in het bijzonder op de afschaffing der premien wordt gedoeld.

venmin wordt, naar des voorstellers meening, in hetgeen tot
toelichting gezegd is, aanleiding tot die eenzijdige opvatting van
het voorstel gegeven. Het is waar dat daarbij van de premien is
gewag gemaakt, maar geenszins om daaromtrent van de zijde van
den voorsteller eenig gevoelen te uiten.
Men heeft alleen tot aandrang van het voorstel willen wijzen

op de punten van aanraking der zeevisscherijen met de wetge-
ving ; maar zich wel gewacht om zelve eenig oordeel uit te spre-
ien o te trachten aan het voorstel tot onderzoek eenige be-
paalde ngtmg te geven.
Het is er evenwel, naar het oordeel van den voorsteller, verre

af, oat binnen den kring van eene parlementaire enquête alleen
cue punten zouden mogen gelegen zijn, die maatregelen van wet-
geving kunnen ten gevolge hebben. Het regt van enquete is niet
in dier voege beperkt

; maar kan voorzeker ook in andere op-
zigten eene heilzame uitwerking opleveren. Ook dit is op^e-
merkt bij de voorloopige toelichting van het voorstel. Bij het
onderhavig onderzoek zouden de zeevisscherijen in al de uitge-
strektheid harer belangen ter sprake komen. De openbaarma-
king der verhooren en welligt van andere stukken van het on-
derzoek zoude eene verlevendiging van belangstelling, eene wrij-
ving van denkbeelden, eene opwakkering van veerkracht kunnen
ten gevolge hebben, die men,, bij het tot hier toe ongebruikt
laten rusten van het regt van enquête

, zelfs niet vermoedt of mo-
gehjk acht.

Al ware het. dus
.

ondenkbaar dat eenig wettelijk voorschrift
daarvan het uitvloeisel zoude wezen, zoude eene enquête over
eenig. groot maatschappelijk belang, als voorzeker is de zeevis-
scherij hier te lande, heilzame vruchten kunnen dragen en misschien
ten gevolge kunnen hebben

, dat onze visschers weder als weleer
de mededingers wierden van hen door wie zij uit sommige tak-
ken der visscherij zijn verdrongen.

Dit^ doel had de voorsteller voor oogen met het vragen eener
enquête over de zeevisscherij.
In den kring van dat onderzoek zijn bovendien punten begre-

pen, tot regeling waarvan de wetgever eerlang zal worden geroe-
pen en die alvorens niet te zorgvuldig kunnen worden onder-
zocht.

Reeds sedert overouden tijd is geen bedrijf meer dan de vis-
scherij

,.

van staatswege aanbanden gelegd, geregeld en beschermd.
Men vindt in de talrijke wetten

, besluiten en reglementen
, die

dit onderwerp beheerschen
,
een volslagene organisatie van dezen

tak. van den nationalen arbeid. Strenge voorschriften en strafbe-
palingen regelen dit bedrijf in alle zijne onderdeelen

, zoowel om-
trent de personen

, die het mogen uitoefenen als met betrekking
tot de soort en uitrusting der schepen, den tijd en de wijze van
visschen, het bereiden van den visch en de bevoegdheid om dien
elders ter markt te brengen of te koopen en nog meer, te veel om
hier te vermelden; alles, zoo die wetten luiden, tot voorkoming
van handelingen die voor den roem der visscherij nadeelig zouden
kunnen werken.

.

Men gevoelt dat met dit stelsel van prohibitie

,

dat van protectie en aanmoediging hand aan hand moest gaan
en daarmede één geheel uitmaakte.
Door dit. een en ander is de talrijke klasse van nijvere inge-

zetenen
, Avier belangen op eenigerlei wyze in het visschersbe-

drijf zijn betrokken en waarvan zeer velen daarin alleen een mid-
del van. bestaan kunnen vinden — met een aanzienlijk deel van
liet nationaal vermogen, hetAvelk in de exploitatie van de zee
is geplaatst, door.de wet in een geheel kunstmatigen toestand
overgebragt. De. visscherij is daarnaar ingerigt

; het middel van
bestaan is daarin geworteld; het bedrijf heeft de plooi, van
staatswege gegeven, aangenomen.

Bij het besluit voor tAvee jaren genomen tot vermindering van
de premien van staatswege verleend

, werd aan dat stelsel een eerste
slag toegebragt. Sedert is men met de trapsgewijze vermindering
voortgegaan en onlangs is zelfs uit deze Kamer de Avensch opge-
gaan dat de geheele afschaffing nog meer mogt worden bespoe-
digd, dan volgens de mededeelingen van de Regering ontvan-
gen het geval zoude zijn. Dit was , hoezeer het daarbij slechts
een onderdeel gold van het geheel, een keerpunt in de gansche
wetgeving op het stuk der visscherij. Het laat zich dan ook
verwachten dat de wetten op de visscherij in haren ganschen
omvang eerlang aan eene herziening zullen Avorden ondei’Avor-
pen en om tot die herziening op hare eigenaardige Avijze mede te
werken is almede de strekking van het voorstel tot enquête aan
de Kamer gerigt.

Het valt zeer gemakkelijk die geheele reglementaire Avetgeving
in éénen adem te veroordeelen ; jnaar do voorsteller acht het



332

Bekrachtiging van -provinciale belastingen. Noord brabant.
(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet.)

wenschelijk, hiertoe niet over te gaan dan na een veelzijdig

en zorgvuldig onderzoek vooreerst naar het mogelijk nut dier

verschillende voorschriften op zich zelve; en ten andere of door

een onvoorbereiden overgang niet teedere of regtmatige belan-

gen kunnen worden gekwetst. Tot ondersteuning van dit ver-

langen kan het gezag van mannen worden ingeroepen, die men
wel niet van bekrompene inzigten zaj verdenken, welke öf als

verdedigers dier bepalingen zijn opgetreden öf tegen plotselingen

overgang hebben gewaarschuwd. Men herinnere zich de bekende

rede door Kemper tot nadrukkelijke verdediging der wet van
12 Maart 1818, op de uitoefening der groote visscherij , uitge-

sproken en het antwoord door de tegenwoordige Regering gegeven

op het Verslag der Commissie van Rapporteurs nopens de wet
van 2 Mei 1851 tot tijdelijke wijziging van art. 26 der wet van
12 Maart 1818, waarbij van die bepalingen gezegd werd: » dat

» de omzigtigheid gebiedt niet dan na rijp onderzoek van het
h stelsel en den daaruit geboren toestand ,

een of ander deel af te

» schaffen.”

Sedert twee jaren bevindt zich alzoo de zeevisscherij in een

.staat van onzekerheid, die op zich zelve inderdaad noodlottig

werkt , zoodat niet alleen geen enkel nieuw schip in de vaart is

gebragt , maar verval en teruggang onloochenbaar is.

In dien kritieken toestand lag ook voor den voorsteller aanlei-

ding tot het vragen van eene enquête ,
even als hij daarvoor grond

.zoude vinden ten behoeve van alle andere takken van ny verheid,
die in verval zijn geraakt.

Niet dat hij geen vertrouwen stelt in het onderzoek ook van
Regeringswege in te stellen. Integendeel heeft de voorsteller in

de bovenvermelde verklaring een waarborg van die zijde ver-

kregen , welke door hem op hoogen prijs wordt gesteld.

Maar vooreerst en voornamelijk heeft de voorgestelde enquête,

gelijk reeds gezegd is, eene ruimere strekking, dan om alleen de

wetgeving op dit stuk bestaande , aan een onderzoek te onder-

werpen.
Ten andere is eene parlementaire enquête van een geheel bij-

zonderen aard en hare uitkomsten zijn niet langs een anderen
weg verkrijgbaar. Juist op dit oogenblik aangewend kan zij aan
den arbeid der Regering niet dan bevorderlijk zijn. Een veelzij-

dig onderzoek in allerlei rigting ingesteld, waar men het niet bij

een bloot antwoord of verslag laat berusten, maar de redenen
worden gewikt en gewogen; dat bovendien bestemd is om openbaar
te worden gemaakt, moet tot belangrijke uitkomsten leiden en
tevens strekken tot vermeerdering van het vertrouwen op de wet-
geving ,

tot versterking der overtuiging dat geene willekeur hare
daden bestuurt en tot verzoening met eventuele maatregelen

,

waardoor sommigen zich welligt verongelijkt zouden achten.

Hier, waar het de vraag geldt of en op welke wijze een
tak van nijverheid, uit een toestand van wettelijke regeling,

waarin zij van oudsher, niet door eigen toedoen maar door tus-

schenkomst van den Staat , is gebragt
, in dien van geheel of

gedeeltelijk vrije beweging zal worden overgeplant — is het niet

onredelijk te wenschcn dat de dadelijk en op verschillende wijze
belanghebbenden daarover worden gehoord.

Het sehynt integendeel een billijk verlangen
, dat zij wier ver-

mogen en middel van bestaan aan dien tak van nijverheid hangt,
in do gelegenheid mogen worden gesteld om vrijelijk over dien
belangrijken maatregel hunne zienswijze te ontwikkelen en te ver-
dedigen.

Zoodanig onderzoek, met klem ingesteld en met ijver ten einde

gebragt, kan niet dan welkom zyn aan eene Regering, die het

ware zoekt en het goede wil.

Als dergelijk onderzoek voorbarig moet worden gerekend, zal

men wel immer, naar des voorstellers inzien, door dienzelfden

grond van niet-ontvankelijkheid van het gebruik van dat toch
zoo zeer gcwenschte regt, by art. 90 der Grondwet verleend,
worden wcórhouden en zal tot de toepassing van een zelfstan-

dig parlementair onderzoek wel nooit worden overgegaan.
Thans ingcsteld

, zal het onderzoek der Kamer, voor zooverre^
het punten van wetgeving geldt, gelijken tred houden met dat
der Regering, en dus dit aanvullen of daardoor aangevuld kunnen
worden ; later , als de Regering haren arbeid heeft ten einde
gebragt en eene wetsvoordragt gereed gemaakt , zou eensdeels

een kostbare tijd zijn verloren gegaan, en ten andere tot nabe-
trachting cn misschien tot kritiek moeten dienen wat als bouwstof
.en grondslag van het werk nuttiger kon zijn gebezigd.
En evenzoo zal wel tegen ieder voorstel tot enquête door leden

•der Kamer de bedenking kunnen worden aangevoerd, dat het
onderzoek voor hen niets nieuws kan opleveren, dat zy reeds
weten al wat daaruit zal kenbaar worden; maar do voorsteller
merkt luertegen met allo bescheidenheid op, dat zoodanige gron-
dige cn volledige kennis altijd wel bij enkelen zal bestaan, maar
dat ook het doel eencr enquête hierin is gelegen, dat daardoor
aan allen de noodige wetenschap van cenig onderwerp worde ge-
schonken en dat hot regt is verleend en geregeld om voor het

oog der natie hare belangen ook op die wijze te kunnen be-
hartigen en bevorderen.

Dat eindelijk ook nu reeds met genoegzame zekerheid zoude mo-
gen worden aangenomen dat het onderzoek tot geenerlei uitkom-
sten leiden zal omdat hier geene tegenstrijdige belangen konden
worden gehoord, meent de voorsteller te mogen betwijfelen. Het
schijnt hem toe dat bij eene enquête ook niet uitsluitend moet
worden gezocht naar het oordeel van hen die zekere bepaalde
belangen vertegenwoordigen en die daardoor altijd min ofmeer
partijdig in hunne oordeelvelling moeten wezen,— als wel naar
de inzigten van deskundigen , die zonder eenige vooringenomen-
heid of bijzonder belang hunne meening uitspreken. Zoodanige
personen zou het niet moeijelijk vallen met betrekking tot dit onder-

werp aan te wijzen. En daarenboven meent de voorsteller dat

wel degelijk ook onder de dadelijk belanghebbenden zich bij eene

enquête een verschil, eene wrijving van meeningen zouden doen
kennen

, die tot het verkrijgen van stellige uitkomsten leiden zoude.

De voorsteller hoopt hiermede aan de bedenkingen tegen het

voorstel gemaakt eenigermate te zijn te gemoet gekomen en tevens

hiermede te hebben voldaan aan hetgeen van hem bij het Regle-

ment van Orde wordt gevorderd.”

§ 6. De Commissie van Rapporteurs , kennis genomen hebbende
van de Memorie van Beantwoording, door den heer Voorsteller

ingezonden, heeft naar aanleiding daarvan geene noodzakelijkheid

gevonden om een nieuw onderzoek in de Afdeelingen uit te lokkea.

§ 7. Drie leden der Commissie zijn , om de in het Verslag

opgenomene redenen , van oordeel
,
dat een doelmatig te houden

onderzoek zeer nuttige uitkomsten kau opleveren : een dezer leden

wenschte evenwel
,

dat men ,
alvorens tot het instellen van het

onderzoek over te gaan
,
de maatregelen afwachte , in dezen door

de Regering te nemen. De twee andere leden der Commissie

waren onvoorwaardelijk tegen het voorgestelde onderzoek
, waar-

uit zij om bovenvermelde redenen geene uitkomsten van eenig

be]ang kunnen verwachten.

Aldus by de Commissie van Rapporteurs vastgesteld , den I5den

November 1852.

Poortman’.
SCHOON'EVELD.
Gevers vax Exdegeest.

r Dirks.
Westeehoef.

[LXI. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP
,
ingekomen in de zitting

van den 1 toden November 1852.

MIJN’E HEEREN'

!

Wij bieden aan U hiernevens ter overweging aan tien Ont-
werpen van Wet, ter bekraohtiging van Provinciale belastingen

in Noordbrabant , Zuidholland
, Noordholland , Zeeland , Friesland ,

Overijssel, Groningen en Drenthe.

De gronden, waarop die voorstellen rusten, zijn ontwikkeld in

do Memorie van Toelichting, welke, van bylugen voorzien, ze

vergezelt.

En hiermede , Mijne Ileeren
, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage, den lGden Novembe»- 1S52.

WILLEM.

[LXI. 2.]

ONTWERP A AN WET ter bekrachtiging van provinciale

belastingen in Noordbrabant.

Wij WILLEM III, exz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat de Staten van
Noordbrabant het heffen van provinciale belastingen , over do drie

volgende dienstjaren, aan Ons hebben voorgedragen, ten einde hen
in staat te stellen te voorzien in de uitgaven ten behoeve van
ambtenaren in dienst der provincie, van publieke werken en inrig-

tingen van provinciaal belang, en andere, op den hiernevens ge-
voegden staat vermelde gewone en blijvende, enkel huishoudelijke

behoeften

;

En dat die belastingen, volgens art. 129 der Grondwet, be-

krachtiging door de wet vereischen,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
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gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan de

heffing ten behoeve der provincie Noordbrabant : a. van vier en

eene halve opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting over

1853, 1854 en 1855, en b. van zes opcenten op de hoofdsom van

de belasting op het personeel over de diensten 1853/4 ,
1854/3 en

1855/g.

Art. 2. Deze wet vangt aan te werken met den lsten Januarij

1853.

Lasten en bevelen ,
ênz.

STAAT, aanwijzende de behoeften, tot welker

dekking de provinciale belastingen ,
vermeld

in de wet van den
moeten dienen.

Bezoldiging van- en reis- en verblijfkosten te genieten door

ambtenaren in dienst der provincie , doch niet op de griffie

werkzaam.
Onderhoud van provinciale wegen en andere publieke werken

;

onderhoud van de eigendommen der provincie: lasten wegens die

eigendommen verschuldigd
,
en verzekering tegen brandschade.

Drukwerk.
Verpleging van behoeftige krankzinnigen.

Aandeel der provincie in de kwade posten der personele

belasting.

Uitkeering aan het Rijk voor de ontvangst van provinciale

inkomsten.
Bijdrage in de kosten van aanleg van gemeentewegen.

Subsidien aan gemeenten en polders bij onvoorziene rampen.
Subsidien aan inrigtingen van liefdadigheid.

Subsidien en toelagen in het belang van kunsten en weten-

schappen en het openbaar onderwys.

Kazernering der maréchaussëe.
Onvoorziene uitgaven.

[LXI. 3.]

ONTWERP VAN WET ter bekrachtiging van provinciale

belastingen in Zuidholland.

Wjj WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de Staten van
Zuidholland het heffen van provinciale belastingen , over het

volgende dienstjaar , aan Ons hebben voorgedragen , ten einde

hen in staat te stellen te voorzien in de uitgaven voor buiten-

gewone werken aan de stranden en zeeweringen van Goedereede
,

nabij het Flaauwe Werk en aan onderscheidene sluizen te Gouda
en onder Alphen, en voor buitengewone subsidien tot verbetering

van wegen, alsmede tot droogmaking van veenpiassen;

En dat die belastingen, volgens art. 129 der Grondwet, bekrach-
tiging door de wet vereischen ,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Art. 1. De vereischte bebkrachtiging wordt verleend aan de

heffing, ten behoeve der provieïnc Zuidholland
,
van eene opcent

op de hoofdsom van de grondbelasting over 1853 en van de

belasting op het personeel over de dienst 1853/4 .

Art. 2. Deze wet vangt aan te werken met den lsten

Januarij 1853.

Lasten en bevelen, eiiz.

[LXI. 4.]

ONTWERP VAN WET ter bekrachtiging van provinciale

belastingen in Noordholland.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
, dat de Staten van

Noordholland het heffen van provinciale belastingen
, over het vol-

gende dienstjaar, aan Ons hebben voorgedragen, ten einde hen
in staat te stellen te voorzien in de uitgaven ten behoeve van amb-
tenaren in dienst der provincie , van publieke werken en inrigtingen

van provinciaal belang, en andere, op den hiernevens gevoegden
staat vermelde, enkel huishoudelijke behoeften ;

En dat die belastingen, volgens art. 129 der Grondwet, bekrach-
tiging door de wet vereischen,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-
staan

,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan de
heffing, ten behoeve der provincie Noordholland : a. van zes en
eene halve opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting over
1853; en b. van acht opcenten op de hoofdsom van de belasting

op het personeel over de dienst van 1853/4.

!
Art. 2. Deze wet vangt aan te werken met den lsten Januarij

1853.

Lasten en bevelen enz.

STAAT, aanwijzende de behoeften , 'tot welker

dekking de provinciale belastingen
,
vermeld

in de wet van den
moeten dienen.

Bezoldiging van- en reis- en verblijfkosten te genieten door
ambtenaren in dienst der provincie , doch niet op de griffie

werkzaam.
Onderhoud van provinciale wegen en onderhoud en verbeteringen

van andere publieke werken.
Subsidien ter voorziening in de verbetering en het onderhoud

van wegen, vaarten en waterkeeringen.

Onderhoud van de eigendommen der provincie ; lasten wegens
die eigendommen verschuldigd, en verzekering tegen brandschade.
Drukwerk.
Verpleging van behoeftige krankzinnigen.

Verpleging van behoeftige lijders in geval van besmettelyke

ziekten.

Aandeel van de provincie in de kwade posten der personele

belasting.

Subsidien tot opbouw of herstel van kerken en pastorijen.

Subsidien en toelagen in het belang van het onderwys.
Tegemoetkoming aan veeartsen.

Subsidien aan behoeftige gemeenten.

Bijdrage voor de sleepstoomboot aan het Nieuwe Diep.

Toelage aan den Amsterdamschen schouwburg.
Premien enz. ten behoeve van den landbouw.
Onvoorziene uitgaven.

jLXX. 5.J

ONTWERP VAN WET ter bekrachtiging van provinciale

belastingen in Zeeland.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de Staten van

Zeeland het heffen van provinciale belastingen, over het volgende

dienstjaar, aan Ons hebben voorgedragen, ten einde hen in staat te

stellen te voorzien in de uitgaven ten behoeve van ambtenaren in

dienst der provincie, van publieke werken en inrigtingen van pro-

vinciaal belang en andere, op den hiernevens gevoegden staat

vermelde, enkel huishoudelijke behoeften;

En dat die belastingen, volgens art. 129 der Grondwet, be-

krachtiging door de wet vereischen,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan btj deze:

Art. 1. De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan do

heffing, ten behoeve der provincie Zeeland , van zes opcenten op

de hoofdsom van de grondbelasting over 1853 en van de belasting

op het personeel over de dienst 1853/4 ,

Art. 2. Deze wet vangt aan te werken met den lsten

Januarij 1853.

Lasten en bevelen , enz.

STAAT ,
aanwijzende de behoeften

,
tot welker

dekking de provinciale belastingen, vermeld

in de wet van den

moeten dienen.

Bezoldiging van- en reis- en verblijfkosten fe genieten door

ambtenaren in dienst der provincie, doch niet op de griffie

werkzaam.
Onderhoud van provinciale wegen en andere publieke werken.

Onderhoud van de eigendommen der provincie; lasten wegens

die eigendommen verschuldigd, en verzekering tegen brandgeilad o.

Verbetering van buurtwegen.

Drukwerk.
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Verpleging van behoeftige krankzinnigen.
Verpleging van behoeftige lijders in geval van besmettelijke

ziekten.

Aandeel van de provincie in de kwade posten der personele

belasting.

Pensioen of toelage aan weduwen van provinciale ambtenaren.
Provinciaal archief.

Kaart der provincie.

Subsidien aan onvermogende gemeenten tot tegemoetkoming in

de kosten van verpleging van behoeftigen in de koloniën der Maat-
schappij van Weldadigheid en in de kosten van verpleging van be-
hoeftige reizigers en ontslagen gevangenen.

Subsidien, by dragen en voorschotten ter bevordering van het
onderwijs.

Kosten in het belang en ter bevordering van landbouw en veeteelt.

Rentebetaling en aflossing van ten laste der provincie opgenomen
kapitalen.

Onvoorziene uitgaven.

[LXI. 6.]

ONTWERP VAN WET ter bekrachtiging van provinciale

belastingen in Friesland.

Wu WILLEM LU, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat de Provinciale
Staten van Friesland het heffen van provinciale belastingen,

over het volgende dienstjaar, aan Ons hebben voorgedragen, tot

het vinden der noodige fondsen zoowel ter bekostiging van de
middelen ter wering en voorkoming der besmettelijke longziekte

onder het rundvee, als van de ten gevolge van die ziekte te

verleenen schadevergoeding

;

En dat die belastingen, volgens art. 129 der Grondwet» be-
krachtiging door de wet vereischen,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan de
heffing, over het jaar 1853, ten behoeve der provincie Friesland:

a. van eene belasting van één ten honderd van de waarde
van al het rundvee binnen de provincie Friesland

, in te vorderen
naar de reglementaire bepalingen goedgekeurd by Ons besluit van
den 8sten October 1852, n°. 64; en

b. van vier ten honderd van de hoofdsom der Ryksbelasting.
op de ongebouwde eigendommen.

Art. 2. Deze wet is verbindende met den Isten January 1853.
Lasten en bevelen

,
enz.

[LXI. 7.]

ONTWERP VAN WET ter bekrachtiging van provinciale

belastingen in Friesland.

Wu WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,
dat de Staten van

Friesland het heffen van provinciale belastingen
, over eenige eerst-

volgende dienstjaren, aan Ons hebben voorgedragen , ten einde te

kunnen voorzien in de buitengewone uitgaven voor da slatting
van de Dockumer Ee en den aanleg van eenen kunstweg van
lleerenveen naar den Groninger straatweg , alsmede van eenen kunst-
weg van Hijumerbrug naar den straatweg van Leeuwarden op Gro-
ningen

, en voor de aflossing en rentebetaling van de voor die
uitgaven bcnoodigde geldleening en van eene vroegere geldleening;

__

En dat die belastingen
, volgens art. 129 der Grondwet

,
bekrach-

tiging door de wet vereischen

,

Zoo is het
,

dat Wij
, den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-
staan

,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Art. 1. De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan de
heffing

,
ten behoeve dor provincie Friesland : a. van ééne opcent

op de hoofdsom van de grondbelasting over de jaren 1853, 1854
en 1855 ; en b. van twee opcenten op dc hoofdsom van do per-
sonele belasting over de dienstjaren 1853/4 , 1854/5 en 1855/6 .

Art. 2. Deze wet vangt aan te werken met den Isten Junuarii
1853.

Las ton cn bevelen , enz.

[LXI. 8.]

ONTWERP VAN WET ter bekrachtiging van provinciale
belastingen in Overyssel.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging gonomon hebbon
, dat de Staten van

Overijssel hot heffen van provinciulo belastingen, over het volgende
dienstjaar, aan Ons hebben voorgedragen

, ten einde hen in staat
te stellen to voorzien iu buitengowonc uitgaven voor subsidien

ten dienste van wegen en rivierwerken en voor rentebetaling en
aflossing van kapitalen , ten laste der provincie opgenomen

;

En dat die belastingen , volgens art. 129 der Grondwet
,
bekrach-

tiging door de wet vereischen ,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met ge-
meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevondenen ver-
staan

,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Art. 1. De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan de
heffing

,
over 1853, en wat de opcenten op de belasting op het per-

soneel betreft, over de dienst van 1853/4 , ten behoeve der provincie

Overijssel: a. van ééne opcent op de hoofdsom van de grondbelasting
en van de belasting op het personeel ; en b. van tien opcenten op de
hoofdsom van den Rijksaccijns op hetbinnenlandsch gedistilleerd;

van zes opcenten op de hoofdsom van den Rijksaccijns op het

buitenlandsch gedistilleerd, en van vier opcenten op de hoofdsom
van den Rijksaccijns op de buitenlandsche likeuren, binnen de
provincie veraccijnsd ; mitsgaders van eene eigene belasting op
het gedistilleerd en de likeuren

,
die , elders voor het Rijk ver-

accijnsd, de provincie worden ingevoerd, ten bedrage van f 1.20

per vat binnen- en buitenlandsch gedistilleerd van 10 graden sterkte,

meerdere of mindere hoeveelheid en sterkte naar evenredigheid;

van f 1.20 per vat buitenlandsche likeuren, en f 1.05 per vat binnen-
landsche likeuren, meerdere of mindere hoeveelheid naar evenredig-
heid ;een en ander in te vorderen naar de reglementaire voorschriften,

goedgekeurd bij de Koninklijke besluiten van den 24sten Januarij

1845 , n°. 103
,
en 12 December 1849 , n°. 25.

Art. 2. Deze wet vangt aan te werken met den Isten Ja-
nuarij 1853.

Lasten en bevelen, enz.

[LXI. 9.]

ONTWERP VAN WET ter bekrachtiging van provinciale

belastingen in Groningen.

Wu WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben ,
dat de Staten van

Groningen aan Ons hebben voorgedragen het heffen van een regt

voor het gebruik van de nieuwe haven
,
ten koste der provin-

cie aangelegd in de stadsgracht buiten de Steentilpoort te Gro-
ningen ; een regt ,

waarvan de opbrengst de provincie in staat

moet stellen te voorzien in de kosten van het onderhoud der haven
en van de invordering van het regt;

En dat de provinciale belasting , volgens art. 129 der Grondwet,
bekrachtiging door de wet vereischt,

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en
verstaan

,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Art. 1. De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan do
heffing , ten behoeve der provincie Groningen , van het regt

,
gere-

geld als volgt

:

a. Bij het inkomen van de haven voor het in- en uitvaren

,

voor ieder schip , iedere schuit of ieder vaartuig hoe ook genaamd,
gemeten of niet gemeten en geladen of ledig, per binnenlandsche ton :

onder de tien ton ,
tien cents f 0.10

van tien ton tot beneden twintig ton, vijftien cents. 0.15

van twintig ton tot beneden dertig ton, twintig cents. 0.20

van dertig ton tot beneden veertig ton, dertig cents. 0.30

van veertig ton tot beneden vijftig ton , veertig cents. 0.40
van vyftig ton tot beneden vijf en zeventig ton, vyftig

cents 0.50

van vijf en zeventig ton tot beneden honderd ton , zes-

tig cents 0.60

van honderd ton en daarboven, een gulden 1.00

b. Voor markt- of weekschepen is de betaling van het gewone
havengeld af koopbaar, voor schepen van beneden tien ton iegen

drie gulden (f 3.00) en voor schepen van boven de tien ton

,

tegen vijf gulden (f 5.00) in het jaar;

c. Voor vaartuigen ,
die langer dan veertien dagen in de ha-

ven liggen , is het dubbol van het havengeld
, voor het in- en

uitvaren bepaald, en voor vaartuigen, die daarin langer dan
eene maand liggen ,

drie maal dat havengeld verschuldigd ;

(/. Voor de 'berging van houtvlotten
, drie cents (f 0.03) per

vierk. el in het jaar;

voor tijdelijke berging voor korter of tot en met eene maand
per vierk. el, eene halvo cent (f O.OOI/2 )

:

voor iedere maand langer insgelijks eene halve cent (f O.OOty^)

per vierk. el.

Gedeelten van maanden worden voor gcheele gerekend.

Art. 2. liet regt wordt ingevorderd naar de reglementaire

voorschriften, goedgekeurd by Óns besluit van den llden Decem-
ber 1851 ,

n°. 8.

Art. 3. Dezo wet verbindt met den dag liarer afkondiging.

Lasten cn beveleD, enz.
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Bekrachtiging van provinciale belastingen. Groningen
,
Drenthe.

(Ontwerpen van Wet; Memorie van Toelichting.)

[LXI. 10.]

ONTWERP VAN WET ter bekrachtiging van provinciale

belastingen in Groningen.

Wu WILLEM LH
, ENZ.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de Staten van
Groningen het heffen van provinciale belastingen , over het volgende

dienstjaar , aan Ons hebben voorgedragen
,
ten einde hen in staat

te stellen te voorzien in de uitgaven ten behoeve van ambtenaren
in dienst der provincie, van publieke werken en inrigtingen van
provinciaal belang

, en andere
,
op den hiernevens gevoegden staat

vermelde
,
enkel huishoudelijke behoeften

;

En dat die belastingen , volgens art. 129 der Grondwet, bekrach-
tiging door de wet vereischen,

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal
,
hebben goedgevonden en ver-

staan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Art. 1. De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan de heffing,

ten behoeve der provincie Groningen: «.van vijftien opcenten op de

hoofdsom van de grondbelasting over 1853; en b. van elf opcenten

op de hoofdsom van de belasting op het personeel over de

dienst 1853/4 .

Art. 2. Deze wet vangt aan te werken met den lsten Januarij

1853.

Lasten en bevelen
, enz.

STAAT, aanwijzende de behoeften, tot welker

dekking de provinciale belastingen, vermeld
in de wet van den
moeten dienen.

Bezoldiging van- en reis- en verblijfkosten te genieten door

ambtenaren in dienst der provincie, doch niet op de griffie

werkzaam.
Aanleg

,
verbetering en onderhoud van provinciale wegen en

andere publieke werken.
Subsidien of uitkeeringen voor het maken van kunstwegen.
Subsidien voor het onderhoud van panden zeedijk.

Onderhoud van de eigendommen der provincie; lasten wegens
die eigendommen verschuldigd en verzekering tegen brandschade.

Drukwerk.
Verpleging van behoeftige krankzinnigen.
Verpleging van behoeftige lijders in geval van besmettelijke ziekten.

Aandeel der provincie in de kwade posten der personele belasting.

Kosten op het verzamelen enz. van oirkonden door den archi-

varius der provincie.

Kosten wegens het waarnemen van den waterstand
,
het maken

en plaatsen van peilschalen, het uitbakenen van werken, en andere
dergelijke kosten.

Premien tot aanmoediging van de paardenfokkerij.

Subsidien tot bekostiging van kerken en pastorijen.

Subsidien en bijdragen in het belang van het onderwijs.
Schadeloosstelling te verleenen ten gevolge der besmettelijke

longziekte en bekostiging der middelen tot wering van die ziekte

en van andere besmettelijke ziekten van rundvee en paarden.
Subsidien en bijdragen in het belang van den landbouw en ter

verbetering van het paardenras.

Kosten, vallende op vergaderingen van commissien door de
Provinciale Staten te benoemen.

Rentebetaling en aflossing van kapitalen, ten laste der provincie
opgenomen.

Onvoorziene uitgaven.

[LXI. 11.]

ONTWERP YAN WET ter bekrachtiging van provinciale

belastingen in Drenthe.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de Staten van
Drenthe het heffen van provinciale belastingen, over het volgende
dienstjaar, aan Ons hebben voorgedragen, ten einde hen in staat

te stellen te voorzien in uitgaven voor rentebetaling en aflossing

van kapitalen, ten laste der provincie opgenomen, en voor de
bijdrage- aan de Drentsche Kanaalmaatschappij te verstrekken;
En dat die belastingen , volgens art. 129 der Grondwet, bekrach-

tiging door de wet vereischen,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met ge-
meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-
staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan de heffing

,

over 1853, en wat de opcenten op de belasting op het personeel be-

BIJBLAD VAN DE nederlandsche staats-courant. 1852—1853.

treft, over de dienst 1853/4 , ten behoeve der provincie Drenthe: a. van
twee opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting en van de
belasting op het personeel

;
en b. van twintig opcenten op de hoofd-

som van den Rijksaccijns op het binnenlandsch en buitenlandsch
gedistilleerd en de likeuren, binnen de provincie veraccijnsd, en
van eene eigene belasting

,
in evenredigheid daarmede , op het bin-

nenlandsch en buitenlandsch gedistilleerd en de likeuren, die, elders
voor het Rijk veraccijnsd, de provincie worden ingevoerd; een en
ander in te vorderen naar de reglementaire voorschriften en het
tarief, goedgekeurd bij de Koninklijke besluiten van den 17den De-
cember 1839, n°. 101, en 13 Januarij 1843, n°. 70.

Art. 2. Deze wet vangt aan te werken met den lsten Januari]
1853.

Lasten en bevelen
, enz.

[LXI. 12.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.
Door de Staten van Noordbrabant

, Zuidholland, Noordholland

,

Zeeland
, Friesland

, Overijssel
, Groningen en Drenthe is de heffing

der provinciale belastingen in den hierbij overgelegden staat
omschreven, tot het bedrag en voor den tijd daarbij vermeld,
voorgedragen.
De staat wijst tevens de provinciale belastingen aan ,

die over
1852 zijn geheven, haar bedrag en den tijd, waarvoor de heffing

bij de wet is bekrachtigd.

Tegen de door de Staten van Zeeland voorgedragen heffing van
e'éne opcent op de grond- en personele belasting en het patent-
regt

,
zijn bij de Departementen van Finantien en Binnenlandsche

Zaken bedenkingen gerezen , die aan de Staten in hunne aan-
staande wintervergadering zullen worden medegedeeld.
Voor de heffing van het door de Staten van Zeeland voorgedra-

gen regt voor het gebruik der provinciale steigers , is reeds een
ontwerp van wet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
aangeboden.
U it den staat blijkt

, dat , zoo de voorgestelde ontwerpen tot

wetten worden verheven
, er ingevolge van deze en van de wetten

,

waarbij reeds vroeger de heffing van provinciale belastingen voor
langer dan het j aar 1852 is bekrachtigd, m Noordbrabant, Gelder-
land, Zuidholland, Noordholland

,
Utrecht, Overijssel , Drenthe en

Limburg over 1853 dezelfde provinciale belastingen, tot gelijk

bedrag als over het loopende jaar, zullen worden geheven; dat

in Friesland de opcenten op de grondbelasting met ééne opcent en
die op de personele belasting met twee zullen worden vermeerderd

,

en dat in Groningen eene halve opcent op de grondbelasting
,
wat

de ongebouwde eigendommen aangaat, minder zal worden in-

gevorderd.

Het regt voor het gebruik van de provinciale steigers in Zeeland
zal dat vervangen, hetwelk, ingevolge reglementen, door den
Koning goedgekeurd

, voor het gebruik der steigers te Zijpe en
Wolphaartsdijk werd geheven en overigens voor het gebruik van
andere reeds bestaande of nog te maken steigers worden geheven.

In Groningen zullen de provinciale belastingen met het in te

voeren havengeld vermeerderd worden.
De bekrachtiging der voorgedragen heffing van opcenten op de

grond- en personele belastingen, voor zoover die tot geen hooger
of tot minder bedrag is aangevraagd, dan thans wordt ingevor-

derd, schijnt aan geen bezwaar onderhevig te kunnen zijn.

De geringe verhooging der opcenten op de grond- en personele

belasting in Friesland moet de gelegenheid verschaffen tot het ver-
beteren of aanleggen van werken van openbaar nut.

De heffing wordt derhalve geacht door het provinciaal belang

gevorderd te worden. Het schijnt evenwel niet noodig dat de
heffing voor den tijd van elf jaren

,
gelijk de Staten voordragen,

worde bekrachtigd. Het is zeer denkbaar, dat lang vöör den

afloop van een zoo groot aantal jaren, door vermindering van
andere uitgaven, de gelegenheid geboren wierd, de aflossing en
rentebetaling, waarin de heffing nu bestemd is te voorzien

,
uit

de gewone inkomsten te vinden. Eene bekrachtiging voor den tijd

van drie jaren schijnt voldoende. Blijkt, na verloop van dien tijd,

dat de voortzetting der heffing onvermijdelijk is, de bekrachtiging

kan op nieuw worden aangevraagd.
Voortdurend blijft de besmettelijke longziekte onder het rundvee

in Friesland talrijke offers van den zoo aanzienlijken veestapel

van dat gewest eischen. Om de belangrijke uitgaven, hieruit voor

de provincie ontstaande, te kunnen bestrijden, is de daarvoor

bestemde heffing van 4 opcenten op de grondbelasting op de on-

gebouwde eigendommen, en van 1 ten honderd der waarde van

het rundvee, ook over 1853 noodig.

Gaarne had de Regering gezien
,

dat in Overijssel en Drenthe

de provinciale belasting op het gedistilleerd ware afgeschaft. De
Staten hebben daartoe nog niet kunnen besluiten, en het aanvan-

kelijk behoud der heffing verlangd. Daar nu
,
zoolang in alle

gemeenten dier provinciën het gedistilleerd plaatselijk belast blijft,

n.



336

Bekrachtiging van provinciale belastingen.

(Bijlage.)

de heffing der provinciale belasting zeer gemakkelijk en eenvoudig

is, en van den anderen kant het handelsverkeer niet meer be-

lemmert, dan thans reeds geschiedt, heeft de Regering gemeend
in het verlangen der Staten, althans wat het aanstaande jaar

betreft, te mogen berusten.

Het regt voor het gebruik van de nieuwe haven buiten de Steen-

tilpoort te Groningen moet strekken om aan de provincie vergoe
ding te verschaffen voor de kosten van onderhoud der havei
en van invordering van het regt.

De opbrengst van het regt wordt ondersteld naauwelijks toe-

reikend te zullen zijn om die kosten te dekken.
Derhalve blijft de som , door de provincie tot een beloop vai

[LXI. 13.}

bijlage. STAAT van de Provinciale Belastingen
,
door de Stater

OORGS DRAGEN BELASTING E W.

OPCENTEN OP DE GROND- EN PERSONELE BELASTINGEN.

Provinciën.

TER VOORZIENING

IN GEWONE BEHOEFTEN.

TER VOORZIENING

IN BUITENGEWONE BEHOEFTEN.

ANDERE BELASTINGEN.

TOTAAL

•

Gebouwde

eigen-

11

donimen

1

a
<v

'tp
*53

V
V £

g 2

§ 1
"2 cOn;

O

Personele

belas-

tin

Opbrengst,

>

]

Tijd

waarvoor

aan-

gevraagd.

1

t

I

Gebouwde

eigen-

1

dommrn.
Ongebouwde

eigen-

dommen.

Personele

belas-

ting.

Opbrengst.

Tijd

waarvoor

aan-

gevraagd.

Aard en bedrag. Opbrengst.

-

'

Tijd

waarvoor

aan-

gevraagd.

der

OPBRENGST.

Noordhrabant. . . 47. 4’/, 6 f 63,670.76 3 jaar » 9 » » )) » U f 63,670.76

Gelderland » V U » >1

\

» i) » » n >1 » »

Zuidholland . . . . » » ») « » I I I f 32,520.65 i jaar n » •• 3a,520.65

Noordholland. . . . 67, 6‘A 8 209,590.03 i jaar n »
1

M » » » » » 209,590.03

-
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)

(Verslag der Commissie.)

[XXV. l.J

VERSLAG der Commissie belast met het onderzoek van het
Verslag der Regering omtrent het beheer en den staat der
Oost-Indische bezittingen

,
over 1849 [gedeelte Oost-Indie)

;

uitgebragt in de zitting der Kamer van den 17den
November 1852.

De Commissie, welke in de zitting van den 3den October van
het vorig jaar benoemd werd, om aan deze Vergadering een ver-
slag in te leveren van het verslag

,
hetwelk aan haar door de Re-

gering aangeboden werd omtrent het beheer en den staat van
Nederlands Oost-Indische bezittingen, ziet zich thans gereed de
taak te vervullen, welke aan haar werd opgelegd. Niet enkel
het veelomvattende van den arbeid

, maar ook vele andere omstan-
digheden hebben eene vertraging in het voldoen aan het verlan-
gen der Vergadering te weeg gebragt. Zij heeft zich daarbij ten
regel gesteld om zooveel mogelijk de belangrijkste punten die in
het verslag der Regering behandeld worden, onder het oog der
Vergadering te brengen en te dier gelegenheid te wijzen op de
aanvulling , voor welke zij vatbaar werden geoordeeld. Op die
wijze zal de Vergadering zich in staat bevinden, om de waarde
van het geleverde verslag met juistheid te beoordeelen en in het
byzonder na te gaan, in hoever is tegemoetgekomen aan de be-
zwaren, die door de vorige Commissie, welke verslag uitbrult over
het eerste regerings-verslag

, is te gemoet gekomen. Deze heeft
vermeend nadere inlichtingen over verschillende punten, die geacht
werden in het geleverde verslag niet behoorlijk te zijn opgehelderd

,

te moeten vragen, en de Vergadering heeft geoordeeld, het van
hetgeen te dien aanzien in het verslag over liet jaar 1«49 mogt
voorkomen, afhankelijk te moeten maken, of zij al dan niet op
het leveren dier inlichtingen nader zou aandringen. De tegen-
woordige Commissie vermeent in den geest der beslissing gehan-
deld te hebben, door aan de Vergadering den hoofdinhoud van het
geleverde verslag mede te deelen, met vermelding der bijzonder-
heden, welke naar haar inzien eene nadere opheldering zouden
vereischen.

Heeft de vorige Commissie over het eerste regerings-verslag als
haar gevoelen te kennen gegeven, dat de bundel mededeelingen
betreffende het beheer en den staat der overzeesche bezittingen
niet gezegd kon worden het omstandig verslag daar te stellen,
waarvan de Grondwet gewaagt; het tegenwoordige verslag heeft
getracht in velerlei opzigt aan de gemaakte bedenkingen te gemoet
te komen en de aangewezene leemten aan te vullen. Het is des-
niettemin aan uwe Commissie voorgekomen, dat dit verslag noc
niet geacht kan worden

, ten volle te beantwoorden aan hetgeen
de Grondwet onder een omstandig verslag van het beheer en°den
staat van ’sLands overzeesche bezittingen verstaat, en de tegen-
woordige beoordeeling over hetzelve zal hier en daar de punten
aanwijzen , die voor eene meer volledige behandeling vatbaar ge-
oordeeld worden.

Voordat zij daartoe overgaat, veroorlooft de Commissie zich deze
algemeene opmerkingen.
De Grondwet hecht eene groote waarde aan het verslag en

heeft de indiening van hetzelve voorgeschreven, ten einde de Staten-
Generaal in staat te stellen

,
die algemeene maatregelen te beramen

,

wier vaststelling met hunne medewerking alleen kan worden tot
stand gebragt en in het bijzonder het noodig toezigt over het
beheer der geldmiddelen uit te oefenen.
Het denkbeeld kwam duidelijk uit in het voorstel der Commissie

tot het ontwerpen der vereischte wijzigingen in de Grondwet
geroepen, en werd op deze wijze kenbaar gemaakt, na de ver-
pligting tot het leveren van het jaarlyksch verslag vermeld te
hebben :

» De Minister van Koloniën is verpligt, alle opening en verant-
>1 woording te geven, welke door do Staten-Generaal, ten opzigte
» van do Koloniën, zullen worden verlangd, ten einde naar de
» behoefte zoodanige wettelijke verordeningen kunnen worden
» vastgesteld

, als doelmatig zullen worden bevonden,”

1

verband tusschen dit verslag en de verpligting der Staten-
Generaal , om het toezigt te houden over het finantioel beheer

,

werd door de Regering meer bijzonder in het licht gesteld by het
voorstel zelf der grondwets-herziening

, aan do Tweede Kamer
der Staten-Generaal.

>. Het omstandig verslag, jaarlijks aan de Staten-Generaal te
u geven,” zeido de Regering te dier golegenheid

, » kan in den
» mimsten zin worden genomen ; hot bogrijpt het geheel finantioel
» behoor en de verantwoording der koloniale administratie, met
» opgavo van don staat, waarin de koloniën en bezittingen zijn.
» Na onderzoek daarvan, wordt de koloniale rekening door de
>1 wet bekrachtigd en het batig slot onder do Ryks-inkomston op-
- genomen en in do schatkist ovorgebragt." Het is uit deze
verschillende opgaven blykbaar dat do ophelderingen welke van
regeringswege verlangd kondc: worden, zoowel als hot verslag

hetwelk telken jare door haar moest worden geleverd, werden
aangemerkt als te moeten strekken om de Staten-Generaal in
staat te stellen, de vereischte wettelijke bepalingen met de Rede-
ring, in het belang der koloniën, vast te stellen en het noodig
toezigt over het finantieel beheer uit te oefenen.

Is deze bedoeling van de aangenomene bepaling der Grond-
wet niet voor tegenspraak vatbaar, dan mag men betwijfelen,
of het daarmede niet beter zou strooken dat telken jare een ver-
slag wierd geleverd over het beheer en den staat der koloniën, zoo
als zij zich bevinden op het oogenblik dat het werd opgemaakt

,

voor zoover de verwijdering derzelve van het moederland ver-
oorloofde zich hiervan te verzekeren

, dan dat zoodanig verslag
werd ingediend, dat over een verwijderd tijdstip handelt, zoo al3
over de jaren 1849 en 1850. Wanneer dienvolgens de Grondwet
voorschrij ft dat telken jare een verslag zal worden geleverd

, schijnt

dit niets anders te kunnen beteekenen, dan dat telken jare kennis
worde gegeven van den toestand, in welken de koloniën zich
bevinden volgens de laatste berigten, die daarover bij het Depar-
tement van Koloniën zijn ingekomen.
Eene tweede opmerking, welke de Commissie zich gedrongen

voelt te maken , is deze , dat de afscheiding van het verslag in

twee hoofdstukken
,
het eerste over het grondgebied en de bevol-

king, het tweede over de middelen van beheer handelende, niet
gelukkig gekozen of althans niet behoorlijk is in het oog gehouden.
Het eerste hoofdstuk moest in zich bevattbn de voorstelling van

den toestand in welken de Oost-Indische bezittingen van den Staat
zich bevinden, waarbij het grondgebied en de bevolking, in het
bijzonder van Java wel in de eerste plaats in aanmerking komen

,

maar hetwelk vervolgens een overzigt moest geven van den staat
der verschillende takken van nijverheid, handel, fabrieken en
landbouw

,
zoowel als der onderscheidene instellingen

, welke in
het belang van de godsdienst , de zedelijkheid en de welvaart op
Java gevestigd zijn; waarna in het tweede hoofdstuk gereedelijk
kon worden overgegaan om de middelen aan te wijzen

, door welke
het Bestuur in de bestaande behoeften tracht te voorzien. Het is

natuurlijk te verwachten dat geene volledige statistiek zal kunnen
geleverd worden omdat zij te veelomvattend is om in een verslag
te worden opgenomen en de noodige bouwstoffen daarvoor niet
verzameld zijn

; maar een naauwkeurig overzigt over den zedelijken
en stoffelijken toestand van de bevolking van het eiland Java, uit
officiële bescheiden ontleend, ware wel te leveren geweest, waarna
achtervolgelijk konden worden behandeld de inrigting van het
administratief beheer

,
van het regtswezen, van de iinantien , van

het krijgswezen enz.
,
als ook de middelen van toezigt over de gods-

dienst en het onderwijs. De ondereenmenging der twee verschil-
lende onderwerpen welker afzonderlijke behandeling de Grondwet
voorschrijft, namelijk van den toestand in welken de bezittingen
zich bevinden, en van het beheer dat over dezelve uitgeoefend
wordt , brengt eene verwarde voorstelling te weeg , welke nog
vermeerderd wordt door de inlassching van officiële bescheiden,
handelende over vroegere gebeurtenissen en toestanden, die enkel
geschikt waren om als bijlagen bij dit verslag overgelegd te worden.
De Commissie bepaalt zich tot deze twee algemeene opmerkingen,

welke kunnen strekken om aan te duiden hetgeen zij vermeent
dat onder het verslag in den zin der Grondwet moet worden
verstaan , en hetgeen tot eene behoorlijke inrigting van hetzelve
gevorderd wordt.
Het eerste hoofdstuk, over het grondgebied en de bevolking,

is ,
wat het tweede pimt betreft, niet zeer bevredigend. Men

moet zich in velerlei opzigt met veronderstellingen behelpen
, waar

stellige opgaven vereischt worden. Zoo neemt men ten aanzien
van Billiton aan, waar nu eens van eene bevolking van 6000,
dan weder van eene bevolking van 15,000 zielen gesproken wordt,
dat de middenterm eener bevolking van 10,500 zielen het meest
met de waarheid zal overeenkomen, liet kan welligt ten aanzien
van minder bekende eilanden nog gelden, het kan ten aanzien van
het welgekende eiland Java , alwaar de Regering zoo vele mid-
delen bezit om tot eene juiste vaststelling van het bedra»' der
bevolking te geraken, niet evenzeer worden toegegeven. Het komt
hier bijzonder aan op eene naauwkeurige voorstelling van den
staat der bevolking en wel in hoever zij geacht kan worden toe
te nomen of te verminderen, met vermelding der oorzaken, die
hiertoe medowerken. De verschillende gevoelens , die daarover in
do laatste tijden zijn te berdo gebragt, schenen de gereede aanlei-
ding op te leveren om hierover in eenige bijzondorheden te treden.

liet tweede hoofdstuk, over de middelen van beheer, bevat in de
eerste afdceling de organisatie en staat

, waarin zij zich bevinden

;

waaronder gerangschikt worden: het opperbeheer, het gewestelijk
beheer, hot militair beheer, het regtswezen en de politie, de eere-
dienst , do instellingen van liefdadigheid, de burgerlijke geneeskun-
dige dienst, het onderwijs en het geldelijk beheer.

°

liet nrtikol over het opperbeheer bestaat in eene kenschetsing
van do magt van den Gouverneur-Generaal

, den Raad van Indie en
den sccretaris-gencrnal , waaruit bly kt, dat het oppergezag berust bij
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den Gouverneur-Generaal , die over gewigtige aangelegenheden het

advies inneemt van den Raad van Indie, zonder aan hetzelve ge-

bonden te zijn. Het is zelfs niet geoorloofd voorstellen, doorleden

gedaan, in overweging te nemen, tenzij de Gouverneur-Generaal

hiertoe verlof geeft. Deze is enkel verantwoording verschuldigd

aan den Koning , onder wiens goedkeuring zijne besluiten worden
uitgevaardigd, en aan hem is de secretaris-generaal toegevoegd

ten einde de noodige aanteekening van de genomene besluiten te

houden.
De verandering in de inrigting van dit bestuur, welke in het

jaar 1849 plaats had, vloeide voort uit het Koninklijk besluit van
den 2den Julij 1849, n°. 59, hetwelk het voorzitterschap van de

hoofdco'mmissie van onderwijs en van het collegie van bestuur over

de Protestantsche kerken in Nederlandsch Indie niet voorbehield

aan een lid van den Raad, maar veroorloofde dit aan een ander

daartoe geschikt persoon op te dragen.

Het is blijkbaar, dat uit deze aanwijzing van de magt van
den Gouverneur-Generaal de omvang derzelve slechts ten deele

is af te leiden ,
want men moet daarbij tevens in aanmerking

nemen, dat hij in geen geval aan eene geregtelijke vervolging,

ter zake van misdaad in of buiten zijn ambt gepleegd
,

in Indie

blootstaat, de wetgevende magt met of zonder goedkeuring des

Konings uitoefent ,
de benoeming der regterlijke ambtenaren bezit

,

met uitzondering van den president van het Hooggeregtshof
,
die

door den Koning benoemd wordt
,
opperbevelhebber der land- en

zeemagt is
,
en over de toelating en uitzetting der gevestigde Ne-

derlanders beslist. Men geraakt dus slechts tot de kennis van
den omvang van het gezag des Gouverneur-Generaals door de

verschillende deelen van zijn gezag, die in verschillende afdeelin-

gen zijn opgegeven, zamen te vatten, hetgeen voor een volledig over-

zigt van hetzelve niet zeer geschikt is.

Het artikel over het gewestelijk beheer behelst slechts eene

korte aanduiding van de ambtenaren
,
die

,
onder de verschillende

titels van gouverneurs
,
residenten en adsistent-residenten aanwezig

zijn, zonder eene beschrijving van den omvang van hun gezag te

bevatten, waarbij enkel vermelding verdient het beginsel, om zoo-

veel mogelijk de inlandsche bevolking onder de leiding en het on-

middellijk bestuur van hare eigene hoofden te laten.

Het derde artikel, betreffende het militair beheer en bevattende

in zich de land- en zeemagt is van meerdere uitgebreidheid en

echter kan men niet zeggen dat het die punten opgeeft, die tot

eene volledige kennis van dit onderwerp worden gevorderd.

Het verslag van den kommandant der zeemagt over hare ver-

rigtingen in Oost-Indie van 1 October 1845 tot ultimo 1849 wordt
ih deszelfs geheel ingelascht, alhoewel enkel gevorderd werd de

opgaaf van de gesteldheid en het beheer der krijgsmagt gedurende
het jaar 1849

,
zoodat het slechts geschikt kon worden geacht om

als bijlaag tot dit verslag te worden toegevoegd.

Vraagt men daarentegen waaruit de krijgsmagt bestond
,

zoo
verneemt men wel , dat de landmagt bestaat gedeeltelijk uit Ne-
derlandsche, gedeeltelijk uit inlandsche troepen, die onder ver-

schillende benamingen bekend staan en tot onderscheidene krijgs-

verrigtingen bestemd zijn
,
maar ontwaart men daaruit geens-

zins , welke de sterkte is van die landmagt, noch in welke
verhouding zij tot het aangenomen verdedigingsstelsel staat.

Het Indische leger wordt gezegd te bestaan uit 22 bataillcns

infanterie , eenige batterijen en ettelijke compagnien veldartillerie

een regement cavalerie en een corps sapeurs te zamen , op voet

van vrede sterk ruim 20,000 en op voet van oorlog 80,000
officieren en manschappen , maar in hoever daarbij op de inlandsche

krijgsmagt gerekend wordt en welke versterking aan de schutterijen

bij opkomend oorlogsgevaar ontleend kan worden
, blijft onbekend,

zoo als ook hetgeen tot versterking van Java is tot stand gebragt
niet wordt opgegeven.

De zeemagt in Nederlandsch Indie wordt opgegeven te bestaan
uit een eskader van de Nederlandsche oorlogsmarine en uit de
Indische flotille bekend onder den naam van gouvernements- schoe-
ners en kruisbopten

,
maar welke de sterkte van die zeemagt is

en op den duur zijn moet
,

ten einde in de verdediging en be-
veiliging dier bezittingen te voorzien

, wordt niet opgegeven. De
maritime etablissementen op het eiland Onrust en te Soerabaija
worden omstandig beschreven

, maar als het op eene kenschetsing
van het stelsel van verdediging aankomt wordt enkel opgegeven
welke voorzieningen zijn getroffen

,
ten einde zorg te dragen dat de

verdediging tot het uiterste zal worden volgehouden.
Het vierde artikel betreft het regtswezen en de politie. Eerst

worden de bestanddeelen der wetgeving
, ten tweede de alge-

meene onderscheiding van personen voor de wet, ten derde de
regterlijke magt , ten vierde de algemeene magt van het Hoog-
geregtshof, ten vijfde de politie

,
ten zesde de magt van den Gou-

verneur-Generaal in zaken van justitie en politie, ten zevende
eenige middelen van beheer met het regtswezen in verband op-
genoemd.
Het is niet noodig bij elk der opgenoemde onderwerpen stil te
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staan. Ten aanzien van de beide eerste vergenoegt het verslag
zich

, met op te geven ,
welke verordeningen voorhanden zijn

ten aanzien der verschillende takken van het regt, en alleen ten
opzigte van het derde en vierde behelst het eene uiteenzetting van
de inrigting van het regtswezen.
Het Hooggeregtshof is de opperste regtbank , belast met het

toezigt over de bedeeling van het regt in geheel Neêrlaudsch
Indie en met de zorg, dat die bedeeling behoorlijk en onvertogen
plaats hebbe. Uit een president, een vice-president, zeven
raadsheeren , een procureur-generaal

, twee advocaten-generaal

,

een griffier en twee substituten-griffiers bestaande, is het in twee
kamers gesplitst en oordeelt het in het hoogste ressort over
de regterlijke uitspraken. Indien er echter geschil ontstaat over
bevoegdheid tusschen de regterlijke magt en het administratief
gezag, beslist hierover de Gouverneur-Generaal in rade.

Onder dit geregtshof behooren als Nederlandsche regtbanken
de raden van justitie te Batavia, te Soerabaija en te Samarang,
bestaande uit een voorzitter, 3 a 4 leden, 1 officier en 1 substituut-
ofdcier van justitie, 1 griffier en 1 a 2 substituut-griffiers , allen

Nederlanders, en uit residentieraden te Soerakarta en te Djokjokarta,
bestaande uit den resident

, als voorzitter
,

2 of 3 ambtenaren
of burgers als leden en den secretaris (adsistent-resident) als officier

van justitie en griffier. Deze regtbanken zijn bestemd voor de
regtspraak over de Europeanen en daarmede gelijkstaande personen.

In Djokjokarta bestaat daarenboven eene regtbank voor criminele

zaken
,
zamengesteld uit den resident, bijgestaan door den secretaris

(adsistent-resident) , den vorstelijken rijks-bestierder en een of
twee rijksgrooten (toemengongs)

,
ten einde regt te spreken over de

onderdanen van het Djokjosche rijk wegens misdaden buiten het
Rijk gepleegd. De resident doet ook aldaar eenige regtszaken af

met den rijksbestierder.

In Soerakarta oefent de Keizer of diens Prins de regtsmagt
uit over den inlander , behoorende tot dat Rijk of tot de landen
van den Pangerang Adipati Hario Mangko Negoro, zijnde bij

overeenkomsten aan den resident bemoeijenissen voor de uitoefe-

ning van het regt toegekend.

Als gemengde regtbanken, bestaande uit Nederlandsche en in-

landsche regters, kunnen opgenoemd worden: de landraden
,
geves-

tigd veelal in de gewestelijke hoofdplaats, bestaande uit den resident

of den adsistent-resident als voorzitter, de regenten der ver-

schillende regentschappen of de door den Gouverneur-Generaal
aangewezene hoofden

,
als leden , en bijgestaan door een Europe-

schen ambtenaar, als griffier, en den hoofdpanghoeloe of den priester

die dezen vervangt als adviserend lid
,
en den hoofddjaksa of djaksa;

de regentschapsgeregten in elk regentschap gevestigd, bestaande

uit den regent, of bij deszelfs ontstentenis den onderregent als

regter, en uit de daarvoor bestemde inlandsche hoofden als raads-

lieden
,
den panghoeloe of priester die dezen vervangt, en den djaksa

(inlandschen fiscaal)
;
de districtsgeregten in elk district gevestigd

en bestaande uit het inlandsck hoofd van het district als regter

,

bijgestaan uit vele hem tot raadgeving dienende mindere hoof-

den , als door den resident na overleg met den betrokken

regent daartoe worden aangewezen. Behalve deze regtbanken

,

houdt de resident , bijgestaan door zijnen secretaris als griffier

,

nog het residentsgeregt tot afdoening van kleine politiezaken en

bestaan in elk gewest de regtbanken van omgang , zamengesteld

uit den Nederlandschen regter ,
als voorzitter, die niet in het gewest

gevestigd is , maar verschillende gewesten bezoekt
,

bijgestaan met
een Nederlandschen griffier tot het houden van teregtzittingen

,

waarbij als leden optreden de door den Gouverneur-Generaal aan-
gewezene voornaamste en bekwaamste inlandsche hoofden, terwijl

de hoofdpriester of de priester die hem vervangt tot adviserend

lid en de hoofddjaksa of djaksa tot fiscaal dient.

Deze vermelding van hetgeen hoofdzakelijk over de inrigting

van het regtswezen hier voorkomt, waarbij met stilzwijgen wordt
voorbijgegaan hetgeen over het publiek ministerie , de advocaten

,

procureurs en deurwaarders gezegd wordt, is voldoende om aan

te toonen, dat men hier vruchteloos zoekt hetgeen den aard en

omvang van ieders regtsgebied en de verhouding tusschen de

verschillende regterlijke collegien aangaat.

Zonder dus verder aan te wijzen hetgeen ten aanzien van de

behoorlijke kenschetsing van het in de Oost-Indische bezittingen

heerschend regt zou kunnen worden gevorderd, bepalen wij ons

tot de aanwijzing van het onvolkomene, hetwelk in de beschrij-

ving der inrigting van het regtswezen wordt opgemerkt.

De politie wordt als veiligheidspolitie beschreven en voornamelijk

met opzigt tot het regt tot verblijf en de passen voor persopen en

vaartuigen.

Aan het hoofd der politie staat de procureur-generaal bij het

Hooggeregtshof, die de vereischte bevelen geeft aan de mindere

beambten en bij bepalingen omtrent het inlandsch bestuur of de

inrigting der dorpen de beslissing van den Gouverneur-Generaal

verneemt. Op de verschillende plaatsen is de politie aan de

hoofden der gewestelijke besturen opgedragen, die beschikken

n.
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over de Europesche en inlandsche hoofden der afdeelingen en

dorpen, en de djaksa’s. Zij doen uitspraak over overtredingen

van politie en leggen de straffen op ,
die daarvoor bepaald zijn.

Deze is in het algemeen de inrigting van het politiewezen, zonder

in eene vermelding te treden van de bijzondere verordeningen
, die

voor Batavia, Soerabaija en Samarang gelden.

De bepalingen omtrent het regt van verblijf betreffen de

Europeanen die zich met der woon in Nederlandsch Indie neder-

zetten, niet de inlanders; te hunnen aanzien tracht men enkel

het amalgameren met de andere Oosterlingen, Chinezen, Moren,
Arabieren tegen te gaan ; en evenmin de personen in Nederlandsch

Indie geboren van Europeschen bloede, hetzij van een blanken

vader
,
hetzij van eene blanke moeder. De Europeanen kunnen

zich niet met der woon in Nederlandsch Indie nederzetten dan
met verlof van den Gouverneur-Generaal ,

die dit volgens de be-

staande bepalingen verleent.

Bij deze bepalingen- worden de ingezetenen in vaste en tijdelijke

onderscheiden ; onder de eerste klasse kunnen door den Gouver-
neur-Generaal worden toegelaten Nederlanders door geboorte

,

wetduiding of naturalisatie , en vreemdelingen eervol ontslagen na
tienjarige dienst in Oost-Indie; andere personen worden alleen

vaste ingezetenen door de toestemming des Konings.
Aan andere personen kan slechts verlof tot tijdelijk verblijf

worden gegund en wel uitsluitend voor Batavia en tot weder-
opzeggens toe ; de vaste ingezetenen mogen het eiland Java
doorreizen langs de groote wegen

,
mits de bepalingen omtrent

de passen in acht nemende. De verwerving van het verlof tot

tijdelijk verblijf is aan vele bepalingen onderworpen, en vordert

onder anderen den waarborg van twee welbekende ingezetenen

voor de voldoening van alle geldelijke verpligtingen
, die de tijdelijke

ingezeten op zich genomen heeft.

Het opgegevene toont de moeijelijkheid aan om zich op Java te

vestigen en aldaar eenigen tak van nijverheid uit te oefenen
,
en

als natuurlijk gevolg daarvan merkt men op
,

dat de acten van
vast verblijf nimmer 150 ’sjaars hebben bedragen, en in de
laatste jaren beneden de 100 zijn gedaald, en dat de acten van
tijdelijk verblijf geen vijftigtal ’s jaars hebben uitgemaakt.

Die moeijelijkheid wordt nog verhoogd door de verpligting om
van behoorlijke passen voorzien te zijn , en aan wal te kunnen
komen en het eiland te doorreizen; omtrent welk laatste punt
zells voor inlanders deze beperking geldt. Bij het verlaten van
Java zijn ook voorschriften gegeven , ten einde tegen eene verwij-

dering zonder behoorlijke kwijting der aangegane verpligtingen

te waken.
De bepalingen zijn gemaakt ten einde een altoosdurend toezigt

over de op Java gevestigde of verblijf houdende Europeanen te

kunnen houden , en uit dat oogpunt beschouwd
,
moeten zij doel-

matig worden geacht.

Die
,
welke gelden ten aanzien der passen voor vaartuigen be-

treffende de vlaggen, zeebrieven, scheepspassen en uitklaringen
zijn van geen minder gestrengen aard

,
en het is voldoende te

dien aanzien op te merken
,
dat igeene zeebrieven kunnen worden

verkregen, dan door Europeesch-getuigde vaartuigen, metende
10 lasten, gebouwd in Nederland of in Nederlandsch Indie, toebe-
hoorende aan vaste ingezetenen van Nederlandsch Indie, waar-
van de gezagvoerder vast ingezeten van Nederlandsch Indie is,

en omtrent welke voldaan is aan de voorschriften ten aanzien van
Europesche stuurmansleerlingen. Voor Europeesch-getuigde vaar-
tuigen beneden die 10 lasten en inlands getuigde vaartuigen behoo-
rende aan en gevoerd door inlanders, ofbehoorende aan ofgevoerd
door Europesche ingezetenen van Nederlandsch Indie

,
bekleeden

de jaarpassen de plaats der zeebrieven. Beide moeten steeds aan
boord zijn en vertoond worden aan de autoriteiten

,
bij het aandoen

der Nedcrlandsch-Indische havens.
Voegt men hierbij

, dat geen invoer van gewone vuurwapenen
en buskruid op Java, Banka en de Molukken geoorloofd is,

dan in entrepot voor weder-uitvoer ; dat de inlanders geen schiet-

geweer zonder verlofbriefje van de plaatselijke overheid mogen
bezitten , en dat niemand buiten dcszclfs voorkennis meer clan

5 pond krópókruid in zijne woning mag borgen, dan zal men
moeten erkennen, dat de inrigting der politie allezins berekend
is om te voldoen aan het doel om de personen te beveiligen en
te bewaken.
Do magt van den Gouverneur-Generaal in zaken van politie

en justitie wordt in het zesde artikel geschetst.

Hij is wetgever in alle gevallen , lutzy met , hetzij zondor good-
keuring des Konings; hij is in Nederlandsch Indie niet vervolgbaar
wegens misdaad in ot buiten zijn ambt gepleegd; hij is berogtigd
tot de benoeming van alle rogterlijko beambten , buiten den
president van het Hooggeregtshof. Hij ontzet of schorst de reg-
terlykc beambten op voordragt of na raadpleging van het Hoog-
geregtshof in bepaalde gevallen , en gaat daarenboven daartoe
over, walmeer h\j verwijdering of schorsing noodig oordeelt, niet

enkel wegeps ongeschiktheid, afgeleefdheid en langdurige ziek Ie,

maar ook tot handhaving van algemeene regeringsbeginselen
, in

het belang eener onbelemmerde regtsvordering en regtsbedeeling

,

alsmede in dat van een regterlijken ambtenaar, of wel wegens de
dienst benadeelende persoonlijke verhouding van een onderge-
schikten ambtenaar van het openbaar ministerie tot zijnen onmid-
dellijken chef, ja zelfs wegens elke omstandigheid, waarbij het

belang van de dienst is betrokken. Zonder zijn verlof, na het

hooren van den Baad van Nederlandsch Indie gegeven , kunnen
geenc ambtenaren, voor het Hooggeregtshof te regt staande
wegens misdrijven in de uitoefening hunner bediening gepleegd,

worden vervolgd
, zoo als ook voor het vervolgen van regenten

,

vorsten en andere inlandsche grooten en hunne nabestaanden en
districtshoofden en andere inlandsche hoofden van aanzien op
Java en Madura in burgerlijke of in strafzaken dit verlof wordt
gevorderd.

Zonder verlof van den Gouverneur-Generaal kan geen dood-
vonnis in Nederlandsch Indie ten uitvoer worden gelegd. Hij

verleent abolitie vóór en na regtsingang en amnestie, en heeft

het regt van gratie en mitigatie van alle opgelegde straf, alhoewel
hij ten aanzien van opheffing of vermindering van straf het advies

van het Hooggeregtshof inneemt.
Het opgeteekende is voldoende om zich een denkbeeld te

vormen van de uitgestrekte magt die de Gouverneur-Generaal
bezit ten aanzien van de zamenstelling en de werking van de
regterlijke magt, zoowel als ten aanzien van de uitoefening van
het toezigt over de in Nederlandsch Indie gevestigde Nederlanders.

In het volgend artikel worden eenige berigten medegedeeld
over onderwerpen met het regtswezen in verband staande, waar-
onder de inrigting van het notariaat, van de weeskamers en
de gevangenissen bijzondere opmerking verdienen , terwijl bij een

slot-artikel bijzonder gewezen wordt op de invoering van de nieuwe
wetgeving, welke in 1849' heeft plaats gehad.

Zonder te willen ontkennen dat vele gewigtige punten over den
toestand van het politie- en regtswezen in Nederlandsch Indie

hier voorkomen, en men zich door de ontwikkeling derzelve in

staat bevindt zich eene duidelijke voorstelling te maken van de
gesteldheid derzelve en van de meerder of minder gunstige zijde,

waardoor zij zich onderscheiden, had men toch mogen verwachten,
dat men zich niet zou bepaald hebben bij eene bloote verwijzing

naar de wijziging in de inrigting van het regtswezen ten jare 1849
aangebragt, maar zou getreden zijn in eene aanwijzing van de

hoofdstrekking waardoor zij zich van het vroeger aanwezige
onderscheidt.

De afdeeling betreffende de eeredienst stelt op den voorgrond
het algemeen beginsel , dat de uitoefening van godsdienst in Neder-
landsch Indie de bescherming .des Bestuurs geniet, voor zoover

die uitoefening niet gevaarlijk is voor de openbare rust , en gaat

vervolgens over om de Protestantsche, de Roomsch-katholieke,

de Moh ia meilaansche en andere eerediensten te kenschetsen. De
beschouwing van de Protestantsche eeredienst heeft eene groote uit-

gebreidheid verkregen, omdat niet enkel opgegeven wordt welke

de verhouding is van de Regering tot de gevestigde Kerk, maar
zij ook de uitkomsten vermeldt, welke liet zendelingswerk heeft

opgeleverd.

De werking der zendelingen in het bekeeren der inlandsche

bevolking en de verspreiding van het Christendom onder dezelve,

dient veeleer tot aanwijzing van de godsdienstige gesteldheid

dan wel tot kenschetsing van den invloed van het Bestuur op de
Protestantsche Kerk. Dit zou dus gevoegelijker eene plaats heb-
ben ingenomen onder de beschrijving van den toestand dezer

bezittingen, dan onder de behandeling der middelen van beheer.

De Protestanten zijn tot een kerkgenootschap vereenigd, over
hetwelk het bestuur gevoerd wordt door het opperkerkelijk

collegie, genaamd : » Bestuur der Protestantsche Kerken in Neder-
landsch Indie", onder het toezigt van den Gouverneur-Generaal,
hetwelk in verband staat met de Commissie tot de Zaken der

Protestantsche Kerk in Nederlandsch Oost- en West-Indie te

’s Gravenhage. liet bestaat uit de predikanten van Batavia waar-
van een als vice-president en een als secretaris fungeert, onder
hot voorzitterschap van een lid van den Raad van Nederlandsch
Indie, of een daartoe door den Gouverneur-Generaal aangewezen
lid der Protestantsche gemeente te Batavia. Dit bestuur oefent

het toezigt uit over de predikanten en kerkeraden, en beslist over

de klagten van de kerkeraden, predikanten, diakonien, die zich

deswege met hunne bezwaren tot het Gouvernement kunnen
wenden. De kerkeraden even als alle administrateurs van kerke-
kassen, diakonien enz. , moeten aan liet kerkbestuur hunne ver-

antwoording afleggen, onverminderd de verantwoording, welke
zij aan de Rekenkamer verschuldigd zijn.

Een Koninklijk besluit van den oden Augustus 1849 n°. 64

( Indisch Staatsblad n°. 58), heeft het getal predikanten van 18
op 20 gebragt, derzelver standplaatsen aangewezen en voorge-
sehreven, dat bij vereeniging van het Luthersch met het Her-
vormd kerkgenootschap, een der predikanten uit liet Luthersch
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kerkgenootschap zal worden genomen. De kerkgebouwen staan

onder het beheer der kerkeraden
,
maar bij het bepalen van

eenigzins aanzienlijke uitgaven, wordt de magtiging der Regering

o-evorderd, welke in de bezoldiging van de predikanten en de

bekostiging van de eeredienst voorziet.

Jaarlijks wordt een algemeen verslag aangaande den kerkelijken

en godsdienstigen toestand der verschillende gemeenten opgemaakt,

hetwelk aan den Gouverneur-Generaal wordt aangeboden, die het

verzendt naar het Departement van Koloniën. Het laatste verslag

is dat over het jaar 1846.

Het opgegevene moet strekken tot aanwijzing van de verhouding
,

welke in Nederlandsch Indie tusschen de Protestantsche Kerk en

de Regering bestaat, en het blijkt daaruit, dat zij in eene naauwe

en eenigzins ondergeschikte betrekking tot de Regering is ge-

plaatst, welke de predikanten als lands-beambten beschouwt,

hun eene standplaats aanwijst ,
den voorzitter van het opperkerk-

bestuur benoemt en zich een verslag laat geven van den zedelijken

en godsdienstigen toestand der gemeenten. Men kan hierbij niet

dit het oog verliezen ,
dat de werking van de Kerk in dit groo-

tendeels Mohammedaansche eiland Java eene bijzondere waak-

zaamheid van de zijde der Regering vordert, en dat deze, hoe

gestreng ook zich vertoonende
,

echter metderdaad meerdere

inschikkelijkheid openbaart. Op het voorgeschreven jaarlijksch

verslag schijnt niet bijzonder te. worden aangedrongen
,

en in

plaats van de vereeniging der Luthersche en Hervormde Kerk

te willen doordrijven ,
heeft men dit van de beslissing der gemeenten

zelve afhankelijk gesteld.

De werking der zendingen wordt vervolgens in vele streken

kenbaar gemaakt, en zoowel van de gunstige als van de ongunstige

zijde aan het licht gebragt. Wij kunnen in geene optelling dier

bijzonderheden treden, maar móeten ons vergenoegen met als alge-

mene slotsom , door de Regering hieruit getrokken
, op te geven

,

dat het blijkt, dat eene groote mate van voorzigtigheid moet worden

aan den dag gelegd ten einde geene schijn-Christenen te vormen

,

die enkel de Christelijke geloofsbelijdenis omhelzen, ten einde

wereldlijke inzigten te bevredigen en zich een gemakkelijk leven te

bezorgen. Geene invoering van het Christendom op Java zal

kunnen slagen
,
tenzij de gemoederen daarvoor worden voorbereid

en men zorg drage aan de bekeerlingen wel te doen gevoelen, dat

geeije verbetering van hunnen stoffelijken welstand
,
maar enkel

hervorming van hunne inwendige gezindheid hiermede beoogd wordt.

Ten aanzien van de Roomsch-katholieke Kerk vernemen wij
,

dat het beheer derzelve is opgedragen aan een bisschop in partibus

,

die door den Koning is erkend als coadjutor van den apostolischen

vicaris en als pastoor van Batavia, en dat onder dezen o pastoors,

1 onderpastoor en 4 kapellaans de dienst verrigten. De Roomsch-
katholieke kerkeraden en armbesturen staan onder voornoemd
kerkhoofd, onverminderd hunne rekenpligtigheid aan de Reken-
kamer ,

en wat de kerkelijke bedienden en kerkgebouwen betreft

,

geldt voor deze Kerk hetzelfde als voor de Protestantsche. De
benoeming van een geestelijke tot een leeraars-ambt wordt door

het kerkhoofd aan den Gouverneur-Generaal medegedeeld en indien

daartegen geene bedenkingen bestaan voor voltrokken gehouden,

terwijl in het tegenovergestelde geval de benoeming door eene

andere wordt vervangen.

Van de Mohammedaansche eeredienst is enkel opgeteekend dat

zij over het algemeen rustig wordt uitgeoefend; dat enkel in

Bantam geestelijken voor de uitoefening van het leeraarsambt uit

’s Bands kas worden bezoldigd
,
en dat de reispassen voor de bede-

vaartgangers naar Mekka niet dan voor eene aanzienlijke som
verkrijgbaar zijn gestéld , ten einde die bedevaarten in het belang

van alle ingezetenen zooveel mogelijk tegen te gaan.

Het artikel over de instellingen van liefdadigheid maakt ons

bekend met tweederlei soort van zoodanige instellingen
, behalve

die ten laste van kerke- en armenfondsen komen; die namelijk,

welke van gouvernementswege werkzaam zijn
, en die welke van liet

Gouvernement bescherming genieten, zonder van gouvernements-

wege werkzaam te zijn.

Tot de eerste klasse belmoren de commissien tot ondersteuning

van behoeftige Christenen in de Bataviasche
, Samarangsche en

Soerabaijasche afdeelingen, bestaande uit de residenten en de door

den Gouverneur-Generaal benoemde leden en secretarissen, die

zekere inkomsten genieten ter gelegenheid van openbare verkoo-
pingen

,
trouwplegtigheden en anderzins ingevorderd

, en reken-

schap afleggen aan de Rekenkamer
;
het proveniers- of oude-

mannenhuis te Samarang, het wees- en armenhuis voor Protes-

tanten aldaar , hetwelk door een onbezoldigd bestuur, door den
Gouverneur-Generaal benoemd, wordt beheerd en een eigen

fonds bezit; het weeshuis voor Roomsch-katholieken aldaar,

evenzeer onder een door het Gouvernement benoemd bestuur
staande en een eigen kapitaal bezittende ; en de Chinesche hospitalen

te Batavia en te Samarang, bestemd om in de verzorging van zieken

der Chinezen en andere onchristen -natiën te voorzien, welke van
gouvernementswege worden beheerd en zekere inkomsten bezitten

,

die van die volksstammen bij plegtige gelegenheden worden in-
gezameld. Te Samarang en te Soerabaija zijn bedelaarsgestichten;
te Amboina

, op Pisang bij Banda
, te Ternate en bij Menado zijn

leprozen-gestichten. Behalve de ondersteuning, welke deze gestichten
van gouvernementswege genieten , wordt jaarlijks eene som bestemd
tot liefdadige oogmerken

,
en te gemoet gekomen aan buitengewone

uitgaven van liefdadige gestichten.
In de tweede klasse vallen voornamelijk de armenhuizen te

Batavia, te Soerabaija en te Macassar, de weeshuizen te Amboi-
na en te Ternate, en de inrigting van vrouwelijke nijverheid voor
de Christengemeente te Macassar.
Het getal dergenen, die op ultimo 1849 te Batavia verzorgd

werden voor rekening van het Gouvernement, bedroeg 151, voor
rekening van anderen 116, voor rekening van beide 57, in het
geheel 324 Christenen

,
en daarenboven 139 onchristenen voor

rekening van het Gouvernement.
Te Samarang werden 485 Christenen voor rekening van het

Gouvernement
,
75 voor rekening van anderen en 37 voor rekening

van beide, in het geheel 597 Christenen en daarenboven 489
onchristenen door het Gouvernement verzorgd. Te Soerabaija
kwam de verzorging van 65 Christenen ten laste van bijzondere
personen en 84 ten laste van hen en van de Regering.
Het geheele getal der verzorgde personen bedroeg dus 1698,

zijnde 1070 Christenen en 628 onchristenen, en hiervan kwamen ten
laste der Regering geheel 1348, ten deele 256 behoeftigen , voor
rekening van andere 94. '

De sommen die gedurende vier jaren uit ’sLands kas betaald
werden, als gedurende de jaren 1846, 1847, 1848 en 1849, be-
droegen f365,789, en daaronder komen voor, behalve hetgeen
ten koste werd gelegd aan de opgegevene gestichten

, als voor
bijzondere personen uitgegeven f 37,296

en ter gemoetkoming bij bijzondere rampen der be-
volking 25,266

te zamen uitmakende de som van.. . . f 62,562

De gewone ondersteuning der behoeftigen komt dus op een

bedrag van f303,226 in vier jaren, hetgeen telken jare nederkomt
op eene som van f 75,806 ,

voor gewone uitgaven eene som van
f 15,645 ,

in het geheel eene som van f 81,452.

De geleverde opgaaf kan voorzeker niet strekken om een volledig

denkbeeld te verschaffen van het armwezen
,

hetzij bij de inland-

sche ,
hetzij bij de Europesche bevolking

,
maar moet enkel be-

schouwd worden als tot aanwijzing te dienen van hetgeen van
regeringswege moet worden bijgedragen tot leniging van den nood
der hulpbehoevenden.
Het artikel betreffende de burgerlijke geneeskundige- dienst,

behelst eerst eene beschrijving van de inrigting van die dienst, en

geeft vervolgens verslag van de epidemien
,
die gedurende de jaren

1846 ,
1847 en 1848 op Java gekeerscht hebben. Dit laatste be-

hoort eigenlijk tot de geschiedenis van den gezondheidstoestand op
dat eiland

,
en wij kunnen ons dus bepalen met over het eerste

.

tot de inrigting van de burgerlijke geneeskundige dienst, een woord
te zeggen. Aan het hoofd van het bestuur staat de chef van de
militaire geneeskundige dienst, die regtstreeks aan den Gouverneur-
Generaal ondergeschikt is. In de gewesten zijn de dirigerende

officieren van gezondheid in de militaire afdeelingen met het beheer
belast ,

en zijn te Batavia , Samarang en Soerabaija plaatselijke

commissien van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt opgerigt

,

bestaande uit den stads-geneesheer en den bevelvoerenden officier

van gezondheid van het militair hospitaal als leden ,
den stads-

apotheker als secretaris en den dirigerenden officier van gezondheid

der militaire afdeeling als voorzitter.

Het verleenen der noodige geneeskundige, heelkundige en
verloskundige hulp in de burgerlijke gestichten en aan behoeftigen

in de gemeente, was aan daarvoor bezoldigde geneeskundigen

opgedragen ,
als : te Batavia aan een stads-geneesheer , twee stads-

heelmeesters en twee stads-vroedvrouwen
,

te Samarang aan een

stads-geneesheer en eene stads-vroedvrouw, zoo als ook te Soerabaija

en elders aan de officieren van gezondheid , die niet voor de

militaire diensten geheel waren afgezonderd.

De particuliere geneeskundige dienst werd waargenomen , behalve

door de reeds genoemde geneeskundigen
,
door particuliere genees-

kundigen die tot de uitoefening derzelve door den chef van de

geneeskundige dienst werden toegelaten onder vergunning van den

Gouverneur-Generaal, nadat men zich behoorlijk van hunne be-

kwaamheid en kunde had verzekerd. Particuliere geneeskundigen,

belast met de plaatselijke geneeskundige dienst voor het Gouver-

nement boven hunne eigene practijk , zijn ten getale van 9 op
verschillende plaatsen van Java aanwezig, en 15 zoodanige genees-

kundigen, die niet met zoodanige dienst zijn belast; 9 particuliere

apotheken zijn op dat eiland gevestigd.

Deze voorziening in het belang van den gezondheidstoestand der

Europeanen schijnt eenigermate bevredigend te zijn
;
maar hetzelfde
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kan niet gezegd worden van hetgeen ten behoeve der inlandsche

bevolking voorhanden is.

De geneeskundige kennis der inlandsche geneeskundigen is zeer

onvolkomen en ten einde in deze leemte te voorzien , zal aan een

dertigtal jongelieden uit de Javaansche bevolking hij ’sLands

militaire hospitalen de gelegenheid worden verschaft om zich koste-

loos te bekwamen voor het vak van inlandsch geneeskundige en

vaccinateur, terwijl de menigte minerale wateren op Java voorhan-
den in het bijzonder de bronnen in het Pandeglangsche (Bantam)

,

bij den inlander onder den naam van Tjikeokh bekend , eene groote

geschiktheid bezitten om voor de genezing van vele kwalen
, aan

de landstreek eigen
,
gebezigd te worden.

Het vlugtig overzigt dat hier geleverd is, brengt de overtuiging

te weeg
,
dat

,
al moge de beveiliging van den gezondheidstoestand

der Europeanen een regelmatig aanzien ten toon spreiden , men
nog bedacht moet zijn om eene betere gesteldheid te dezen aanzien

aan de inlandsche bevolking te verzekeren, wijl deze nog ze^r

onvolkomen is.

Het beheer over het onderwijs ,
zegt de afdeeling betreffende

dat onderwerp ,
is opgedragen aan eene hoofd-commissie van

onderwijs, gevestigd te Batavia en bestaande uit een lid van
den Baad van Nederlandsch In die, of een daarvoor geschikt

persoon, als voorzitter, het hoofd van het plaatselijk bestuur te

Batavia als onder-voorzitter
,

acht leden uit de verschillende

gezindten gekozen , en een secretaris die tractement geniet.

iSubcommissien van onderwijs, onder het voorzitterschap van de
hoofden der gewestelijke besturen , zijn met het toezigt over het

onderwijs in de gewesten belast.

Het onderwijs deelt zich af in lager en middelbaar onderwijs.

Gouvernementsscholen zijn bestemd om dit onderwijs te geven,
waarvan de onderwijzers bezoldiging genieten uit ’s Lands kas en
daarenboven aandeel in de schoolgelden

, die het geldelijke school-

fonds uitmaken en van de leerlingen worden getrokken. Op de
scholen mogen geene boeken worden gebruikt

,
dan die door de

hoofd-commissie zijn goedgekeurd
,
en geene particuliere scholen

mogen worden opgerigt zonder vergunning; zoo als ook niemand
openbaar onderwijs mag geven zonder acte van toelating van
de hoofd-commissie. De scholen zijn , met uitzondering van die

welke voor Christen-inlanders bestemd zijn
,
ingerigt voor Europe-

anen en huns gelijken, en men is enkel geslaagd, om tot het
onderwijs voor de Europeanen , kinderen van inlandsche regenten
en van andere vreemde Oosterlingen toe te laten.

Bij den inlander openbaart zich al meer de behoefte om het
lager onderwijs te genieten , wijl zij anders op geene voordeel-
gevende betrekking aanspraak kunnen maken, maar de gelegenheid
om dat onderwijs te erlangen is niet voor hen opengesteld. De
gouvernements- inlandsche scholen te Passoeroean , te Poerwokerta
in Krawang en te Tjandjoer in de Preanger Regentschappen zijn

vervallen, en men tracht enkel aan geschikte jonge inlanders op
de bureaux der residenten en adsistent-residenten het vereischte
onderwijs te verschaffen voor hunne bruikbaarheid in ’sLands
dienst, liet plan bestaat echter om tot dat einde eene gouverne-
mentsschool in de hoofddessa van ieder regentschap te vestigen,
waar door inlanders lager onderwijs wordt gegeven

, en eene
kweekschool op een centraal punt van Java op te rigten, ten
einde onderwijzers op te leiden. De kostbaarheid verzette zich
tegen de verwezenlijking van dit ontwerp. Inmiddels is men
bedacht geweest om een hoofdonderwijzer voor de kweekschool
te doen vormen en zijn geschikte leesboeken voor de scholen

gedrukt, terwijl voor de opleiding van de inlandsche ambtenaren
door de gewestelijke bestuurders zorg wordt gedragen.

Er is hier, zoo als opgemerkt wordt, een onafzienbaar veld
ter bearbeiding over en er is nog aan die bearbeiding de hand
niet g^sl gen. Wenschclijk is het echter, dat het gevormde plan
tot oprigking van eene kweekschool voor onderwijzers van de
inlandsche bevolking moge tot stand komen, teneinde vervolgens
kunnen worden gevestigd op de hoofdpunten van het eiland scho-
len tot het verstrekken van lager onderwijs aan de Javanen, door
welke de behoefte aan zoodanig onderwijs gevoeld wordt.
Ten aanzien van de opgaven betreffende liet onderwijs heeft

liet dc bevreemding der Commissie opgewekt, dat niets in het
verslag voorkomt van de opmerkingen en de bezwaren van den
inspector van Rhijn.

Onder de afdeeling » Kunsten on wetenschappen” wordt het bestaan
vermeld van het Bataviasche Genootschap van kunsten en weten-
schappen, zijnde eene particuliere instelling, zich hoofdzakclyk
toeleggende op do oudheid-, taal-, lettor- en zedekunde van den
Indischcn Archipel, — van don uit ’s Lands kas onderhouden plan-
tentuin te Buitenzorg

,
het museum van voorworpen van natuurlijke

historie
, oudheden

, zeldzaamheden en dergelijko , — en do zorg
der Regering opgegeven voor liet doen van wetenschappelijke
nasporingen on voor do bewaring der JaVaansche oudheden.

liet geldelijk behoor
, dat in de volgende afdeeling behandeld

wordt, neemt eene ruime plaats in dit verslag in en is gesplitst

in verschillende onderdeden.
Het vangt aan met het algemeen beheer te kenschetsen. Het is

opgedragen aan eene generale directie van finantien , ook raad van
finantien genoemd , bestaande uit den directeur-generaal van finan-

tien als voorzitter , den directeur der middelen en domeinen

,

den directeur der producten en civile magazijnen en den directeur

der cultures, als leden, en een secretaris, waaronder verschillende

mindere beambten, zoo als onder anderen de inspecteurs der finan-

tien en der cultures, werkzaam zijn.

Vervolgens wordt het muntstelsel en de geldsomloop behandeld,
waarbij bijzondere melding wordt gemaakt van de lotgevallen van
de Javasche Bank. Die instelling stelt eene geprivilegieerde naam-
looze maatschappij ,

door den Koning geoctroijeerd, daar, met een
kapitaal van 2 millioen, in 4000 actiën gesplitst, voorzien. Zij

heeft ten doel het escompteren van wisselbrieven en ander han-
delspapier, het beleenen van effecten en andere goederen, den
handel in goud en zilver , het in bewaring nemen van vreemde
specien , het afgeven van assignatien op hare agentschappen , het

uitvoeren van commis3ien voor het Gouvernement, enz., en zij

geeft biljetten uit in alle landskassen voor betaling aangenomen
wordende, zoolang zij aan hare verpligtingen voldoet.

Het papier der Javasche Bank (bankbiljetten) vertegenwoor-
digde den zilveren gulden

, en bij de uitgifte derzelve moest zij

zich regelen naar het kapitaal of fonds der Bank, alle beleeningen,

escomptes
,
gedeponeerde gelden

,
muntspeciën en verleende cre-

dieten daaronder begrepen.

De Bank heeft echter medio 1849, wegens uitputting van
hare kas, niet aan de verpligting tot inwisseling der uitgegevene

bankbiljetten kunnen voldoen en de Regering heeft, toen zij in 1845
gevaar liep van geregtelijk te worden gedwongen om hiertoe over

te gaan, haar voor een jaar vrijgesteld en de regterlijke collegien

verboden gedurende dien tijd van eenige daartoe strekkende
regtsvordering kennis te nemen.

Bij de stoornis aan den geregelden geldsomloop toegebragt , was
het ook voor de Bank niet wel mogelijk hare werkzaamheden
voort te zetten.

De standpenning was de Nederlandsche gulden
, vastgesteld

bij de wet van 22 Maart 1839 ,
met een halven en kwart-gulden

als onderdeden, en in overeenstemming daarmede waren andere
munten gangbaar verklaard, maar door de invoering van eene

overgroote hoeveelheid kopergeld, was het zilvergeld uit den
omloop verdwenen en hadden zich de koperen duiten van dezen
meester gemaakt, zoodat een zoogenaamde zilveren gulden ter

waarde van 120 duiten en een zoogenaamde koperen gulden ter

waarde van 100 duiten ten grondslag der ruilingen werd gelegd

en tot maatstaf der waarde aangenomen. Het Gouvernement
had sinds 1814 tot beginsel erkend en in overeenkomsten bedongen

,

dat het bevoegd was alle betalingen te doen naar goedvinden in

zilver of koper, naar den maatstaf van f 6 koper voor f 5 zilver.

Het ongerief aan deze kopercirculatie verbonden, heeft de aan-
leiding opgeleverd tot de inwisseling van een deel van hetzelve

tegen recepissen, waarbij de zilvergulden van 120 duiten tot

grondslag werd aangenomen
,
en is tevens de kopergulden van 100

duiten afgeschaft. Het in discrediet gevallen bankpapier is tegen

deze recepissen verwisselbaar gesteld en de verwisseling van het-

zelve is grootendeels tot stand gekomen
,
zoodat de omloop bestond

uit koperen koper-vertegenwoordigend papier, ten grondslag heb-
bende den zoogenaamden zilveren gulden van 120 duiten.

Het octrooi van de Javasche Bank onderging dien ten gevolge

eene wijziging, volgens welke zij het uitgeven van hard-zilver-

vertegenwoordigend papier staken moest, maar daarentegen be-

voegd was tot het uitgeven van in recepissen betaalbaar bank-
papier.

Deze recepissen, die waren afgegeven als erkentenis voor de
ontvangst van 120 duiten, waartegen zij ten allen tijde konden
worden ingewisseld , werden daarenboven verwisselbaar gesteld

tegen wissels op het Departement van Koloniën', getrokken door

den Gouverncur-Generaal voor het jaarlijksch tekort der Indische

administratie. Deze wissels werden tegen recepissen atgegeven op
6 maanden zigt voor 95 percent tot wederopzeggens, voor erkende
behoeften , waaronder verstaan werd, eensdeels behoefte der Indische
kas aan terugvloeying van betaalmiddel, anderdeels behoefte van
den handel.

Zopdra de handel zich in staat bevond zich wissels te verschaffen

tegen den koers van 95 centen voor den recepisgulden , zijn

geene gouvernementswissels afgegeven , tenzij de staat van ’s Lands
kas dit wenschelijk maakte. De maatregel heeft gestrekt om den
\\ isselkoors , die in de laatste jaren tusschcn 75 en 85 cents varieer-

de, tot 95 cents op to voeren, welken koers hij in de laatste jaren
behouden heeft.

Deze en meerdere bijzonderheden worden opgegeven, welke
strekken kunnon om de gesteldheid van het ruilmiddel op Java
te kenschetsen, en wy lccrcn daaruit , dat tot maatstaf of standaard
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der waarde liet koper diende, en dat men tot berekening van de

waarde der goederen, den gulden ter hoogte van 120 duiten had

aangenomen; dat het ongerief, aan zulk een weinig handelbaar

en beweegbaar ruilmiddel verbonden, door de recepissen werd
weggenomen, die werden afgegeven tegen de ontvangst van 120

duiten per gulden, die deze waarde vertegenwoordigde en daar-

voor verwisselbaar werd gesteld ; dat die recepissen daarenboven

verwisselbaar waren voor wissels op het Departement van Ko-
loniën, tegen 95 per cent op zes maanden zigt, zoolang remises

uit het moederland voor het Indisch Bestuur moesten Avorden

overgemaakt en de handel daaraan behoefte had, en dat deze

gunst aan dit papier gehecht, ten gevolge had, dat de wissel-

koers, die tot 75 a 85 per cent was gedaald, tot 95 per cent

steeg. Deze punten zijn zeer belangwekkend, vooral op een tijd-

stip, dat de Vertegenwoordiging geroepen is om tot herstel van
het Indisch muntAvezen mede te Averken, en uit dien hoofde be-

hoefte heeft om van de gesteldheid van het muntAvezen zich een

juist denkbeeld te vormen. Op deze Avijze wordt aan het doel

beantAvoord, hetAvelk de grondAvetgever zich voorstelde, toen hij

de overlegging van dit verslag aan de Staten-G-eneraal voorschreef.

Minder tot dat oogmerk geëigend is hetgeen gemeld wordt over

de geschiedenis van de Javasche Bank, over de lotgevallen, die

zij ondervond en over de hervorming, Avelke zij onderging. Daaruit

zou moeten blijken, dat die Bank zich tijdens het uitgevaardigd

verbod om de uitgegeven bankbiljetten te verzilveren, zich in

staat bevond om aan alle hare verpligtingen te voldoen en van het

ingelegde kapitaal van 2 millioen nog meer dan 12 ton overhield

;

dat zij in de volgende jaren 1815 — 1848 steeds vooruitgaande

was, en dat zij bij het verstrijken van het octrooi van 1837

met ultimo Maart 1848 op het ingelegde kapitaal f 193,584 te

kort kAvam , zijnde 9 per cent, maar dat bij de hernieuAving van
het octrooi, slechts 145 aandeelen werden opgevorderd, die met
f 460 in plaats van met f 500 Averden afbetaald

,
dus met een

verlies van 8 per cent.

Ten gevolge dezer hervatting van de werkzaamheden der Bank

,

is haar toestand gunstig geAvorden , en heeft zij zich in staat be-

vonden om in het eerste jaar 1/3 deel der behaalde Avinst tot aan-

vulling van het kapitaal aan te leggen , f 51/2 op elk der aan-
wezige 3855 actiën uit te deelen

,
zijnde IV10 Per cent, ten bedrage

van f 21,202.50 ,
en in het tAveede jaar van de twee derden der

winst aan de aandeelhouders eene uitdeeling te doen, per actie

opleverende f 193/4 ,
zijnde 395 per cent, uitmakende de som

van f 76,136.25.

De volgende artikelen over het beheer der kassen en van de
algemeene boeken, begrooting

,
landsgebouAven en waterstaat,

leveren weinig belangwekkends op, en Avij behoeven enkel bij het

artikel over het vervoerwezen stil te staan.

Het binnenlandsch vervoerwezen Avordt met den geheelen wa-
terstaat beheerd door den directeur der producten en civile maga-
zijnen, en door de hoofden der gewestelijke besturen uitgezonderd

in Batavia en Buitenzorg, alwaar eene commissie voor de bruggen
en wegen bestaat. De aanleg en het onderhoud der Avegen komt
op Java ten laste der inlandsche bevolking, op aanwijzing van
’s Lands ambtenaren

,
overeenkomstig de verordeningen over de

heerendiensten
,

en alleen in Batavia en Buitenzorg Avorden de
groote postAvegen met de voorname zijtakken door het Gouverne-
ment onderhouden.
Het staat aan ieder vrij van de Avegen te water en te land

gebruik te maken , en er vervoermiddelen in Averking te brengen,

mits zich onderwerpende aan de verordeningen op de naamlooze
vennootschappen, de voorschriften van politie en de plaatselijke

reglementen.

Van gouvernementswege zijn veren opgerigt op belangrijke

punten, zoo als te Batavia, Samarang, Soerabaija en Passoeroean,
onder den naam van praauAvenveren bekend, die onder het toezigt

der Regering staan. Met het vervoer van personen te land is de
inlandsche bevolking belast, op bevel der Regering, onder betaling

volgens een vastgesteld tarief. De posterij is langs den grooten
weg van Anjer tot aan Soerabaija geregeld, ahvaar stations van
postpaarden zijn ingesteld, ten gerieve der reizigers, die zich van
hunne eigene rijtuigen bedienen moeten

;
en van Soerabaija naar

Probolingo en Bezoekie over Passoeroean is voor eene wagenpos-
terij privilegie aan een particulier verleend.

Op de drie hoofdplaatseu van Java, zoowel als te Grissee en
Buitenzorg, zijn particuliere Avagenverhuurderijen onder zekere
bepalingen van politie gesteld.

Behalve deze gouvernements-posterij, bijzondere geprivilegieerde
wagenposterij en wagenverhuurderij en

,
zijn, onder het toezigt der

gewestelijke besturen, binnenlandsche posterijen in het belang van
het cultuurstelsel opgerigt.

Tot het vervoer der goederen is de inlandsche bevolking verpligt

volgens de daarvoor bestaande tariven zich te leenen.

Het vervoer der brieven staat aan ieder vrij en is geen gou-
vernements-monopolie. Het heeft echter langs de belangrijkste
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lijnen postritten aangelegd ter verzekering van de overbronging
der brieven

, terwijl een vast port van een duit voor elke zes paal
afstands is bepaald.

Het nieuAve tarief van briefporten, met den jare 1848 op Java
en Madura ingevoerd

,
dat eene vermindering derzelve daarstelde,

werd door eene vermeerdering in de verzending der brieven
opgevolgd. Het aantal bedroeg in 1846 212,204, in 1849 286,541
brieven.

Yoor het vervoer van personen over zee, tusschen de Neder-
landsch-Indische bezittingen en hare onderdeelen , worden dezelfde
vaartuigen gebezigd die de goederen overbrengen. Zij moeten

,

des gevorderd, een achtste van de ruimte aan het Gouvernement
afstaan voor het vervoer van troepen of bannelingen tegen het
maximum der vracht volgens de gouvernements-tariven

;
daar-

enboven dienen voor dit vervoer en dat der beambten de Neder-
landsche oorlogsschepen

,
de gouvernements-schoeners en kruisboo-

ten ; en vaart geregeld tusschen Batavia
, Samarang en Soerabaija

eene particuliere stoomboot van de Nederlandsch-Indische Stoom-
boot-maatschappij

.

Geen vervoer van goederen van de eene Nederlandsch-Indische
haven naar de andere mag geschieden met vaartuigen niet in Neder-
landsch Indie te huis behoorende of aan deze gelijkgesteld. Ver-
scheidene havens zijn hiervan vrijgesteld : Riornv, Ambon

,

Banda, Ternate, Pontianak, Sambas, Soekadana, Macassar,
Menado en Kema

, zoodat tusschen Ambon
, Banda of Ternate

en de overige bezittingen het vervoer niet met vreemde schepen
kan geschieden

,
maar dit vervoer voor de andere havens met alle

schepen is geoorloofd. Voor de schepen tot dit vervoer bestemd,
en onder Nederlandsche vlag varende, geldt de bepaling, dat
een achtste der ruimte voor de Regering beschikbaar moet
zijn, tegen betaling van het maximum der vracht, bij het gou-
vernements-tarief bepaald. De Nederlandsch-Indische kustvaar-
dijvloot telde in 1846 260 schepen, metende 22,848 last; in 1849
278 schepen, metende 23,714 last.

De verzending der brieven tusschen de Nederlandsch-
Indische bezittingen over zee geschiedt door middel der post-
kantoren , tegen betaling van een vast port.

Ten aanzien van het vervoer van personen en goederen naar
Nederland zijn vaste bepalingen gemaakt

,
en is eene zekere ruimte

bedongen voor het vervoer van goederen
,
een achtste deel namelijk

der ruimte, tegen bepaalde vracht.

Het vervoer der brieven heeft plaats langs den geAvonen weg
over zee of langs den landAveg

,
en ten einde dit laatste vervoer

te bevorderen, wordt maandelijks een stoomschip door het

Gouvernement naar Sincapore afgezonden. Dit vervoer bedroeg
in 1846 40,067, in 1849 35,790 langs den gewonen weg, in

1846 24,185, in 1849 69,025 langs den landweg.
Bij het artikel over de voorziening in de materiele behoeften

voor het beheer wordt driederlei Avijze van voorziening opgenoemd

:

door uitzending uit Nederland, door de parhculiere nijverheid

(handel en andere) in Indie, en uit gouvernements-inrigtingen en
ondernemingen in Indie.

De goederen in Nederland aangeschaft bf regtstreeks door het

Ministerie van Koloniën öf zijnentwege door de Nederlandsche
Handel-maatschappij

,
zijn in de laatste jaren aanmerkelijk toe-

genomen. In 1839 vertegenAvoordigden zij eene Avaarde van
f 732,149, in 1841 van f 2,807,729; later namen zij weder eenig-

zins af, maar in 1849 bereikten zij de waarde van f 3,244,060.

De particuliere nijverheid in Indie voorziet ook in de benoodigd-
heden voor ’s Lands dienst, en daarbij is tot regel aangenomen,
dat de levering geschiedt door openbare uitbesteding, en dat zij

aan de minstvorderende Avordt toegeAvezen ; maar tot Avelke hoogte
zij is gerezen wordt niet gemeld.
Onder de gouvernements-inrigtingen en ondernemingen worden

opgenoemd : de lands-drukkerij , de stoom- en andere Averktuig-

kundige inrigtingen in het algemeen
,
de constructiewinkel te Soera-

baija, de steenkolenmijnen
,
de houtbosschen en de houtzaagmolens

,

terwijl als beAvaarplaatsen de houtstapelplaatsen en pakhuizen
voorkomen.
De lands-drukkerij houdt zich voornamelijk bezig met voor het

Gouvernement de Javasche Courant
,

den Almanak ,
het Naam-

register en het Staatsblad te drukken , en staat ten dienste

der particulieren ,
als de landsdienst dit toelaat. Het ontbreekt

deze instelling aan geene inkomsten, daar de lands-ambtenaren

tot zekeren minimum-rang verpligt zijn zich het Staatsblad aan

te schaffen. In 1848 beliepen de lasten f 55,113 en de baten

f70,680, zoodat er eene overwinst bestond van f 15,567.

Voor het stoomwezen bestond een hoofd-ingenieur en een

adjunct-ingenieur
, en door de bemoeijingen van den eersten, die

later uit hoofde zijner Avankelende gezondheid naar Nederland

terugkeerde, werden vele belangrijke Averken tot stand gebragt.

Er is echter in Nederland een ambtenaar voor het stoomwezen

benoemd, die bestemd is den hoofdingenieur op te volgen.

De constructiewinkel te Soerabaija is eene hulpinrigting tot het

II.
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vervaardigen en herstellen van allerlei voorwerpen van metaal

,

hout en leder ten behoeve van ’s Lands militaire en civile dienst,

welke ook tegen betaling voor particulieren werkt.

Deze instelling werd in uitgebreidheid en belangrijkheid, ten

gevolge van het verband tusschen haar en het maritiem etablis-

sement van Soerabaija daargesteld
,
ten gevolge waarvan zij onder

militair beheer gebragt en dienstbaar gemaakt zou worden aan

de aanmaking van het benoodigd materieel tot wapening van de

vestingen. In het jaar 1848 is aan haar te koste gelegd f508,079

en daaruit ontleend f375,322, zoodat het nadeelig slot bedroeg

f 132,757.

Behalve deze constructiewinkel is in September 1841 door een

particulier eene fabriek opgerigt te Soerabaija, tot het vervaar-

digen van stoom- en andere werktuigen, welke zich echter niet

heeft kunnen staande houden en ten slotte door het Gouvernement
voor de som van f 270,000 is overgenomen.

De steenkolenmijnen zijn in verschillende deelen van den Indischen

Archipel voorhanden
,
maar het is alleen te Bandjermassing tot

eene geregelde ontginning gekomen. De eerste onderneming om
eene steenkolenmijn te openen aan het spruitje Hatoean van de

rivier Batoeapi
,
in 1845 aangevangen , heeft geen gelukkigen

uitslag opgeleverd, omdat de gelegenheid tot een min kostbaar

vervoer ontbrak; beter slaagde de mijn ontginning aan en in den

berg Pengaron ,
mede aan de rivier Batoeapi en op het gebied

des Sultans gelegen. Hier werd bij het bezoek van Bandjermas-
sing in September 1849 door den Gouverneur-Generaal de groote

galerij geopend ter regelmatige bewerking en ontginning. Sinds

het einde van 1848, den aanvang van het werk, tot den laatsten

April 1849, werden van daar te Bandjermassing geleverd 467 ton

van 2000 Amsterdamsche ponden. In 1849 werden 1160 ton ge-

dolven. De middelen zijn beraamd om voor het onkostbaar ver-

voer dezer kolen zorg te dragen, en daarvoor uit Nederland 20
tot 25 ijzeren laadschouwen aangevraagd. De overige steenko-

lenlagen die op andere eilanden worden aangetroffen , op Java,
op Sumatra

,
op Celebes

, op Bawean bij Soerabaija, hebben nog
niet die hoogte erlangd van productie

, dat zij geacht kunnen
worden hier eene bijzondere vermelding te verdienen.

De djati-bosschen
,
die op Java van zooveel belang zijn, wor-

den met zorg beheerd , en de houthandel aldaar leverde een voor-

deelig slot van f 126,519 op; de baten beliepen f 1,348,540,

de lasten f 1,222,021. De houtzaagmolens te Batavia, Ambarawa,
Ngawi, Soerabaija (in de fabriek Phoenix) , Kedirie, enz. werken
voor het Gouvernement, en de houtstapelplaatsen strekken tot

voorziening in de behoeften der Regering en tot levering van
het hout aan particulieren, die het vooreen geringeren prijs ont-
vangen voor den bouw van vaartuigen

, voor de visscherij en den
smallen handel bestemd.

De civile pakhuizen dienen ook tot verstrekkingen voor parti-

culieren
,
in welk geval 25 per cent van den prijs , dien de artikelen

kosten
,
wordt genomen voor administratiekosten.

De negende afdeeling telt de bronnen van inkomsten op
, die

voortvloeijen uit het regt van den Souverein tot het vorderen
van daden

,
die een geldelijk voordeel opleveren

, zoo als onbeloonde
diensten tegen vast loon en levering van zekere benoodigdheden

,

als ook uit den verkoop van producten
, aan den Souverein ver-

schuldigd.

De belastingen worden uitgeschreven door den Gouverneur-
Generaal, na bekomene goedkeuring des Konings

,
zooveel mogelijk

in verhouding tot de plaatselijke omstandigheden
, en zoo min moge-

lijk tot druk voor landbouw en nijverheid en den smallen handel
der inlanders.

Niet minder dan vijftien belastingen en monopoliën zijn ver-
pacht, en daarenboven is nog in de Preanger Regentschappen
de arengsuiker

,
de suiker die uit het sap dier palmen bereid

wordt en de kambanghandel op Japan verpacht.

Onder die verpachte middelen is de gcwigtigste die van het
regt tot den verkoop van de opium in het klein. Deze leverde

in 1840 op Java en Madura f 6,466,560, op de buitenbezittingen

f 531,834 op, te zamen f 7,098,394, terwijl de andere middelen
op Java en Madura f 4,790,596, op de buitenbezittingen f303,202
gaven

,
te zamen f 5,090,798.

Van do arengsuiker werd een voordeel van f52,241, en van
den kambanghandel op Japan f 17,000 getrokken.

De onverpachte belastingen bestaan in belastingen in arbeid
,
in

geld of in product opgebragt.

De belastingen in arbeid opgebragt
, welke van de inlandsche

bevolking door den Souverein
,
uit kracht van zijn regt, worden

gevorderd
,
doelen zich af in do vcrpligting tot buitengewonen arbeid

tegen loon, welke ten behoeve van werken van algemeen nut,
vestingwerken, wegen enz. wordt gevorderd, in do vcrpligting
tot gewonen arbeid tegen loon, zoo als voor de gewone werken
van gebouwen en waterstaat, vervoer van personen en goederen,
in den verpligten cultuurnrbeid voor den Souverein en in do

heerendiensten, die volgens de adat of de gewoonte voor het

Gouvernement of de volkshoofden wordt verrigt.

Onder de heerendiensten worden gewone en buitengewone leve-

ringen van arbeid en goederen gerangschikt. De eerste zijn

behoorlijk bepaald en geregeld; de laatste worden voornamelijk

gevorderd bij de plegtige ontvangst van hooge ambtenaren of

bij feestelijke gelegenheden van inlandsche hoofden.

Men heeft getracht deze heerendiensten zooveel mogelijk in te

korten en alle overdrevene vorderingen te dien aanzien tegen te

gaan.

Verschillende besluiten werden tot dat einde genomen en onder-
zoekingen in het werk gesteld

,
ten einde een juist overzigt van

den aard en den omvang der heerendiensten te erlangen. In
November 1849 werd de directeur der cultures uitgenoodigd aan
de residenten aan te bevelen

:

1°. om te trachten aan elke dessa slechts eene soort van alge-

meene of bijzondere diensten op te dragen , zoo min mogelijk

buiten derzelver respective districten en in dier voege geregeld

,

dat het getal dagelijks op te roepen weerbare mannen niet te

boven ga één man van de zeven dienstpligtige huisgezinnen

;

2°. om alle algemeene heeren- of verpligte diensten zooveel

mogelijk te doen verrigten in de maanden gedurende welke de
bevolking niets te doen heeft aan hare rijstvelden.

De directeur der cultures werd tevens gelast om door de inspec-

teurs der cultures met beleid te doen trachten
,
jaarlijks elk in

eene residentie of afdeeling de regeling der heerendiensten in al

derzelver bijzonderheden na te gaan en de veranderingen voor te

stellen, welke vereischt worden om dezelve zooveel mogelijk

terug te brengen tot de adat en de grootste spaarzaamheid.

Het heeft daarenboven niet ontbroken aan pogingen om den druk
van den verpligten arbeid voor de inlandsche bevolking te ver-

zachten. Bij den aanleg der havenwerken te Soerabaija heeft men
getracht zich zonder verpligten arbeid te redden en heeft men
vrijwillige arbeiders tegen een dagloon van 30 duiten verkregen,

in plaats der verpligte arbeiders uit andere streken
,

die een

dagloon en reisgeld van 20 duiten kregen en dezen bij de taak
latende werken, verkreeg men eene besparing van 65 per cent

tegenover het rekenen van verpligte arbeiders of koelies , zonder

nog op de indirecte voordeelen te letten , die de wegneming
van de stoornis aan den landbouw te weeg bragt en van de
ontevredenheid der inlanders voortspruiten, die zich soms genood-
zaakt vinden plaatsvervangers tegen hoog dagloon aan te nemen.
Onder de belastingen op den landbouw is de landrente begrepen

,

die op Java en op de buitenbezittingen geïnd wordt. Zij wordt
eene directe belasting op den inlandschen landbouw genoemd en
wordt in geld voldaan, alhoewel tegen vrijstelling van dezelve ook
arbeid ten behoeve van den Souverein in de plaats komt. Een
vaste maatstaf voor den aanslag ontbreekt , en deze werd vroeger

naar de meerdere of mindere vruchtbaarheid der gronden gere-

geld, zoodat men van de rijstvelden ty2 ,
2
/s °f V3 ,

van de hooge

gronden 2/5 ,
I/3 of V4 van het gewas vorderde.

Het bedrag wordt met de hoofden of oudsten van elk dorp bij

overeenkomst bepaald, met inachtneming van den aanslag en het

zuiver bedrag van vorige jaren en der omstandigheden van ieder

dorp en de vermoedelijke gesteldheid van het gewas.

Meer dan eenmaal heeft men getracht tot de vaststelb’ng van
een behoorlijken maatstaf te geraken , maar men is daarin niet

geslaagd. De opbrengst is toenemende en is van f 6,701,588

,

waarop zij zich in 1839 bevond, tot f9,901.637 in 1848 gestegen.

Yan minder aanbelang is de landrente , welke op de buitenbe-

zittingen geïnd wordt
,
op Borneo’s west-

, zuid- en oostkust , te

Macassar en te Palembang. De belasting op het bedrijf treft den
inlander, die geen landbouwer noch ambtenaar is, en wordt ten

aanzien van de Javanen door de dorpshoofden en ondercollecteurs

op denzelfden voet als de landrente geïnd. Zij bedraagt voor

de Javanen van f 1 tot f5 ’sjaars, en voor de Chinezen eu
andere met inlanders gelijkgestelden van f 1 tot f 20 ’sjaars.

De geheele opbrengst beliep in het jaar 1848 f 277,295, in 1839

f 190,294.

De verdere belastingen op de scheepvaart , op de overschrijving

van vaste goederen , op het ijken van maten en gewigten , op de

particuliere djati-bosschen, op het graven van goud op Borneo,

op erfenissen en legaten, op den eigendom van vaste goederen,

op het bezit van gouvernements-gronden, van lijfeigenen, van
paarden, van rijtuigen , op het houden van openbare markten door

particulieren ,
het zegelregt, op regtsgedingen

, boeten en verbeurd-
verklaringen, op burgerlijke regtsgedingen bij zekere regtbanken

en schattingen kunnen niet in alle bijzonderheden worden nagegaan.

Ten dien aanzien zij slechts opgemerkt , dat de inkomende en

uitgaande regten op Java en Madura in den jare 1818 beneden

het peil zijn afgedaald
, waarop zy sinds het jaar 1839 stonden

en dat zij niet hooger gingen dan tot f 4,038,579 ,
terwijl zij in

vroegere jaren meermalen 7 millioen te boven gingen , zoo als

dan ook in de buitenbezütingen dit middel slechts f 318,313 ople-
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verde, terwijl het bevorens soms wel 6 ja zelfs 7 ton beliep; ver-

scheidene plaatsen en havens zijn van die heffing van inkomende

en uitgaande regten vrijgesteld, zoo als : Riouw, Maeassar,

Menado ,
Kema en de Lampongs , met uitzondering van enkele

artikelen Pontianak
,
Sambas en Soekadana.

Onder de onverpachte monopoliën trekt het zoutmonopolie de

aandacht. Op Java en Madura laat de Regering zout maken op

verschillende plaatsen , hetwelk aan haar moet geleverd worden

voor de som van f 4 è, f 8 de koyan van dertig pikols. Het
wordt vervolgens door het Gouvernement vervoerd naar de ver-

schillende depots en tegen f 6 80
/12o de pikol verkrijgbaar ge-

steld ;
alleen te Kalipoetjang, Pelaboean Ratoe, Tjilatjap en

Patjitan alle plaatsen aan Java’s zuidkust, is het verkrijgbaar

voor f 5 10°/i2o* He winst die het Gouvernement hierop behaalt

beliep in 1848 voor Javaen Madura over de 3 millioen (f3,005,301),

voor de buitenbezittingen nagenoeg 2 ton (f 185,546).

Het regt tot het houden van openbare verkoopingen behoort

ook uitsluitend aan het Gouvernement en leverde in de laatste

jaren meer dan 5 millioen op, in 1849 f 5,138,846.

Het tin op het eiland Banka behoort aan het Gouvernement, en hij

die het graaft ,
moet dit smelten , en aan het Gouvernement leveren

tegen den vasten prijs van f 13 1/2 per pikol in klinkende zilveren

munt. De bewerking is veelal in handen van Chinezen , die

zich tot vennootschappen gevormd hebben en tegen bepaalde prijzen

door de Regering van levensmiddelen worden voorzien. De jaar-

lijksche opbrengst werd in 1848 op 74,874 , in 1849 op 73,966 pikols

berekend , van de vogelnestjes werd in 1848 eene winst van

f 144,327 , van den handel op Japan eene winst van f 208,541

behaald.

De afdeeling Nijverheid is bijzonder geschikt om de belang-

stelling op te wekken, wijl hier onder het opschrift van landbouw ,

en bereiding van en beschikking over het product van den grond

,

de uitkomsten van het cultuurstelsel worden voorgesteld.

De landbouw-ondernemingen , op Java plaats hebbende op de

gronden van het Gouvernement voor deszelfs rekening , berusten op

het souvereine regt om over den arbeid des inlanders te be-

schikken en op deszelfs verpligting om een vijfde deel zijner

rijstvelden aan den Souverein af te staan.

Tevens is de ondersteuning der particuliere nijverheid ingeroe-

pen, welke door het Gouvernement wordt geschraagd door hulp

in geld en volk, en zich verbonden heeft om zekere voortbrengselen

voor een bepaalden prijs aan de Regering te leveren. Aan som-
migen dezer ondernemers zijn gouvernementsgronden tot land-

bouw-ondernemingen voor een bepaalden tijd afgestaan, onder de

verpligting om een huur in grondvruchten of geld aan het Gou-
vernement te leveren. Die ondernemingen staan onder het be-

heer van den directeur der cultures, tot dat de opbrengst in de
pakhuizen afgeleverd en het speciaal beheer is opgedragen aan de
gewestelijke en bijzondere zoo Europesche als inlandsche amb-
tenaren.

Wat de koffijteelt betreft, zoo waren in 1848 221,658,647
vruchtdragende boomen aanwezig, waarbij in het volgende jaar

20 millioen boomen zijn geplant, zijnde 12 millioen tot inboeting

en 8 millioen tot uitbreiding. De hoeveelheid koffij, welke
bij de pakhuizen werd ontvangen, bedroeg 860,023 pikols, die

aan het Gouvernement kostten 8,299,116 guldens van 120 duiten.

De prijs, waarop de pikol koffij aan het Gouvernement te staan

kwam tot aan de afscheeppakhuizen beliep gemiddeld f 9.78; de

zuivere opbrengst van de pikol koffij in Nederland bedroeg
f 13.36, de ruwe opbrengst f 21.955.

Hieruit schijnt te blijken dat de winst, op elke pikol behaald,

bedraagt f 4.58 ,
hetgeen over eene hoeveelheid van 860,023 pikols

oplevert f 3,938,905.34. Het is er echter ver van daan, dat deze

berekening voor juist zou kunnen worden erkend
; want eensdeels

valt hierop aan te merken , dat de Nederlandsche gulden eene

hoogere waarde bezit dan de Indische gulden van 120 duiten

;

anderdeels dat ten gevolge van de verpligte levering der koffij,

is afgezien in verschillende districten van de verschuldigde

landrente.

De werking van het cultuurstelsel kan dus niet worden beoor-

deeld naar de gedane opgaven, en tot dat einde zou worden
gevorderd eene vergelijking van hetgeen uit de inning van de
landrente zou kunnen worden ontleend en van hetgeen de ver-

pligte teelt der koffij oplevert , en zou de berekening der verschil-

lende uitkomsten moeten plaats hebben in dezelfde soort van
muntspeciën.

Deze opmerking geldt evenzeer voor de verdere opgaaf over de
andere soorten van cultuur.

Ten aanzien van de suikerteelt , vinden wij de hoeveelheid suiker,

in 1848 geleverd van de 93 fabrieken
,
gesteld op 987,785 pikols, die

aan het Gouvernement kosten 9,475,425 gulden van 120 duiten, zijnde

9.7 1 gulden van 120 duiten per pikol, waarvoor eene bruto opbrengst
van f'14.545,en netto opbrengst van f7.495 verkregen werd.

Hierbij wordt opgemerkt, dat de suikercultuur met blijkbaar

bezwaar voor de bevolking in Samarang gepaard ging, hetgeen
het Gouvernement bewoog belangrijke sommen voor den aankoop
van ploegvee ten behoeve der suikerplanters te besteden

, en dat
de Regering bedacht was om bij onderscheidene fabrieken stoom-
toestellen op te rigten of te herstellen , en de suikercontracten in

dier voege te verbeteren
,
dat zij slechts superieure soorten zou

ontvangen. Het is bekend , dat aanvankelijk het Gouvernement
verpligt is geweest de noodige kapitalen voor te schieten, voor
de oprigting der fabrieken gevorderd; maar thans bestaat het
voornemen

, om eenïge fabrieken met fondsen van Nederlandsche
kapitalisten daar te stellen.

De indigo-cultuur is aan het afnemen, en heeft alleen in de
residentie Kadoe eene uitbreiding erlangd. Overigens is eene
vermindering met ruim 2000 bouws tot stand gekomen, en is

in de afdeeling Kedirie daarvoor de suikerteelt in de plaats
getreden, hetgeen evenzeer, doch vruchteloos, in de residentien
Banjoemaas en Cheribon is beproefd geworden.

In 1848 was de opbrengst 1,114,069 Amsterdamsche ponden

,

die aan het Gouvernement f 1,808,721 kosten, zijnde f 1.75 per
pikol, waarvoor netto f 1.945 verkregen werd.
Ten aanzien van de thee-cultuur heeft de Regering in 1849

niets verzuimd om haar te reduceren en minder schadelijk te maken.
Men kan slechts zeggen, dat zij in de residentien der Preanger
Regentschappen en Bagelen en in de afdeelingen Buitenzorg en
Krawang geregeld in werking is gebleven, en dat zij in de
overige streken vele bezwaren ontmoet heeft, welke niet dan ten
deele voor opruiming vatbaar zijn geoordeeld.
In 1848 verkreeg men 940,306 Amsterdamsche ponden thee, die

aan de Regering 610,896 gulden kostten, zijnde 78 duiten per
pond, en voor 313/4 centen netto werden verkocht.
De kaneel-cultuur verkeert evenmin als de thee-cultuur in een

staat van vooruitgang. In 1849 zijn 81,605 ponden kaneel minder
verkregen dan in 1848. In dat jaar erlangde men 212,350 Am-
sterdamsche ponden, buiten den verkoopbaren afval van 44,474
Amsterdamsche ponden

,
die f 132,360 kostten, zijnde 6 1 1/2 duiten,

en netto 411/2 cents opleverden.

De nopal-cultuur en cochenille-teelt verkeeren in gunstiger

omstandigheden
,
en alleen in de residentie Samarang hebben de

ondervondene bezwaren geleid tot de intrekking van het aldaar
gevestigde etablissement. Men heeft in 1848 69,200 Amster-
damsche ponden cochenille verkregen, die aan het Gouvernement
kostten f 56,853, zijnde per pond f 1.12tyg, waarvoor netto
verkregen werd f 2.74.

De tabaksteelt kan ook niet gezegd worden in een gunstigen
toestand te verkeeren , wanneer men op de verkregene uitkomsten
let. Voor de Europesche markt waren in 1848 5240 pikols bereid

,

en aan betaling voor tabakplantende huisgezinnen werd uitgege-
ven 108,625 gulden van 120 duiten.

De uitkomsten van de pepercultuur waren in 1849 zeer ongun-
stig, èn in 1848 had men 4840 pikols, die f30,428 kostten, zijnde

f 6.34 per pikol, en f 6.733/4 netto opbragten.
De vermelding dezer bijzonderheden geeft ons de overtuiging,

dat het niet mogelijk is hieruit eene juiste voorstelling te ont-
kenen van het stelsel der landrente

, noch van dat van de
dwangcultuur en tot eene behoorlijke bepaling van de waarde van
elk te geraken. De kenschetsing van het eerste stelsel is zeer

onvolledig en de werking van hetzelve kan hieruit niet worden
gekend. De uitkomsten die het laatste opleveren kunnen niet

worden nagegaan , op grond der bekend gemaakte daadzaken.
Wanneer men de kosten aan de teelt der verschillende gewassen
besteed verneemt, en men vergelijkt daarmede de prijzen, waar-
voor zij werden verkocht, ontmoet men' eene berekening der
kosten in Javasche guldens, in koperen guldens van een gehalte

van 120 duiten , en eene berekening der koopprijzen in Neder-
landsche guldens van een zilvergehalte

, hetgeen dat koper-
gehalte ver te boven gaat, en wanneer men de zuivere opbrengst
verneemt

,
verkeert men in het onzekere

,
of wel de scheeps-

vracht , commissieloonen enz. behoorlijk in rekening zijn gebragt.

Er is zooveel in den laatsten tijd ten aanzien van het stelsel

van den dwangarbeid in het midden gebragt , dat het niet

overbodig geacht kan worden hierover hel meeste licht te ver-

spreiden.

Op de gronden gebleven ter beschikking van de inlandsche

bevolking is het geoorloofd de gewassen die men verlangt te telen

,

mits de verschuldigde belasting gekweten en aan de voorwaarde
van de uitgifte van den grond worde voldaan ; voor de papa-

verplant alleen wordt de toestemming der Regering gevorderd.

De ingezetenen alleen
,

geene ambtenaren ,
Europesche of

inlandsche ,
kunnen overeenkomsten aangaan met de oudsten

en voornaamsten der dorpen tot het bebouwen dot gronden

en het leveren van bijzondere gewassèn ,
zoowel als tot het

verleenen van persoonlijke diensten
,
mits niet ten nadeele der

gouvernements-icultures strekkende ; maar alle overeenkomsten

tusschen Javanen en niet-Javanen of tusschen Javanen en
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hunne hoofden moeten geregistreerd worden door de hoofden

der gewestelijke besturen, die zich de inachtneming der noodige

voorzorgen tegen misleiding en bedrog verzekeren.

Rijst is benevens de maïs het gewas, hetwelk door den inlander

het mee3 t geteeld wordt om in zijne voeding te voorzien
, en het

is natuurlijk, dat bij het voorkomen van een misgewas, zoo als

in 1 849 in de residentie Samarang en vooral op de uitgestrekte

vlakten van Demak en Grobogan plaats had
,
jammerlijke gevolgen

daaruit voor de bevolking voortvloeijen. De Regering heeft

getracht die zooveel mogelijk te lenigen , en zich bijzonder beijverd

om in het belang der rijstcultuur de verlangde waterwerken tot

stand te brengen.

De particuliere landeigendom op Java is ontstaan door uitgifte

vóór de weder-ovemame dier. gewesten in 1816. Hij bevindt zich

in Batavia, Buitenzorg, Krawang en Cheribon onder zekere

reglementaire bepalingen, en in Samarang en Soerabaija onder

de verkoop-voorwaarden door het Engelsche tusschen-bestuur

bepaald. Ten laste van de landen in Buitenzorg bestaat het

koffij -servituut ,
volgens hetwelk de koffijteelt ten behoev# van

het Gouvernement binnen een zekeren omvang 'op deze gronden

moet worden toegelaten. Deze landen beslaan eene uitgestrektheid

van l,606,2934/5 bouws van 500 vierkante roeden, bevatten

eene bevolking van 712,762 zielen, en zijn in de verponding aan-
geslagen voor eene waarde van f28,825,439. Zij bevinden zich mee-
rendeels in handen van Europeanen.

In de rijken van Soerakarta en Djokjokarta hebben de vorsten

de vrije beschikking over hunne landerijen , en kunnen zij dezen

aan Europeanen verhuren onder het noodige toezigt der Regering.

De particuliere landbouw leverde in 1849 : 66,590 pikols koffij ;

431,254 pikols suiker ; 165,940 pond indigo ; 75,599 pond cochenille

en 7,270 pikols tabak op.

Onder de andere takken van nij verheid neemt de veeteelt eene

aanzienlijke plaats in. Men telde in 1849 pp Java, met uitzon-

dering van Batavia, Soerakarta, Djokjokarta en eenige particu-

liere landen 1,440,062 buffels , 522,083 runderen en 365,369
paarden

;
maar in 1849 is het getal buffels en runderen door het

gebrek aan levensmiddelen verminderd.

De handel is onder het beheer van den directeur der middelen
en domeinen geplaatst. Vele havens op Java en de andere
eilanden van den Indischen archipel zijn voor den grooten handel
opengesteld , maar de vrachtvaart tusschen deelen van Neder-
landsch Indie is aan de aldaar te huis behoorende en daarmede
gelijkstaande vaartuigen voorbehouden, zoo als ook de kleine

handel in de daarvoor opengestelde havens, alleen vrijstaat aan
deze vaartuigen. De havens van Ambon , Banda en Ternate

,

en de Muluksche eilanden zijn, op eenige uitzondering na, voor
den grooten handel gesloten en voor den kleinen opengesteld.

Deze afdeeling eindigt met de opgaaf der regelen voor de gelde-
lijke rekenpligtigheid

, en de volgende bevat de personele verorde-
ningen omtrent alle landsdienaren in Nederlandsch Indie.

Na al hetgeen reeds over de gesteldheid en den werkkring
der ambtenaren is voorgekomen

,
kon men zich bepalen met enkele

bijzonderheden te vermelden.
De Europeesch-Indische ambtenaren zyn in vier categorien

verdeeld, naar mate zij het radicaal der 1ste, 2de of 3de klasse

of geen radicaal bezitten.

De 1ste categorie is benoembaar tot alle ambten in Neder-
landsch Indie; de tweede tot die voor welke de graad van doc-
tor in de regten niet wordt gevorderd; de derde is voor mindere
ambten bestemd; en de vierde kan geene bedieningen erlangen,'

voor welke eene bezoldiging van meer dan f 450 ’s maands
bepaald is.

Aanvankelijk was voor het vervolg tot regel gesteld, dat voor
de 1ste categorie werd gevorderd het meesterschap in de regten

en de aflegging van het examen aan de Delftsche academie in de
taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indie; voor de 2de
categorie , de aflegging van het examen bij die academie in de
vakken van kennis en wetenschap

, die aldaar worden onderwezen
aan hen, die zich voor de burgerlijke dienst in Nederlandsch Indie

bestemmen ; en voor de 3de categorie
, algemeene geschiktheid tot

de ambten tot welke zij toegang geeft; terwijl men hieruit tot

de tweede categorie overgaat
, ten gevolge van de aflegging van

het daarvoor bepaald examen.
Hierin is echter eene verandering gemaakt bij het Koninklijk

besluit van den 17den December 1848, lit. B 41
, hetwelk den

Gouverneur-Generaal magtigt, bij wjjze van uitzending tot de be-
dieningen van de 1ste en 2de categorie

, te benoemen bijzonder

geschikte personen
,
die het radicaal van Indisch ambtenaar of

het diploma van de Delftsche academie niet bezitten , maar het
meesterschap in de regten verkregen hebben, of reeds in ’s Lands
dienst werkzaam zijn geweest. Zijnde ook bij het Koninklijk
besluit van den 15den October 1849 n°. 53 ( Indisch Staatsblad

n°. 62) de bepaling ingetrokken
, volgens welke de ambtenaren

die het radicaal van Indisch ambtenaar niet bezaten ,
in den regel

slechts de helft ontvangen van het pensioen voor de door hen
bekleede bediening bestemd.

Yerder verdient hier nog te worden opgemerkt , dat ten aanzien

der inlandsche ambtenaren de regel geldt , dat de handhaving van
het gezag der inlandsche hoofden over de inlandsche bevolking,

en de vernaauwing van den band tusschen die hoofden en het

Nederlandsch Bestuur tot de voornaamste beginselen van het In-

disch beheer behoort. Op dien grondslag is de regeling van de
bezoldiging en de behandeling der inlandsche regenten gevestigd,

die in alle bijzonderheden worden opgegeven.

Na deze opgaaf van den hoofdinhoud van het geleverde verslag

en de vermelding der aanvullingen voor welke het vatbaar is

geoordeeld ,
zal het gewis aan de Vergadering wenschelijk voor-

komen, dat de aandacht der Regering gevestigd worde op de

aangewezen leemten, ten einde allengskens het Verslag meer aan
het voorgestelde doel moge beantwoorden. Dit dien hoofde

vermeent de Commissie de verzending van dit Verslag, bij af-

schrift, aan den Minister van Koloniën, te mogen voorstellen, even

als het drukken en ronddeelen van hetzelve aan de leden.

Aldus vastgesteld door de Commissie , in de vergadering van
den 17den November 1852.

Groex van Prixsterer.

Hüguexin.

Meecssen.

Vant Goltsteix.

Godefeoi.

[LXH. l.J

MISSIVE, ingekomen in de zitting van den ISden November 1852.

Mijnheer de Voorzitter!
’s Gravenhage , den \0>den November 1852.

Overeenkomstig ’sKonings magliging, heb ik de eer, ter voldoening aan het 2de lid van art. 57 der Grondwet, hiernevens, van
wege Zijne Majesteit, aan U Hoogedel Gestr. te doen toekomen afschrift van dc Overeenkomst welke den 28sten September 1852
tusschen Nederland en Keur-Hessen , tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners, is gesloten.

Ik verzoek U Hoogedel Gestr. gemelde Overeenkomst aan de Tweede Kamer der Staten-Genemal te willen mededeelen.

De Minister van Buitenlandsche Zaken
,

Van Zuijlex van Nyevelt.
Den Heere Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Qeneraal.

[LXII. 2.]

OVEREENKOMST, ap den 28sten September 1S52 tusschen Nederland en Keur-Hessen gesloten
,

tol tvedcr-

keetige uitlevering van boosdoeners.

Zijne Majesteit do Koning der Nederlanden ter eenre , en

_

Zyno Koninklijke Hoogheid dc Keurvorst van Hessen ter andere
z^jdc

,
»

overeengekomen zyndo eeno overeenkomst te sluiten tot weder-

Sa Majestó lo Roi des Pays-Bas d'une part, et

Sou Altesse Royale l’Elccteur de Hesse, d’autre part,

ütant eonvenus de conclure une convention pour 1’extradition
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(Overeenkomst.)

e uitlevering van boosdoeners.

keerïge uitlevering van boosdoeners , hebben te dien einde van

hunne volmagt voorzien , te weten

:

Z. M. de Koning der Nederlanden : den heer Frederik Hendrik

Willem, jonkheer von Scherft, kommandeur der orde van den

Nederlandschen Leeuw, ridder grootkruis van die der Eikenkroon

van Luxemburg , ridder der orde van den Rooden Adelaar van

Pruissen 2de klasse met de ster, grootkruis der orde van Lodewijk

van Groot hertogelijk Hessen , ridder der orde van Willem van

Keur-Hessen ,
en van die van den Witten Valk van Saksen-Weimar-

Eisenach ,
Hoogstdeszelfs Staatsraad in buitengewone dienst

,
en

gevolmagtigd Minister bij het Hof van Keur-Hessen , buitengewoon

Gezant en gevolmagtigd Minister bij den doorluchtigen Duitschen

Bond
,
gevolmagtigd Minister bij het Groot-hertogelijk Hof van

Hessen ,
bij het Hertogelijk Hof van Nassau en bij de Vrije Stad

Frankfort ; en

Z. K. H. de Keurvorst van Hessen: den heer Alexander von

Baumbach, Hoofd van Hoogstdeszelfs Ministerie van Buitenland-

sche Zaken en van het Keurvorstelijk Huis , Hoogstdeszelfs kamer-

heer en geheimraad van legatie ,
kommandeur der tweede klasse

van Hoogstdeszelfs orde van Willem van Keur-Hessen, ridder

der eerste klasse van de orde der Ijzeren Kroon van Oostenrijk,

kommandeur der orde van St. Michael van Beijeren, kommandeur
der eerste klasse van de orde van Lodewijk van Groot-hertogelijk

Hessen

;

die na elkander hunne volmagt te hebben medegedeeld, omtrent

de navolgende artikelen zijn overeengekomen:

Art. 1. De Nederlandsehe en Iiessische Regeringen verbinden

zich, wederzijds aan elkander uit te leveren, op aanvrage der

andere partij ,
met uitzondering hunner onderdanen

, de personen

,

welke zijn veroordeeld
,
in staat van beschuldiging gesteld , of

tegen welke regtsingang met bevel van gevangenneming is ver-

leend
,
door de regtbanken of door den regter van dat der beide

landen, tegen welks wetten de misdaden of wanbedrijven zullen

zijn gepleegd.

Onder de benaming van onderdanen zijn
,
wat de toepassing

dezer overeenkomst betreft, begrepen de vreemdelingen die
,
volgens

de wetten des lands ,
aan ’t welk de uitlevering wordt aange-

vraagd, met de onderdanen zijn gelijkgesteld, alsmede de vreem-

delingen die zich in het land gevestigd hebben, en na met eene

inlandsche vrouw gehuwd te zijn, één of meer kinderen uit dit

huwelijk hebben, geboren in het land.

Art. 2. De uitlevering zal alleen plaats hebben in geval van

veroordeeling ,
beschuldiging of vervolging, wegens de navolgende

misdrijven of wanbedrijven, gepleegd buiten het grondgebied der

partij
,
aan welke de uitlevering wordt aangevraagd

:

1°. Moord ,
vergiftiging

,
vadermoord , kindermoord

,
moedwil-

lige manslag ,
verkrachting ;

2°. Brandstichting

;

3°. Valschheid in geschriften
, daaronder begrepen het namaken

van bankbiljetten, muntpapier en openbare schuldbrieven;

4°. Muntvervalsehing, muntschennis , en het, des bewu3t, in

omloop brengen van valsche munt;
5°. Valsche getuigenis ;

6°. Diefstal met verzwarende omstandigheden , opligting
, kne-

velarij
,
omkooping van openbare ambtenaren , ontvreemding of

verduistering
,
gepleegd door openbare ambtenaren met bewaring

of ontvangsten belast

;

7°. Bedriegelijke bankbreuk.

Art. 3. De uitlevering zal geen plaats hebben , wanneer de

aanvrage daartoe geschiedt op grond van dezelfde misdaad of van
hetzelfde wanbedrijf, ter zake waarvan de opgeëischte persoon

zijne straf ondergaat of reeds ondergaan heeft in het land aan

’t welk de uitlevering wordt aangevraagd.

Indien de opgeëischte persoon vervolgd wordt, of zich in hech-

tenis bevindt, wegens eene andere misdaad of wanbedrijf, gepleegd

tegen de wetten van het land
,
waaraan de uitlevering wordt

aangevraagd . zal zijne uitlevering uitgesteld worden tot dat hij

vrijgesproken of vrijgesteld zij, of zijne straf ondergaan hebbe,

gelijk mede ,
indien de opgeëischte persoon wegens schulden ge-

gijzeld is
,
krachtens eene veroordeeling vóór de aanvrage tot

uitlevering uitgesproken.

Art. 4. De uitlevering zal geen plaats kunnen hebben , indien

de regtsvordering of de straf verjaard is, volgens de wetten

van het land aan ’t welk de uitlevering wordt aangevraagd.

Art. 5. De uitlevering zal langs den diplomatieken weg wor-
den aangevraagd, en alleen toegestaan worden op vertoon van
het oorspronkelijke

,
of van een authentiek afschrift van het vonnis

of van het arrest van veroordeeling of van in-staat-van-beschul-

diging-stelling ,
of van verleenden regtsingang met bevel van

gevangenneming, afgegeven in de vormen, voorgeschreven door de

wetgeving der Regering die de aanvrage doet, en uitdrukkende
de misdaad of het wanbedrijf waarvan sprake is, en de strafbe-

paling daarop toepasselijk.

De voorwerpen gevonden in het bezit van den opgeëischten

BIJBLAD VAN DE NEDERLAND3CHK STAAT3-C0URANT. 1852—1853.

réciproque de malfaïteurs, ont muni a eet effet de leur3 pleins-
pouvoirs, savoir:

S. M. Ie Roi des Pays-Bas : le sieur Frédéric Henri Guillaume
,

jonkheer de Scherff, commandeur de 1'ordre du Lion Néerlandais,
chevalier grand-croix de celui de la Couronne de Chêne de Luxem-
bourg

, chevalier de 1’ordre de 1’Aigle Rouge de Prusse de 2me classe

avec 1’étoile
,
grand-croix de 1’ordre de Louis de la Hesse Grand-

ducale , chevalier de 1’ordre de Guillaume de la Hesse Électorale
et de celui du Faucon Blanc de Saxe-Weimar-Eisenach, Son Con-
seiller d’Etat en service extraordinaire, et Son Ministre plénipo-
tentiaire prés la Cour Electorale de Hesse, Envoyé extraordinaire et

Ministre plénipotentiaire prés la sérénissime Confédération Germa-
nique , Ministre plénipotentiaire a la Cour Grand-ducale de Hesse

,

a la Cour Ducale de Nassau et prés la Ville Libre de Francfort ; et

S. A. R. 1’Électeur de Hesse: le sieur Alexandre de Baumbach,
Préposé de Son Ministère des Affaires Étrangères et de la Maison
Electorale

, Son chambellan et conseiller intime de légation , com-
mandeur de 2de classe de Son ordre de Guillaume de la Hesse
Electorale, chevalier de lre classe de 1’oidre de la Couronne de
Fer d’Autriche

,
commandeur de 1’ordre St.-Michael de Bavière,

commandeur de lre classe de 1’ordre de Louis de la Hesse
Grand-ducale

;

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins-pouvoirs
,
trouvés

en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants

:

Art. 1. Les Gouvernements Néerlandais et Hessois s’engagent

a se livrer réciproquement sur la demande de 1’autre partie,

a 1’exception de leurs nationaux, les individus condamnés, mis
en état d’accusation , ou contre lesquels une ordonnance de pour-
suite avec mandat d’arrêt est prononcée par les tribunaux ou par
le juge de celui des deux pays, contre les lois duquel les crimes

ou délits auront été commis.

Sont compris, quant k 1’application de cette convention , dans

la dénomination de nationaux ,
les étrangers

,
qui selon les lois

du pays
,
auquel 1’extradition est demandée , sont assimilés aux

nationaux , ainsi que les étrangers qui se sont établis dans le

pays , et après s’être mariés a une femme du pays , ont un ou
plusieurs enfants de ce mariage, nés dans le pays.

Art. 2. L’extradition n’aura lieu que dans le cas de condam-
nation

,
accusation ou poursuite

,
pour les crimes ou délits suivants,

commis hors du territoire de la partie
,
a laquelle 1’extradition

est demandée:
1°. Assassïnat, empoisonnement

,
parricide, infanticide, homi-

cide volontaire , viol

;

2°. Incendie

;

3°. Faux en écriture, y compris la contrefa<jon de billet3 de

banque, de papier monnaie et d’effets publiés;

4°. Fabrication de fausse monnaie , altération de monnaie et

émission
,
avec connaissance ,

de monnaie fausse

;

5°. Faux témoignage;
6°. Vol aceompagné de circonstances aggravantes

,
escroquerie,

concussion , corruption de fonctionnaires publics ,
soustraction ou

détournement
,
commis par des dépositaires ou comptables publics ;

7°. Banqueroute frauduleuse.

Art. 3. L’extradition n’aura pas lieu , lorsque la demande en

sera motivée par le même crime ou délit
,
pour lequel 1’individu

réclamé subit ou a déja subi la peine dans le pays auquel 1’ex-

tradition est demandée.

Si 1’individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour

un autre crime ou délit, commis contre les lois du pays, auquel

1’extradition est demandée , son extradition sera différée jusqu’a

ce qu’il soit acquitté ou absous, ou qu’il ait subi sa peine, ain3i

que si 1’individu réclamé est détenu pour dettes, en vertu d’une

condamnation antérieure a la demande d’extradition.

Art. 4. L’extradition ne pourra avoir lieu, si la prescriptiou

de 1’action ou de la peine est acquise d’après les lois du pays

auquel 1’extradition est demandée.
Art. 5. L’extradition sera demandée par la voie diplomati-

que
,

et ne sera accordée que sur la production de 1’original ou

d’une expédition authentique du jugement, ou de 1’arrêt de

condamnation ou de mise en accusation , ou de 1’ordonnance de

poursuite
,
avec mandat d’arrêt ,

délivrée dans les formes pres-

crites par la législation du Gouvernement qui fait la demande

,

et exprimant le crime ou délit dont il s’agit ,
et la disposition

pénale qui lui est applicable.

Les objets saisis en la possession de 1'individu réclamé, et qui

11 .
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persoon, en die strekken kunnen ten bewijze van de misdaad

of het wanbedrijf , zuilen worden overgegeven op het oogenblik

,

waarop de uitlevering zal plaats hebben.

Art. 8. De kosten van gevangenneming, onderhoud en vervoer

van den persoon ,

' wiens uitlevering zal zijn toegestaan zullen

ten laste blijven van elk der beide Staten, binnen de grenzen

van hun wederzij dsch grondgebied.

De kosten van vervoer over het grondgebied der tusschenlig-

gende Staten zullen ten laste zijn van den aanvragenden Staat.

Art. 7. Wanneer, bij vervolging in eene strafzaak, eene der

Regeringen het hooren van getuigen ,
in den anderen Staat

woonachtig
,
zal noodig oordeelen , zal daartoe eene rogatoire com-

missie langs den diplomatieken weg ingezonden, en aan deze gevolg

gegeven worden , met inachtneming der wetten van het land

,

alwaar de getuigen verzocht zullen worden te verschijnen.

De wederzij dsche Regeringen doen over en weder afstand van
alle vordering tot teruggave der kosten welke daaruit zullen

voortvloeijen.

Elke rogatoire commissie, strekkende om een getuigen-verhoor

te vragen, zal van eene Fransche vertaling vergezeld moeten zijn.

Art. 8. Indien, in eene strafzaak, de persoonlijke verschijning

van een getuige in het andere land noodig is of verlangd wordt,

zal zijne Regering hem uitnoodigen te voldoen aan de oproeping,

welke aan hem gerigt zal worden, en ingeval van bewilliging,

zullen hem reis- en verblijfkosten worden toegestaan, volgens

de tariven en reglementen, van kracht in het land waar het ver-

hoor zal moeten plaats hebben.

Art. 9. Wanneer, in eene strafzaak, de confrontatie van mis-

dadigers ,
die in den anderen Staat in hechtenis zijn , of wel de

mededeeling van stukken van overtuiging of bescheiden , welke

zich in handen bevinden der autoriteiten van het andere land

,

nuttig of noodig zal geoordeeld worden
,
zal de aanvraag daartoe

geschieden langs den diplomatieken weg , en zal daaraan gevolg

gegeven worden Voor zooverre er geene bijzondere redenen

zijn , welke zich daartegen verzetten , en onder verpligting tot

terugzending der misdadigers en van de stukken.

De wederzijdsche Regeringen doen, over en weder, afstand

van alle terugvordering van kosten
,
voortvloeiende uit den ver-

voer en de terugzending, binnen de grenzen van hun weder-
zij dsch grondgebied , der te confronteren misdadigers, en uit het

toe- en terugzenden der stukken en bescheiden.

Art. 10. Door de bovenstaande bepalingen wordt gcene veran-

dering gemaakt in de wetten der beide landen
,

welke de

regeling van den geregelden loop der uitlevering ten onderwerp
hebben of zullen hebben.

Art. 11. De tegenwoordige overeenkomst zal eerst in werking
treden twintig dagen na hare afkondiging

,
in de vormen voor-

geschreven bij de wetten der beide landen.

Zij zal van kracht blijven tot zes maanden nadat van wege
eene der beide Regeringen het tegendeel zal zijn verklaard.

Zij zal bekrachtigd , en de bekrachtigingen zullen uitgewisseld

worden binnen den tijd van zes weken , of, zoo mogelijk, vroeger.

Ten blijke waarvan wij gevolmagtigden van Zijne Majesteit
den Koning der Nederlanden en van Zijne Koninklijke Hoog-
heid den Keurvorst van Hessen, de tegenwoordige overeen-
komst hebben onderteekend en bezegeld.

Gedaan te Casscl , den acht en twintigsten September achttien

honderd twee en vijftig.

{
Oet .) De Scherff.

(
Get .) De Baumbach.

(L. S.) (L. S.)

peuvent servir a la preuve du crime ou délit , seront livrds
r

au moment oü s’effectuera 1’extradition.

Art. 6. Les frais d’arrestation , d’entretien , de transport de
1’individu, dont 1’extradition aura été accordée, resteront a la

charge de chacun des deux Ëtats, dans les limi t.es de leurs

territoires respeetifs.

Les frais de transport par le territoire des États intermé-
diaires seront a la charge de 1’Etat réclamant.

Art. 7. Lorsque, dansla poursuite d’une affaire pénale
, un des

Gouvemements jugera nécessaire 1’audition de témoins domiciliés

dans 1’autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée a Get

effet par la voie diplomatique , et il y sera donné suite , en
observant les lois du pays, oü les témoins seront invités ü
comparaitre.

. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d’autre

a toute réclamation, par rapport a la restitution des frais qui en
résulteront.

Toute commission rogatoire ayant pour but de demander une
audition de témoins ,

devra être accompagnée d’une traduction

FranQaise.

Art. 8. Si, dans une cause pénale, la oomparition personnelle

d’un témoin dans 1'autre pays est nécessaire ou désirée, son
Gouvernement 1’engagera a se rendre a 1’invitation qui lui sera

faite , et en cas de consentement , il lui sera accordé des frais de
voyage et de séjour, d’après les tarifs et règlements en vigueur
dans le pays oü 1’audition devra avoir lieu.

Art. 9. Lorsque , dans itne cause pénale , la confrontation de
criminels détenus dans 1’autre Etat, ou bien la communication
de pièces de conviction ou de documents , se trouvant entre
les mains des autorités de 1’autre pays , sera jugée utile ou
nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et

Ton y donnera suite
,
pour autant qu’il n’y ait pas de considé-

rations spéciales qui s’y opposent, et sous 1’obligation de ren-
voyer les criminels et les pièces.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d’autre

a toute réclamation de frais, résultant du transport et du renvoi,

dans les limites de leurs territoires respectifs
,
des criminels a

confronter, et de 1’envoi et de la restitution des pièces et docu-
ments.

Art. 10. Par les stipulations ci-dessus, il est adhéré aux lois

des deux pays, qui ont ou auront pour objet de régler la

marche régulière de 1’extradition.

Art. 11. La présente convention ne sera exécutoire que vingt

jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois

des deux pays.

Elle continuera a être en vigueur jusqu’a six mois après

déclaration contraire de la part de 1’un des deux Gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans

le délai de six semaines ou plustót, si faire se peut.

En foi de quoi , nous
,
plenipotentiaires de S. M. le Roi des

Pays-Bas et de S. A. R. 1’Électeur de Hesse avons signé et

scellé la présente convention.

Fait Cassel ,
le vingt-huit Septembre mil huit cent

cinquante-deux.

(
Get .) De Scherff.

(
Get .) De Baumbach.

(L. S.) (L. S.)

De Minister van Buitenlandsche Zaken verklaart, dat de bovenstaande overeenkomst door Zijne Majesteit den Koning der
Nederlanden op den dertienden , en door Zijne Koninklijke Hoogheid den Keurvorst van Hessen op den veertienden October
achttien honderd twee en vijftig is bekrachtigd, mitsgaders dat de uitwisseling dezer acten van bekrachtiging op den tweeden
November daaraanvolgende te Frankfort heeft plaats gehad.

Van Zeulen van Nyevelt.

IWWf- M
KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van

den 19den November 1852.

I4UNE HEKKEN !

Het voorstel van Wet, dat Wij hiernevens aun U ter over-
weging voorleggen

, strekt tot goedkeuring eener dading tusschen
l»et ^eutiayx der Domeinen ep de gemeente Genemniden ,

tot

beëindiging van een geding wegens den eigendom van aanwassen
in de Zuiderzee.

Dat voorstel gaat vergezeld van eene bijlage, alsmede van ceue
toelichtende Memorie, waarin de gronden, op welke het rust,

zyn uiteengezet.

En hiermede, Mijne Heeron , bevelen Wij U in Godes heilig#

bescherming.

’s Gravenhnge
,
den 19dcn November 1852.

WILLEM.
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i Goedkeuring eener dading tusschen het Bestuur der Domeinen en de gemeente Genemuiden.

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet.)

ILXHI. 2.J

ONTWERP VAN WET tot goedkeuring eener dading

tusschen het Bestuur der Domeinen en de gemeente Gene-

muiden, tot beëindiging van een geding wegens den eigendom

van aanwassen in de Zuiderzee.

Wij WILLEM III, enz.

AIzoo Wij in overweging genomen hebben
,
dat het in het belang

van den Staat is , bij dading het geding te beëindigen ,
aanhangig

voor het provinciaal geregtshof in Overijssel tusschen het bestuur

der domeinen en de gemeente Genemuiden

,

omtrent den eigen-

dom van hooi-, riet- en biezenlanden en water ,
liggende onder de

gemeente Genemuiden
,
inde provincie Overijssel

;

En gelet hebbende op de wet van den 22sten December 1850

(Staatsblad n°. 99)

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en ver-

staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De dading tusschen het bestuur der domeinen en de gemeente

Genemuiden ter beëindiging van het geding bestaande tusschen par-

tijen omtrent den eigendom van hooi- , riet- en biezenlanden en

water, liggende onder de gemeente Genemuiden in de provincie

Overijssel

,

wordt goedgekeurd, zoodanig als zij blijkens de aan

deze wet vastgehechte kopij van de acte
,
verleden voor den notaris

mr. W' S. van der Gronden
, te Zwolle ,

den 13den October 1852

is getroffen.

Lasten en bevelen , enz.

Heden den dertienden October achttien honderd twee en vijftig,

compareerden voor ons meester Willem Steven van der Gronden,

notaris ,
residerende te Zwolle

,
in tegenwoordigheid der nage-

noemde getuigen:

de weledel gestrenge heer Jan Petrus Overgaauw Pennis,

directeur der registratie en domeinen in de provincie Overijssel,

residerende te Zwolle, handelende voor den Staat der Nederlanden,

als daartoe gemagtigd bij resolutie van Zijne Excellentie den

heer Minister van Finantien , van den een en twintigsten Februarij

achttien honderd twee en vijftig, afdeeling domeinen, nommer 46;

contractant ter eener ;
en

de gemeente Genemuiden
,
alhier vertegenwoordigd door den heer

Johannes Zeehuisen junior
,
burgemeester van de gemelde gemeente

Genemuiden, en de heeren Jan Janszoon van Dalfsen en Roelof

Klaver ,
wethouders der gemeente Genemuiden , allen wonende te

Genemuiden, en alhier in gemelde hunne qualiteiten comparerende,

krachtens besluit van den raad der gemeente Genemuiden van
den zevenden Mei achttien honderd twee en vijftig, goedgekeurd

bij besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel van
den dertienden Mei achttien honderd twee en vijftig, tweede
afdeeling, nommer 155SVi058’ van den een en twintigsten Junij acht-

tien honderd twee en vijftig, goedgekeurd bij besluit van Gede-
puteerde Staten der provincie Overijssel van den eersten Julij

achttien honderd twee en vijftig, tweede afdeeling, nommer 2080/
1428 1

in verband met een besluit van gemelden raad van den achttienden

September achttien honderd twee en vijftig, goedgekeurd bij

besluit van heeren Gedeputeerde Staten gemeld , van den drie

en twintigsten September achttien honderd twee en vijftig, tweede
afdeeling, nommer 3l46/

214g ; contractante ter andere zijde;

zijnde de contractanten aan mij notaris wel bekend.

Dewelke te kennen gaven dat zij , onder goedkeuring der daar-

toe bevoegde magt , bij minnelijke overeenkomst wenschen te

beëindigen en finaal af te doen de procedure
, op dit oogenblik

bankhangig voor het provinciaal geregtshof van Overijssel, tusschen

het bestuur der domeinen, als eischer, en de gemeente Genemui-
den ,

als verweerderesse ,
betreffende de gronden en aanwassen

,

ontstaan sedert den eersten Maart achttien honderd elf, door aan-
spoeling van de Zuiderzee, aan landen aan die zee gelegen onder

en toebehoorende aan de gemeente Genemuiden; welke aanwassen
het bestuur der domeinen van de gemeente Genenvuiden reclameert,

op grond van artikel 538 van het Wetboek Napoleon, als zijn

eigendom , en welke bij het kadaster bekend zijn thans onder
sectie B, nommers 789, hooiland, groot een bunder vijf en dertig

roeden tachtig ellen ; 786 ,
hooiland gedeeltelijk, groot drie en zeven-

tig roeden veertig ellen; 787, water gedeeltelijk, groot zeven en
twintig x’oeden; 790, hooiland, groot achten zestig roeden negentig

ellen; 791, hooiland, groot negen en negentig roeden dertig ellen;

792
,
hooiland

,
groot zes bunders zes en veertig roeden twintig

ellen; 793, hooiland, groot een bunder zeven en veertig roeden
dertig ellen; 794, hooiland, groot een bunder twee en twintig

roeden vijftig ellen; 795, hooiland, groot acht en negentig roeden

zeventig ellen
; 796, hooiland, groot twee .en zeventig roeden; 797 \

hooiland, groot drie en tachtig roeden zeventig ellen; 798, dijk
gedeeltelijk, groot drie bunders een en negentig roeden twintig
ellen; 799, riet- en biezenland

,
groot twee en dertig bunders negen

entachtig roeden tien ellen; 802, water gedeeltelijk, groot vijf en
zeventig roeden veertig ellen

,
en 816, weg, groot vijf en tachtig

roeden vijftig ellen
,
benevens een perceel biezenland

,
groot vyf

bunders drie en veertig roeden tachtig ellen
,
nog niet bij het kadas-

ter opgenomen; — te zamen uitmakende eene grootte van negen
en vijftig bunders negen en vijftig roeden tachtig ellen ; welke
kadastrale nommers vroeger bij het kadaster bekend zijn geweest
onder sectie B, nommers 195, 195c7, 195/, 195y, 195 7e en 196.

Welke omschrijving en aanduiding van de perceelen de con-
tractanten voor juist erkennen en aannemen, krachtens deze acte

;

en verklaren de contractanten in hunne respective qualiteiten,

dienaangaande eene dading te hebben aangegaan , onder de navol-
gende bepalingen:

Artikel een. Het regtsgeding tusschen de contractanten, hangende
bij het provinciaal geregtshof van Overijssel, en waarin bij arrest

van het hof van den twaalfden October des jaars achttien honderd zes

en veertig aan het bestuur der domeinen is opgelegd te bewijzen,

dat de door hetzelve gereclameerde gronden en aanwassen zijn

ontstaan na een Maart achttien honderd elf, wordt bij deze ge-

schorst, en in geval van de hierna te melden goedkeuring, volgens

de wet vereischt, voor vervallen gehouden.

Artikel twee. De Staat der Nederlanden staat bij deze afin vollen

eigendom aan de gemeente Genemuiden , alle zijne regten en gereg-

tigdheden op de hiervoren vermelde perceelen aanwas' en gronden,

gekadastreerd als hiervoren vermeld ,
alsmede het perceel biezenland

,

groot vijf bunders drie en veertig roeden tachtig ellen, nog niet

bij het kadaster opgenomen, uitdrukkelijk met al zoodanige regten

en geregtigdheden
,
als den Staat op die gronden zijn toebehoorende,

en met alle zoodanige lasten en verpligtingen , als de Staat op en

omtrent de afgestane gronden en aanwassen heeft, jegens en met
wien, en in welk opzïgt ook, en welke, ofschoon alhier niet gespe-

cificeerd, de gemeente Genemuiden voldoende bekend zijn, en deze

zonder eenige reserve voor hare pericul en risico neemt.

Artikel drie. De gemeente Genemuiden neemt aan om te voldoen

aan den Staat
,
zonder eenige korting hoe ook genaamd , eene som

van zes en twintig duizend zeven honderd en vijftien gulden (f 26,715)

,

waarop gemelde gronden en aanwassen, blijkens het hierbij aan-

gehecht proces-verbaal van taxatie van zes en twintig April acht-

tien honderd twee en vijftig, opgemaakt door drie deskundigen ,

Gerrit Kragt , Koop Bakker en Reinier van Nunspeet , zijn ge-

waardeerd; Avelk proces-verbaal is geregistreerd en debet, zonder

renvooijen
,
te Zwolle, den tweeden October achttienhonderd twee

en vijftig, deel een en veertig, folio honderd zes en zeventig,

verso vak een; verschuldigd voor regt tachtig cents, te zamen

met de acht en dertig opcenten een gulden tien en een halve cent.

De ontvanger, (geteekend) A. C. van Plettenberg ;
en die som te

zullen voldoen in tien gelijke jaarlijksche termijnen, waarvan de

eerste zal verschijnen één jaar na dagteekening der goedkeuring

van de dading door de wet , met bijbetaling eener jaarlijksche

rente, gerekend tegen twee gulden vijftig cents, van iedere honderd

gulden jaarlijks, te rekenen van af den dag dier goedkeuring.

Artikel vier. De Staat ziet af van alle zoodanige vorderingen , als

hij tegen de gemeente Genemuiden kan geacht worden te hebben , tot

vergoeding der genotene vruchten van de afgestane gronden en aan-

wassen; en ziet de gemeente Genemuiden daarentegen ook uitdnik-

kelijk af van al zoodanige vorderingen, als haar mogten kunnen

geacht worden wegens onderhoud, betaalde lasten en belastingen,

of uit welken hoofde ook, tegen den Staat te competeren.

Artikel vijf. Alle de proceskosten gevallen op en gemaakt ter

zake van voormelde procedure, hetzij door den Staat, hetzij door de

gemeente Genemuiden
,
onverschillig of die kosten reeds door de

gemeente Genemuiden of den Staat voldaan zijn of niet
,
zullen

zijn en blijven ten laste van de gemeente Genemuiden, en voor

zooverre dezelve door den Staat gemaakt
,
nog niet zijn voldaan

geworden door de gemeente Genemuiden ,
zal zy deze kosten

moeten voldoen binnen ééne maand na de goedkeuring dezer

dading ; edoch alle de proceskosten ,
die zijn gemaakt in de actie

ten principale
,
na het arrest van den Hoogen Raad der Neder-

landen van den tienden November achttien honderd acht

en veertig, zullen gecompenseerd zijn en blijven, in voege dat

ieder der partijen de door haar na dien datum gemaakte kosten

drage, zonder eenige reserve.

Artikel zes. De voormelde afgestane gronden en aanwassen worden

krachtens deze geacht voldoende en juist te zijn aangeduid , en

afgebeeld op de kaart houdende extract uit het betrokken kadastraal

plan ,
afgegeven door den bewaarder van het kadaster te Zwolle ,

den zeven en twintigsten Maart achttien honderd twee en vijftig

,

in verband met de door hem afgegevene extracten uit den legger

der gemeente Genemuiden , op verzoek van den directeur voor-

meld , den een en dertigsten Maart achttien honderd twee ea
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f
vijftig; alle welke stukken floer partijen, ten blijke van de iden-

titeit zijn geteekend, en te gelijk met deze acte ter registratie

zullen worden aangeboden.
Artikel zeven. Alle de kosten gemaakt door en ter zake van

gemelde schatting van deskundigen , alsmede van deze dading, en

nog te maken voor hare goedkeuring en finale in-orde-brenging

,

zullen door de contractanten ieder voor de juiste helft worden
gedragen.

Artikel acht. Deze dading zal worden onderworpen aan de goed-
keuring van de wetgevende magt

;
zij wordt alzoo bij deze uitdrukke-

lijk afhankelijk gesteld van die goedkeuring, en zullen, indien die

goedkeuring onverhoopt niet mogt worden erlangd, partijen over en
weder worden geacht in hare respective regten en beweringen te zijn

• getreden, even als vóór het aangaan der pogingen tot minnelijke
vereffening dezer procedure.

Artikel negen. Ter executie dezes stelt contractant ter eener
domicilie ten kantore van registratie te Zwolle; en de contractante
ter andere zijde ten raadhuize van de gemeente Genemuiden,
onder verband als naar regten.

De partijen verklaren geen anderen titel van aankomst te kun-
nen produceren, dan het regt ontleend uit gemeld Wetboek
Napoleon, en er geene overschrijving van eenigen titel bekendis
aan hen.

Waarvan acte gedaan en verleden op den huize Landwijk, in

de gemeente Zwollerkerspel
,

in tegenwoordigheid van Willem
Westendorp, turfschipper, en Johannes ter Horst, schoenmaker,
beiden wonende te Zwolle, welke beiden

,
als aan mij notaris bekende

getuigen
,

deze acte
,
na gedane voorlezing, onraiddellijk met de

comparanten in hunne respective qualiteiten, en ons notaris ge-

teckend hebben. (Geteekend) O. Pennis, J. Zeehuisen Jr.
, Jan

Jansz. van Dalfsen, R. Klaver, W. Westendorp, J. ter Horst,
W. S. van der Gronden, notaris.

En debet geregistreerd met een renvooi te Zwolle , den dertien-

den October 1800 twee en vijftig, deel twee en zeventig, folio een
•honderd vijf en zes'ig, recto vak twee. De verschuldigde regten
bedragen in hoofdbelasting vijf honderd vier en dertig gulden
veertig cents, te zamen met de 38 opcenten zeven honderd zeven
en dertig gulden en zeven en veertig cents. De ontvanger, (ge-

teekend) A. C. van Plettenberg.

Proces-verbaal vcm taxatie.

Wij ondergeteekenden,
Gerrit Kragt

,
landbouwer, wonende te Mastenbroek, als door

het bestuur der domeinen benoemd deskundige,
Koop Bakker , koopman, wonende te Genemuiden, als door

den raad der stad Genemuiden benoemd deskundige, beiden als

zoodanig beëedigd door den heer kantonregter in het kanton
Kampen, den lsten April 1852, en

Meinier van Nunspeet , landbouwer en veehouder
,
in de gemeente

Kampen wonende, als benoemd deskundige door den heer kanton-
regter in het kanton Kampen, den Sisten Maart 1852, en op dien
datum als zoodanig beëedigd; — alle drie benoemd ter waardering
van de aanwassen der Zuiderzee, gelegen in de gemeente Genemui-
den, waarover tusschen het bestuur der domeinen, als eischer, en de
stad Genemuiden, als gedaagde, is geprocedeerd geworden, gelegen
ten westen van de scheiding tusschen de eigendommen aan de stad

Genemuiden en die aan de stad Kampen toebehoorende , welke
aanwassen thans bestaan in een perceel biezenland

,
groot 5 b.

43 r. 80 e., nog niet bij het kadaster opgenomen, en verder als

op den kadastralen legger der gemeente Genemuiden voorkomende,
in sectie B, n os

. 789, groot 1 b. 35 r. 80 e. ; 786, groot 73 r. 40 e.;

787, groot 27 r. ; 790, groot 68 r. 90 e. ; 791, groot 99 r. 30 e.

;

792, groot 6 b. 46 r. 20 e. ; 793, groot 1 b. 47 r. 30 e. ; 794,
groot 1 b. 22 r. 50 e.; 795, groot 98 r. 70 e. ; 796, groot 72 r.

;

797, groot 83 r. 70 e. ; 798 gedeeltelijk, 3 b. 91 r. 20 e. ; 799,
groot 32 b. 89 r. 10 e. ; 802 gedeeltelijk, groot 75 r. 40 e.

, 816,
groot 85 r. 50 e., in welke nommers de vroeger bij het kadaster
onder sectie B, n°*. 195, 195

,

195y, 195f/, 195/t en 196 bekend
geweest zijnde, begrepen zijn, en wel om die waardering te doen
volgens derzelver tegenwoordige verkoopswaarde,— hebben ons op
Zaturdag den 24stcn April 1852, na van de kadastrale stukken
betreffende de gemelde perceelen behoorlijk inzage te hebben geno-
men

, en wel van een extract uit het kadastrale plan van de
gemeente Genemuiden, afgegeven door den heer bewaarder van
het kadaster te Zwolle den 27sten Maart 1852 , en de daartoe
betrekkelijke extracten uit den kadastralen legger, afgegeven
door gemeldcn heer bewaarder, den Olsten Maart 1852, begeven
op gemelde perceelen , en is na behoorlijk gedane opname

,
met

onderling goedvinden, bepaald de waarde van die pcrccolen , als

volgt, en waarop wij alzoo dezelve verklaren bij deze te

waarderen, als:

het perceel aanwas of biezenland, hetwelk volgens de ten
deze betreffende kadastrale kaart is gelegen bij en langs het

nommer 799, en nog niet by het kadaster is genommerd, groot
5 b. 43 r. 80 e. op f 1,764

riet en biezenland, n°. 799, groot 32 b. 89 r. 10 e. op 11,511
hooiland, n°. 789, groot 1 b. 35 r. 80 e. op. . . 1,057
hooiland, n°. 786, groot 73 r. 40 e. op . . . . 602
hooiland, n°. 787, groot 27 r. op 222
hooiland, n°. 790, groot 68 r. 90 e. op . . . . 572
weg en hooiland, n°. 791, groot 99 r. 30 e. op. . 760
hooiland, n°. 792, groot 6 b. 46 r. 20 e. op. . . 4,412
n°. 793, hooiland, groot 1 b. 47 r. 30 e. op. . . 1,126
n°. 794, groot 1 b. 22 r. 50 e. , hooiland. . . . 1,027
n°. 795, groot 98 r. 70 e., hooiland op ... . 780
n°. 796, groot 72 r.

,
hooiland op 588

n°. 797
,
groot 83 r. 70 e., hooiland op ... . 608

n°. 798, groot 3 b. 91 r. 20 e., dijk en hooiland op 1,368
n°. 816, groot 85 r. 50 e. , weg en hooiland op. . 311
n°. 802, groot 75 r. 40 e., thans water ofkanaal op 7

en alzoo te zamen op eene waarde van . . . . f 26,715

Zegge zes en twintig duizend zeven honderd vijftien gulden.

Aldus dit proces-verbaal opgemaakt en geteekend, te Gene-
muiden

,
den 26sten April 1852. (Geteekend) Koop Bakker

,

R. v. Nunspeet , Gerrit Kragt.
En debet geregistreerd

,
zonder renvooijen , te Zwolle

, den
tweeden October 1800 twee en vijftig, deel een en veertig, folio

honderd zes en zeventig
,
verso vak een

; verschuldigd voor regt
tachtig cents, te zamen met de 38 opcenten een gulden tien en
óén halve cent. De ontvanger, (geteekend) A. C. van Plettenberg.

Yoor eensluidend afschrift.

[L. S.) (Get.) W. S. van der Gronden, Notaris.

Gezien bij ons president der arrondissements - regtbank te

Zwolle , tot wettiging der handteekening van den heer mr. W. S.
van der Gronden

, notaris te Zwolle.

Zwolle, den loden October 1852.

(L.S.) (Get.) J. Westenberg, l. P.

Van wege denzelve,

(get.) Philipson, Griffier.

Voor kopij conform.

De Secretaris-Generaal bij het Ministerie

van Finantien ,

Van Hoytema.

[LXIII. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

In overeenstemming met de wet van 22 December 1850 (Staats-

blad n°. 99) ,
wordt aan de goedkeuring der wetgeving aangebo-

den eene dading tusschen het bestuur der domeinen en de ge-
meente Genemuiden , in de provincie Overijssel

,
ter beëindiging

van een geding betreffende gronden en aanwassen ontstaan sedert

den lsten Maart 1811, door aanspoeling van de Zuiderzee, aan
landen aan die zee onder de gemeente Genemuiden liggende , en
aan deze gemeente toebehoorende.

Het geding is bij dagvaarding beteekend den 9den Januarij

1841 , begonnen en gegrond op de Fransche wetgeving. Het
strekt om door de arrondissements- regtbank te Zwolle te doen
verklaren dat de kadastrale perceelen toen bekend onder de
sectie B n°. 196, 195, 1954 , 195f, 195g, 195h, en de aanwassen
die zich voor die perceelen in zee uitstrekken en nog niet bij

het kadaster opgenomen en bekend waren, als in en na den
jare 1811 ontstaan, eigendom van den Staat zijn, en dat

ingeval partijen zich omtrent de delimitatie hiervan niet in der

minne mogten kunnen verstaan , er dan eene geregtelijke zou
plaats hebben.

Hiertegen voerde partij aan , dat de gereclafneerde gronden
geene aanspoeling van de zee, maar wel de voortzetting waren
van andere gronden der gemeente Genemuiden

,
waarop art. 556

van het Wetboek Napoleon van toepassing zoude zijn.

Voorts ontkende partij het ontstaan der gronden na 1811 ;

beweerde zij dat door het woord zee in art. 538 van dit wetboek
is te verstaan de zee, d. i. het wereldwater, hetwelk tot het jus

gentium behoort, waaronder de Zuiderzee niet bekend is, als

zullende slechts een binnenlandsch meer zyn; ook stelden zij dat

het regt van aanwas langs de oevers der Zuiderzee in Ovenjssel

van oudsher privaat eigendom van den riverain is geweest, en

dat or dus verkregen regten zouden worden geschonden, en
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concluderende zij tot niet-ontvankelijkheid der actie, omdat de

gemeente Genemuiden ,
ingevolge liet decreet van 11 Januarij 1811

,

eene reclame wegens gerevindiceerde gronden zóu hebben ingezon-

den ,
waarop het Gouvernement ter voldoening van dat decreet

had moeten beschikken alvorens het bestuur der domeinen wettig

eene actie in regten konde instellen.

Bij vonnis der arrondissements-regtbank te Zwolle van den

19den April 1843 is, zonder te treden in de beoordeeling der

zaak ten principale, aangenomen dat de administrative beslissing

op de reclame van Genemuiden niet hebbende plaats gehad, de

eisch van het bestuur der domeinen was praematuur, en alzoo

niet-ontvankelijk.

Van deze uitspraak heeft het bestuur der domeinen geappelleerd.

Partij heeft toen voor het provinciaal geregtshof in Overijssel

verder tegengeworpen dat:

a. » het geding niet wettig kon worden gevoerd op naam van

» het domeinbestuur
,
uitgeoefend wordende door den Minister van

i) Finantien” en b. » dat het domeinbestuur door den Koning

» moest zijn geautoriseerd tot het instellen der onderwerpelijke

» vordering.”

Bij arrest van den 9den September 1844 heeft het geregtshof

in Overijssel echter aangenomen , dat het geding regtmatig

wordt gevoerd ter requisitie van het domeinbestuur, uitgeoefend

wordende door den Minister van Finantien, maar overigens

het vonnis van den 19den April 1843 bekrachtigd, en voorts

bepaald dat het overbodig was in een onderzoek te treden der

regtsvraag : of het domeinbestuur in allen geval tot het instellen

der onderwerpelijke vordering speciaal door den Koning had
behooren te zijn gemagtigd ?

Tegen het vonnis en arrest heeft het bestuur der domeinen
de cassatie verzocht. Bij arrest van den 6den November 1845 ,

heeft de Hooge Raad beide vernietigd, op grond dat de toegang

tot den regter, bij het decreet van 11 Januarij 1811, gedurende

het administratief onderzoek, niet is gesloten; dat hij in tegendeel

daarbij uitdrukkelijk is opengesteld, zelfs nadat het administi’atief

gezag de reclame mogt hebben verworpen, en dat dit gezag

alzoo voor de belanghebbende partijen den weg van regten niet

heeft gesloten en geschorst.

De Hooge Raad verwees tevens het geding naar het provinciaal

geregtshof in Overijssel
,
ten einde verder de hoofdzaak te behan-

delen en te beslissen, en veroordeelde de gemeente Genemuiden
in de kosten.

Het bestuur der domeinen zette dienvolgens het geding bij

het geregtshof voort, en bij arrest van den 12den October 1846
deed dit Hof daarin uitspraak ten principale.

De Regering zal hier eenigzins omstandig de voornaamste
regtsgronden van dat arrest omschrijven, omdat zij voor de juiste

beoordeeling der dading van gewigt zijn.

§ 1. Partij heeft hare onbeslist gelatene exceptie
, dat het be-

stuur der domeinen ageerde zonder speciale magtiging des Konings

,

op nieuw aangevoerd ,
maar het Hof heeft ze verworpen uit

overweging dat het Vorstelijk besluit van den 18den Januarij

1815, waarop de exceptie steunde, niet is gepubliceerd geworden
;

geene algemeen verbindende bepalingen inhoudt, en slechts eene
administrative instructie voor het bestuur der domeinen is

,
welker

niet-naleving aan derden geene regten kan geven
, noch eenigen

invloed uitoefenen op de bij de wet toegekende bevoegdheid om
in regten te ageren.'

§ 2. Het Hof erkent, dat krachtens de algemeene bepalingen
van art. 538 van het Wetboek Napoleon het domeinbestuur
aanspraak heeft op de gereclameerde gronden, indien zij wer-
kelijk na de invoering dier wet zijn ontstaan door aanspoeling
van de zee , en indien de gemeente Genemuiden niet aantoont te

hebben een verkregen regt op den aanwas in futurum , daar ter

plaatse.

§ 3. Tegen de bewering van partij , dat de Zuiderzee niet

zoude zijn de zee bedoeld bij gezegd art. 538 , wordt bij het
arrest aangenomen ,

dat ofschoon de Zuiderzee niet is gelijk

de Oceaan een res communis casus clominium non datur

;

maar
eene res publica , waarvan het dominium behoort aan het Rijk der
Nederlanden en alzoo tusschen den Oceaan een regtskundig onder-
scheid bestaat

,
— die onderscheiding echter in het bedoeld

artikel 538 niet wordt gemaakt en de Zuiderzee
, welke overi-

gens alle de overige natuurlijke eigenschappen der zee bezit

,

bij gevolg geacht moet worden mede in de algemeene uitdruk-
king van de zee (la mer) te zijn begrepen, hetgeen wordt beves-
tigd door de toepasselijk-verklaring van den eersten titel van
het decreet van 11 Januarij 1811 ook op het Departement der
Monden van den XJssel.

§ 4. Met betrekking van het verkregen regt, hetwelk de ge-
meente Genemuiden vóór de invoering van het Wetboek van Napo-
leon op de gronden in geschil zou hebben verkregen

, heeft het hof
overwogen dat de stelling van die gemeente, dat zij dat regt bezit
krachtens en overeenkomstig de vroeger in Overijssel gevigeerd
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hebbende wetten , niet is aannemelijk , omdat zij op die gronden
niet kan hebben een verkregen regt krachtens de vroegere
wetten , vermits het regt door haar krachtens die wetten
uitgeoefend en waarvan zij geen titel produceert, als zijnde een jas
quoesitum ex sola lege

,
ook met die wetten is vervallen.

§ 5. Omtrent het beweren, dat wanneer de gemeente Gene-
muiden in 1811 was eigenaar van het strand, ook de latere aan-
wassen haar zouden toebehooren par droit d'accession

,
krachtens

het Fransche regt , heeft het hof verstaan dat aanwas geen nood-
zakelijk en onmiddellijk gevolg van een strand is, en alzoo niet

behoort tot het wezen van zulk een eigendom, zoodat het regt op
den aanwas

,
dat niet krachtens titel maar blootelijk krachtens

de vroegere wet aan den eigendom van den grond was verbon-
den, door de latere wet zonder retroactiviteit voor het vervolg,
daarvan heeft kunnen worden afgescheiden en de gemeente Gene-
muiden alzoo onder vigeur der Fransche wet, krachtens regt van
accessie, geene aanwassen

,
gelegen aan de Zuiderzee ,

heeft

kunnen verkrijgen.

Overigens worden partijen wederkeerig in hare sustenuen tot

het bewijzen van daadzaken gegrond verklaard, met toelating :

a. aan het bestuur der domeinen , om door getuigen te bewij-
zen, dat sedert de invoering der Fransche wetgeving hier te

lande, de onderwerpelijke perceelen land gelegen aan de zee onder
de gemeente Genemuiden

, door aanspoeling van die zee zijn

ontstaan , en

b. aan de -gemeente Genemuiden om door getuigen te bewijzen:
1°. dat de gereclameerde goederen de voortzetting zijn van de

andere gronden der stad Genemuiden
, bekend onder den naam

van de Top ,
Meente en andere namen ;

2°. dat deze landen zijn begrensd aan de eene zijde door de
rivier het Zwarte Water, aldaar bekend onder den naam van het

Zwolsche Diep en aan de andere zijde door het riviertje ge-

naamd de Venerite, vereenigd met het zoogenaamde Oude IJs-

seltje, zijnde een oude streng van de rivier de IJssel

;

3°. dat aan den zeekant van deze gronden uitkomt een zijtak

van den IJssel, bekend onder den naam van de Geute\

4°. dat de stad Genemuiden tijdens de invoering van de
Fransche wetgeving hier te lande, was in het eigendommelijk bezit

van den oever ter plaatse in geschil en speciaal ook van het terrein

in geschil; en
5°. dat de stad Genemuiden sinds een onheugelijken tijd, en

meer dan een derde deel van eene eeuw vóór gemeld tijdstip,

de biezen heeft verpacht en doen snijden, staande ter plaatse

in geschil en zich steeds als eigenaar heeft gedragen.

Overigens zijn bij het arrest de kosten tot aan de uitspraak

ten principale gereserveerd.

De gemeente Genemuiden heeft zich van dit arrest in cassatie

voorzien wegens schendingvan artt. 538, 556 en 557 van het Wetboek
Napoleon en van den eersten titel van het Keizerlijk decreet van
den llden Januarij 1811, als zijnde bij het beklaagde arrest ver-

keerdelijk de Zuiderzee gebragt tot de door de Fransche wet ge-

bezigde uitdrukking la mer.

De Hooge Raad heeft echter bij arrest van den lOden Novem-
ber 1848 het beroep in cassatie verworpen, omdat het beklaagde

arrest is eene interlocutoire uitspraak ; waarbij, zonder iets om-
trent de zaak ten principale te beslissen, twee getuigenbewijzen

worden toege laten omtrent daadzaken waarover het oordeel

van den judex facti in cassatie niet kan worden ter toetse ge-

bragt. De gemeente Genemuiden is verder in de kosten van het

geding in cassatie veroordeeld.

Toen in het voorjaar van 1849 de advocaat van het domein
belast met de uitvoering van het arrest van den 12den October^

1846 ,
zich op het terrein begaf, om nader in loco het vereischte’

voorde bij dat arrest toegelatene enquête op te nemen, ontwaarde
hij

,
dat sedert de instelling der actie het terrein eene groote

verandering had ondergaan en dat zeer waarschijnlijk bij het

maken van het kadastraal plan eene misstelling had plaats gehad.

De verandering was zóó groot , dat zij eene verbetering van het

kadastraal plan en van den kadastralen perceelsgewijzen legger

noodzakelijk heeft gemaakt ; en van daar het verschil in de nom-
mers en perceelen vermeld in de dagvaarding en in de acte van
dading.

Het behoeft wijders geen betoog dat deze verandering en de

misstelling in het kadastrale plan, de limiet van aanwas in 1811

onzeker gemaakt hebben en het getuigen-bewijs bemoeijelijken.

Deze en andere omstandigheden gaven aanleiding tot eenig

verwijl.

Inmiddels toonde de gemeente Genemuiden zich genegen de zaak

in der minne te beëindigen. Twee achtereenvolgende aanbie-

dingen ,
de eene van f 2000 en de andere van f 3000 , werden

door den Minister van Finantien van de hand gewezen, als in

geene aanmerking kunnende komen ,
terwijl vervolgens aan den

Commissaris des Konings in Overijssel, welke voor de belangen

van de gemeente Genemuiden tusschen beide was getreden , door

i, II.



Bewaring van de oude Hypotheek-registers

.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

Voomoemden Minister de grondslagen ter beëindiging der zaak
bij dading werden opgegeven.
Tot die grondslagen is de gemeente Genemuiden, na daartoe

door Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel te zijn ge-

magtigd , toegetreden
, en dienvolgens is op den 13den October

1852 de dading gesloten, waarvan de acte kopijelijk aan bet ont-

werp van wet is vastgehecht.

Door de goedkeuring der dading wordt een einde gemaakt
aan een geding

,
waarvan de kosten , ten gevolge van de door

de gemeente opgeworpene exceptien , belangrijk zijn, en deze

gemeente reeds gevoelig bezwaren.
Bij de dading worden de gerevindiceerde gronden , te zamen

groot 59 bunders 59 roeden 80 ellen, in vollen eigendom aan de
gemeente Genemuiden afgestaan tegen betaling van f26,715, in

tien gelijke jaarlijksche termijnen
, waarvan de eerste zal verschij-

nen één jaar na de dagteekening der goedkeuring van de dading
door de wet, met bijbetaling van interest tegen 2^2 ten honderd
’sjaars

,
te rekenen van den dag dier goedkeuring.

Verder wordt daarbij afgezien van de vergoeding der vruchten

door de gemeente Genemuiden genoten , en worden de proceskosten

die na het arrest van den lOden November 1848 in de actie ten

principale gemaakt zijn, gecompenseerd, terwijl al de vroegere voor
rekening der gemeente Genemuiden komen en de kosten van
schatting en der dading , door de beide contractanten

,
ieder voor

de helft, zullen worden voldaan.

Voor eene juiste beoordeeling van deze bedingen moet in het

oog worden gehouden: a. dat de grens van den aanwas in 1811

met geene volledige zekerheid meer is te erkennen, terwijl de

gemeente Genemuiden er in heeft bewilligd om bij de dading de

scheidingslijn aan te nemen ,
welke bij den aanvang van het geding

door het bestuur der domeinen is aangegeven
;

b. dat de vroegere

kadastrale indeeling is bevonden gebrekkig te zijn , zoodat deze

zelfs niet tot inlichting kon dienen , en c. dat de gronden vóór

en gedurende het geding, door kunstwerken en beduidende kos-

ten, door de gemeente Genemuiden zijn verbeterd en in waarde
vermeerderd, en dat deze toch de tegenwoordige verkoopwaarde
zal betalen zonder aftrek der uitgaven voor aangebragte ver-

beteringen.

Deze inwilliging der gemeente Genemuiden kan geacht worden
te compenseren hetgeen het bestuur der domeinen als vergoeding
voor genotene vruchten zou kunnen vorderen en strekken ten be-

wijze van de billijkheid der dading.

Met het oog op deze omstandigheden en omdat onder den in

de dading begrepen grond een perceel is dat nog niet kadastraal

bekend is , kan het kadastraal inkomen ten deze niet in aan-
merking komen

,
maar heeft , naar aanleiding van art. 2 der wet

van den 22sten December 1850 (Staatsblad n°. 99) ,
eene schatting

van de waarde plaats gehad , blijkens het proces-verbaal aan de
acte van dading vastgehecht.

Ook vermeent de Regering niet onopgemerkt te moeten laten,

dat de regtsgeleerden die het geding voor het domein hebben voort-
gezet, mede de afdoening bij dading hebben aangeraden, en dat
het laatste lid van art. 2 der acte terugziet op de, in den jare
1844 door de Regering verleende concessie tot landaanwinning,
van een gedeelte van den bodem van het Zwolsche Diep aan de
Maatschappij tot verbetering van den handelsweg over het
Zwolsche Diep

; zijnde het hier bedoelde beding voorbedachtelijk
in de dading opgenomen

, om verwikkelingen over de grenzen der
concessie , tusschen het bestuur der domeinen en die maatschappij ,

voor te komen.
Terwijl hierbij ook nog wordt opgemerkt, dat de gemeente

Genemuiden met deze maatschappij reeds schikkingen heeft ge-
troffen , welke tusschen haar beide mede alle moeijelijkheden des-
wege zullen vermijden.
De Regering beschouwt de dading in alle opzigten aannemelijk

en onderwerpt zo derhalve met vertrouwen aan de goedkeuring
der wetgeving.

De Minister van Finantien,

VAX Bosse.

IXL. 2.J

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet tot bewaring van de oude Jh/po-
theek-registers.

Tegen het eindo van do vorige zitting der Staten-Goneraal,
en wel bij eene Koninklijke boodschap, die do dagteekening van
den 17den du lij 1852 droeg, werd aan de Tweede Kamer een
ontwerp van wet, betreffende de bewaring van do oude hypothock-
iegïstei'9 ingezonden. Dit wets-voorstol werd toen niet in over-

weging gebragt, hetgeen ten 'gevolge gehad heeft, dat het, niet

lang na de opening van de tegenwoordige zitting der Kamers,
bij eene Koninklijke boodschap van den 7den October jl. , op
nieuw aan deze Vergadering is aangeboden. Het is thans in

hare Afdeelingen onderzocht ; bij welk onderzoek de volgende
bedenkingen of opmerkingen zijn in ’t midden gebragt.

§ 1. Daar het gedane voorstel eeniglijk strekt, om eene wij-

ziging tot stand te brengen in de bepaling van art. 6 der wet
van den 4den Julij 1842 (Staatsblad n°. 16), volgens welke de
oude hypotheekregisters, na nog gedurende tien jaren op de
kantoren van bewaring te zijn bewaard

,
ter griffie der arron-

dissements-regtbank zouden worden overbragt, is van zelf de
vraag gerezen ,

welke beweegreden in der tijd den wetgever
geleid heeft tot het aannemen van dien tienjarigen termijn. De
over de wet van 1842 gewisselde stukken geven daaromtrent
geenerlei licht , en ook de Memorie van Toelichting tot het
tegenwoordig wets-ontwerp bewaart omtrent dit punt het stil-

zwijgen. Intusschen toonden zich eenige leden niet vreemd van
het denkbeeld, dat in 1842 de tienjarige bewaring der oude
hypotheekregisters op de kantoren van bewaring is voorgeschre-
ven in verband met een toen bestaand voornemen

, om de
verpligting tot het vernieuwen der inschrijvingen van regten van
hypotheek en van privilegie na tien of vijftien jaren in te voeren

,

en dus te herstellen wat vroeger hier te lande heeft bestaan en
nog in Frankrijk en Belgie bestaat. De bedoelde leden meenden,
dat die verpligting tot het vernieuwen der inschrijvingen eene
voor de zekerheid van den eigendom en voor de uitbreiding

van het hypothecair crediet zeer nuttige strekking had. Andere
leden spraken dit geenszins tegen , maar konden toch niet nalaten

te herinneren, dat de bedoelde bepalingen in der tijd tot veel

misbruik aanleiding gegeven en ook wegens de kosten, waartoe
men daardoor gedwongen was

,
gebleken zijn eene bezwarende

zijde te hebben. Zij zouden dan ook de periodieke vernieuwing
der inschrijvingen niet gaarne willen zien herleven

, dan wanneer
aan de hypotheekbewaarders tevens de verpligting kon worden
opgelegd, om tegen het tijdstip der vernieuwing de betrokkene
personen in eenen behoorlijken vorm te waarschuwen. Intus-
schen kwam men daarin overeen , dat het wenschelijk was, te

dezer gelegenheid de aandacht der Regering op dit punt te vestigen.

§ 2. De voorafgaande herinnering schijnt te meer niet ongepast

,

omdat bij het plaats gehad hebbend onderzoek van het tegen-
woordig wets-ontwerp in de Afdeelingen der Kamer wenschen van
eenen nog veel meer omvattenden aard zijn geuit. Men had
namelijk het gezegde voorkomende aan het slot der Memorie van
Toelichting : » dat opzettelijk vermeden is , in de transitoire

wet van 4 Julij 1842 iets anders aan te roeren dan de regle-

mentaire bepaling in art. 6 vervat”, niet onopgemerkt gelaten.

Indien de Regering daardoor enkel te kennen heeft willen geven,
dat zij met opzet slechts ée'ne enkele bepaling van de wet van
1842 heeft aangeroerd, omdat het tegenwoordig tijdsgewricht,

waarin zoo vele hoogst belangrijke wetten moeten worden afge-

daan, voor eene algemeene herziening der wetgeving omtrent den
eigendoms-overgang en het hypothecaire stelsel niet gunstig is,

dan kan men daarin berusten. Het schijnt inderdaad niet wen-
schelijk, de indiening van meerdere wetten van grooten omvang
gedurende de tegenwoordige zitting der Staten-Generaal uit* te

lokken. Maar geenszins zou men kunnen toegeven
, dat de

bedoelde wetgeving geene algemeene verbetering en herziening

behoeft. Integendeel houdt men het er voor, dat die herziening
steeds noodzakelijker wordt. Ten bewijze heeft men zich onder
anderen beroepen op de onzekerheid, die omtrent het bestaan
der hypothecaire inschrijvingen geboren is geworden uit de uit-

spraak van den Hoogen Raad ,
volgens welke de doorhaling der

inschrijving, deze niet in ieder geval en voor altijd vernietigt.

Inzonderheid echter heeft men gewezen op do Belgische wet
van 16 December 1851, door welke zeer opmerkelijke verbete-
ringen in het stelsel van hypotheken en van den eigendoms-overgang
zijn tot stand gebragt. Men telt daaronder, dat volgens deze
wet alle eigendoms-overgang van onroerende goederen in authen-
tiekenvorm behoort plaats te hebben. Zulk eene bepaling zou ook
hier te lande zeer wenschelijk zijn, waar toenemend klagten
oprijzen over do misbruiken, waartoe de bemoeijenis van zaak-
waarnemers met den verkoop van onroerende goederen aanleiding
geeft. Indien de Regering er toe komen mogt, om binnen een
niet ver verwijderd tijdsverloop het aangeduide, zeer belangrijk

onderdeel onzer burgerlijke wetgeving te herzien, mag men zich

vleijen
, dat z\j voor de aanneming van het bedoelde beginsel

omtrent den eigendoms-overgang gestemd zal zijn. Men vindt
daarvoor grond in de omstandigheid, dat bij art. 617 van het
Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch Iudie uitdrukkelijk is

bepaald, dat alle acten , waarbij onroerende zaken worden vor-
vreemd, toegescheiden, verdeeld, bezwaard of overgedragen, op
strafte van nietigheid, in authontieken vorm moeten worden opge-
maakt.
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Memorie van Toelichting.)

§ 3. Door enkele leden zijn tegen de bepaling van het. eenig

artikel der thans voorgedragene wet zelve bedenkingen in het

midden gebragt. Het kwam hun voor, dat de oude hypotheekre-

gisters in den regel veiliger en beter bewaard zouden zijn ter

griffie van de arrondissements-regtbank, dan aan de huizen der

hypotheekbewaarders. Die griffien waren dan toch in. publieke

gebouwen gevestigd, waar betere gelegenheid en meer ruimte voor

de bewaring van groote verzamelingen van registers bestond, dan

in de woning van een ambtenaar gewoonlijk het geval is. Bij

verhuizing als anderzins van die ambtenaren zouden daarenboven

deze registers aan het gevaar van verloren te gaan of beschadigd

te worden zijn blootgesteld. De meeste leden deelden echter in

dit bezwaar niet. Zij waren het met de Regering eens
,

dat het

eigenaardiger is aan de hypotheekbewaarders de bewaring der

oude hypotheekregisters te blijven toevertrouwen. Deze ambte-

naren weten in die registers beter den weg, en zijn alleen be-

voegd, om, als nog staten en uittreksels van oudere inschrijvingen

door de belanghebbenden worden gevraagd, daarvoor salaris te

vorderen. Het bewaren dier registers kon voor hen geen grooter

bezwaar opleveren, dan dat van de notariële minuten, registers

enz. door de notarissen; welke bewaring gedurende eene lange

reeks van jaren verpligtend is. Intusschen erkende men van deze

zijde, dat de nieuw voorgestelde bepaling in zoover minder doel-

treffend is ,
als daarbij aan het bewaren der registers door de

hypotheekbewaarders zelven geeneriei grens wordt, gesteld. Er

zou daaruit door den tijd eene ophooping van
.

registers aan.de

woning van deze ambtenaren voortspruiten
,

die tot wezenlijke

ongelegenheden aanleiding zou geven. Men meende, dan ook in

bedenking te moeten geven ,
om bij het eenig artikel der wet

niet het beginsel aan te nemen, dat de registers als ten eeuwigen

dao-e onder de hypotheekbewaarders zullen blijven berusten, maar

bijv. vast te stellen, dat zij na eenen nieuwen termijn van tien

jaren ter griffie van de arrondissements-regtbank zullen worden

overgebragt. Men hechtte daaraan te meer, omdat alsdan ook het

doel eener eventuele verbetering van het hypothecair stelsel,. en

vooral het in overweging nemen van eene periodieke vernieuwing

van de hypothecaire inschrijvingen, ook bij de Regering minder

uit het oog zouden worden verloren. Op die wijze toch werd

het denkbeeld, dat, naar men meende, ten grondslag ligt van

art. 6 der wet van 4 Julij 1842, insgelijks meer levendig ge-

houden.

§ 4. De vraag is geopperd, of het eenig artikel der wet wel

volkomen aan de bedoeling beantwoordt ,
in zoover daarin alleen

van registers op de kantoren van bewaring der hypotheken en

des kadasters voorhanden gewag wordt gemaakt. Het valt toch

niet te ontkennen, dat de termijn van tien jaren, gedurende welken

de hypotheekbewaarders verpligt waren de hier bedoelde registers

onder zich te houden, reeds in Julij van dit jaar verstreken

was. De Regering heeft het wets-ontwerp , bestemd om in de

verpligting tot overbrenging der registers ter griffie van de arron-

dissements-regtbank verandering te brengen, zoo laat ingediend,

dat zelfs indien dit wets-ontwerp dadelijk na de eerste aanbieding

bij de beide Kamers der Staten-Generaal behandeld had kunnen

worden, de tienjarige termijn vóór de afkondiging der nieuwe

wet zeer zeker reeds eenigen tijd verstreken zou zijn geweest.

Thans heeft de afdoening dezer zaak nieuwe vertraging onder-

vonden. Nu meenen sommige leden te weten, dat reeds werkelijk

op enkele plaatsen aan art. G der wet van 1842 „ door de over-

brenging der registers ter griffie van de arrondissements-regtbank

uitvoering is gegeven. Al ware dit nog niet het geval , dan

zou die overbrenging toch gedurende de verdere behandeling dezer

zaak bij de onderscheidene takken der wetgeving kunnen plaats

hebben. De griffiers zouden in dat geval zich op de letter van

het voorgedragen artikel kunnen beroepen , om te beweren
, dat

zij tot de teruggave van registers , die zij het regt hadden in

ontvang te nemen, niet verpligt zijn. Tenzij alzoo de Regering

de zekerheid kan verschaffen , dat geenerlei overbrenging heeft

plaats gehad of vóór de uitvaardiging der tegenwoordige wet

zal plaats hebben, schijnt het eenig artikel, ook ter voorkoming

van noodelooze botsing , eenige wijziging of aanvulling te behoeven
,

en daarin niet uitsluitend van ten kantore der bewaarders

voorhanden registers gesproken te kunnen worden.

§ 5. Nog uit een ander oogpunt acht men eene aanvulling van

het eenig artikel der wet wenschelijk. Volgens art. 1265 van

het Burgerlijk Wetboek is de hypotheekbewaarder niet enkel

gehouden , om uittreksels of staten van de onder zijne bewaring

zijnde registers aan de belanghebbenden af te geven
,
maar ook

om aan al degenen
,

die zulks verlangen , inzage te geven van

die registers. Men ziet niet in ,
waarom van deze bevoegdheid

tot het erlangen van inzage in het tegenwoordig wets-ontwerp

geene melding zou worden gemaakt. Het geldt daarbij eene nut-

tige bepaling ,
vooral ook omdat de belanghebbenden daardoor

in vele gevallen met mindere kosten de verlangde inlichting kun-
nen verkrijgen. Ofschoon dus ook bij art. 6 van de wet van

1842 van dit bloot geven van inzage geene melding is gemaakt,
zou men bij de thans voorgedragene wijziging van dat artikel,

boven de meer woordelijke overname van het eerste gedeelte, aan
eene met art. 1265 van het Burgerlijk Wetboek overeenstem-

mende redactie de voorkeur geven.

Eindelijk heeft men doen opmerken, dat de uitdrukking:

)) De oude registers enz. zullen bewaard blijven” niet met de

regelen van eenen goeden wetstijl strookt. Daarvoor behoorde

gelezen te worden: » De oude registers enz. blijven bewaard.”

Aldus vastgesteld bij de Commissie
,
den 22sten November 1852.

Bachiene.
Sci-IOOXEVELD.

Van Voorst.
De Raadt.
Anemaet.

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen «c de zitting

van den 22sten November 1852.

MIJNE HEEREX !

Hiernevens wordt aan U ter overweging aangeboden een Ont-

werp van Wet tot goedkeuring van eene additionele Overeenkomst

van handel en scheepvaart, den 26sten Augustus 1852 tusschen

Nederland en de Vereenigde Stalen van Noord-Amerika gesloten.

In de toelichtende Memorie, welke, van bijlagen voorzien, dat

voorstel vergezelt
,
zijn de redenen die tot hetzelve hebben geleid

,

uiteengezet.

En "hiermede ,
Mijne Heeren ,

bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage ,
den 22sten November 1852.

WILLEM.

ONTWERP VAN WET tot goedkeuring van eene addi-

tionele Overeenkomst van handel en scheepvaart ,
den 2&ste>i

Augustus 1852 tusschen Nederland en de Vereenigde Staten

van Noord-Amerika gesloten.

Wij WILLEM III enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de additionele

overeenkomst, den 26sten Augustus 1852 te V ashington tusschen

Nederland en de Vereenigde Staten van Amerika gesloten ,- wet-

telijke regten betreft

;

Gelet op het laatste lid van art. 57 der Grondwet ,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en

verstaan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig artikel.

Worden goedgekeurd de artikelen 1, 2,3, 4, 5 en 6 der

additionele overeenkomst ,
den 26sten Augustus

.
1852^ tusschen

de gevolmagtisden van Nederland en de Vereenigde Staten van

Amerika gesloten, welke artikelen aldus luiden:

(F. I. artt. 1 , 2 , 3 , 4
;

5 en 6.)

Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten,

collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauw-

keurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

[LXIV. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Bij het tractaatvan handel en scheepvaart tusschen het .Koning-

rijk der Nederlanden en de Vereenigde Staten van Amerika • en

19den Januarij 1839 gesloten [Staatsblad n°. 29) ,
is de gelijkstelling

der wederzijdsche vlaggen, zoo met opzigt tot de ïegten op c^e

goederen, premien of andere begunstigingen, als tot de schoeps-

ongelden voor beladene schepen ,
beperkt tot de regtstreeksc te

vaart tusschen de havens der Nederlanden in Europa en de havens

der Vereenigde Staten.

Toen in Augustus 1850 de Nederlandsche scheepvaart-w etge-

vingeene aanmerkelijke wijziging onderging, beijverde de Legering

zich die nieuwe bepalingen ook ter kcnniase van de V erecnig e

[LXIV. 1.]

[LXIV. 2.]
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Staten te brengen, en op grond van wederkeerigheid te verlangen,

dat in de havens der Republiek de Nederlandschc vlag voortaan,

ook bij indirecte vaart, in alle opzigten volkomen met de Ameri-
kaansche vlag zoude worden gelijkgesteld.

Intusschen bleek liet al spoedig, dat de Regering der Ver-
eenigde Staten zwarigheden maakte tegen eene gave inwilliging

van dit verlangen
, en dat deze zwarigheden voor geene zoo

gereede en gemakkelijke oplossing vatbaar waren
, als men zich

hier te lande aanvankelijk gevleid had.

De moeijelijkheden bestonden hoofdzakelijk in het navolgende.

Van de zijde der Vereenigde Staten werd gevorderd, dat de gelijk-

stelling der Amerikaansche met de Nederlandsche vlag ook tot den

handel met de Nederlandsche koloniën zoude worden uitgestrekt,

en dat buitendien uitdrukkelijk aan de Amerikaansche schepen de

vergunning zoude worden gegeven, om op al de buitenbezittingen

en factorijen van Nederlandsch Indie te varen.

Dit laatste, als niet overeen te brengen met de bestaande ver-

ordeningen omtrent de kustvaart in de Oost-Indische bezittingen

,

was voor geene inwilliging vatbaar, en ten aanzien van het eerste

deed zich de vraag voor, op welke wijze de bedoelde gelijkstel-

ling in de koloniale vaart aan de vlag der Vereenigde Staten te

verleenen zijn zoude, vermits door meergenoemde republiek niet

ten volle voldaan wordt aan de voorwaarden in art. 1 der wet van
8 Augustus 1850

(
Staatsblad n°. 47) vermeld.

In het Amerikaansch tarief toch komt ten aanzien van een

tweetal handels-artikelen eene bepaling voor, geheel strijdig met
de ondubbelzinnige letter van art. 1 van evengemelde wet.

De koffij
,
namelijk, in de havens der Republiek, met Ameri-

kaansche of daarmede gelijkgestelde schepen
,

uit de plaats van
oorsprong aangevoerd wordende

,
is vrij

,
en zoo de aanvoer van

elders plaats heeft
,
met 20 per cent belast. Evenzoo is de thee

,

met Amerikaansche of daarmede gelijkgestelde schepen uit China

of andere plaatsen beoosten de Kaap de Goede Hoop aangevoerd,

vrij , en van elders komende met 20 per ceVit belast.

Ofschoon op het verhoogde regt der niet regtstreeks aangevoerde

koffij eene uitzondering is tocgelaten ten opzigte der koffij van de

Nederlandsche koloniën herkomstig, uit Nederlandsche havens aan-

gevoerd, zoo blijft het niettemin eene daadzaak , dat er in de havens

der Vereenigde Staten'differentiële regten geheven worden
,
tennadeele

van den aanvoer van voortbrengselen van andere werelddeelen
,
uit Neder-

landsche havens

;

dat er mitsdien niet voldaan wordt aan den eisch,

bij art. Ie der meergenoemde wet van 8 Augustus 1850 gesteld,

en dat, zoolang deze bepaling in het tarief der Vereenigde Staten

blijft voorkomen, de gelijkstelling der Amerikaansche vlag met de

Nederlandsche in de koloniale vaart, niet bij Koninklijk besluit

kan verordend worden.
Om deze moeijelijkkeid te boven te komen, was het dus noodig,

óf dat door de Regering der Vereenigde Staten wierd toege-

geven
,
dat die bepalingen

,
voor zoover zij ten nadeele van Neder-

land werken, wierden ingetrokken, óf dat Nederland van zijne

zijde , bij tractaat
,
eene inbreuk op de bij het aangehaalde wets-

artikel gestelde vorderingen gedoogde.

Tot het eerste was de Regering der Vereenigde Staten niet

over te halen, en bleef dus alleen het tweede alternatief over,

wilde men dezerzijds het gewenschte doel bereiken, de gelijkstelling

namelijk der Nederlandsche vlag in de Amerikaansche havens,

ook bij indirecte vaart, met de vlag der Vereenigde Staten.

Te eerder meende de Regering hiertoe te moeten besluiten
, daar

de belangen der Nederlandschc scheepvaart zoodanige gelijkstelling

allezins schijnen te vorderen , en van verschillende zijden hare

aandacht gevestigd is geworden op de voordeelen ,
welke de Neder-

landsche vlag kan trekken uit de indirecte vaart op de havens

der Vereenigde Staten van Amerika, aan den Atlantischen Oceaan
of aan de Stille Zuidzee gelegen, zoowel uit Europesche havens,

als uit die van Zuid-Amerika, China, Manilla, de Sandwichs-
eilanden enz.

ILXIV. 4.|

OVEREENKOMST tot goedkeuring eener additionele

tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van
’

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en de Vereenigde
Staten van Amerika, den handel tusschen de beide landen wen-
schende te brengen op eenen voet van grootere wederkeerige ge-

lijkheid
,
hebben daartoe tot hunne gevolmagtigdcn benoemd , te

weten

:

Z. M. de Koning der Nederlanden , Franfjois Mathieu Wcnceslas,
baron Testa, commandeur der orde van de Eikenkroon van
Luxemburg, ridder der orde van den Nederlandschcn Leeuw,
ridder der Groot- hertogelijko orde van den Witten Valk 3de klasse,

Raad van legatie, en Hoogstdeszeifs Zaakgelastigde bij de Regering
der Vereenigde Staten van Amerika

;

Met wederzijdsch goedvinden werd alsnu te Washington eene
onderhandeling aangevangen, waarvan het gevolg geweest is de
kopijelijk hierbij overgelegde overeenkomst

,
geteekend den 2Gsten

Augustus jl. , en welke , blijkens den aanhef, strekt ter vervanging
van de artt. 1 en 2 van het handels- en scheepvaart-tractaat van
19 Januarij 1839.

Art. 1 der additionele conventie verleent volkomen wederkeerige
gelijkstelling met opzigt tot de regten op de goederen, onder de
vlaggen der partijen in- of uitgevoerd.

Art. 2 breidt diezelfde gelijkstelling uit tot de Nederlandsche
koloniën en overzeesche bezittingen.

Art. 3 bedingt , met opzigt tot de betaling van scheeps-ongelden

,

algeheele gelijkstelling met de nationale vlag.

Art. 4 zondert den kusthandel en de visscherijen uit van hetgeen
bij de overeenkomst is vastgesteld. Wat onder kusthandel te ver-

staan zij , wordt aangewezen, en voorts bedongen
, dat, zoo eene der

beide partijen aan eenige andere natie dengeheelen of eenig gedeelte

van gezegden kusthandel zal toestaan , de andere partij daar insge-

lijks genot van zal hebben.

Bij de zeer uitgestrekte beteekenis, welke de Regering der Ver-
eenigde Staten aan het woord kustvaart geeft, waaronder zij zelfs

de vaart van hare havens aan den Atlantischen Oceaan naar die

aan de Stille Zuidzee begrijpt, mag dit beding als niet onbelangrijk

worden aangemerkt.
Eindelijk wordt in dit artikel uitdrukkelijk vermeld, dat het

den schepen der beide natiën zal vergund zijn, een gedeelte van
hunne ten invoer bestemde lading in verschillende havens te

lossen , en zoo ook hunne ten uitvoer bestemde lading in ver-

schillende havens in te nemen, op denzelfden voet als zulks in

gelijke gevallen aan de nationale schepen vergund is.

Art. 5 bepaalt, dat de wederkeerige gelijkstelling met opzigt

tot de vlaggen der beide landen, de Nederlandsche Regering niet

belet ,
differentiële regten van in- of uitvoer te heffen ter gunste

van het regtstreeksche verkeer tusschen Nederland en zijne koloniën

en overzeesche bezittingen
, doch dat Amerikaansche schepen, tot

dat regtstreeksche verkeer gebezigd, volkomen met de Nederland-
sche schepen zullen gelijkgesteld zijn.

Evenzoo zullen.de Vereenigde Staten de differentiële regten,

bij het tegenwoordig tarief gelegd op thee en kofnj
, voortgaan te

heffen ter gunste van den regtstreekschen invoer dier artikelen

van de plaats hunner voortbrenging
, maar zonder onderscheid

te maken tusschen de vlaggen der beide landen.

Eindelijk, zoo te eeniger tijd Nederland of de Vereenigde Staten,

in het belang van den in- of uitvoer van of naar eenen of anderen
Staat, de bestaande differentiële regten mogten opheffen, dat alsdan

die opheffing tevens in de Vereenigde Staten ter gunste van
Nederland en in de Nederlandsche koloniën ter gunste der Ver-
eenigde Staten zal werken.

Art. 6 verbindt uitdrukkelijk het tractaat van 19 Januarij 1839
en de additionele conventie, en bepaalt den duur der laatstgemelde

en van de ongewijzigde artikelen van het tractaat.

De Regering der Vereenigde Staten was niet gezind voor eenen

langeren vasten tijd dan van twee jaren te sluiten.

Art. 7 stelt zes maanden voor de bekrachtiging van de over-

eenkomst, welke ook te Washington aan de goedkeuring van den

Senaat, in de zitting van December aanstaande, zal moeten wor-
den onderworpen.

De Minister van JBuitenlandsche Zaken
,

Vax Zuijlex vak Nyevelt.

De Minister van Finantien ,

, Vax Bosse.

De Minister van Koloniën
,

Ciis. F. Paiiud.

Overeenkomst van handel en scheepvaart
, den ‘2Gstcn Augustus 1S52

4oord-Amcrika gesloten.

Ilis Majesty the King of the Netherlands and the United States of

Amorica, being desirous of placing the commerco of the two
countries on a footing of greater mutual equality , have appointed

as their plenipotentiarics for that purposo, t luit is to say

:

II. INI. the King ofthe Netherlands, Fran^ois Mathieu Wenceslas ,

baron Testa, commander of the Royal Grandducal order of the

Crown of Oak of Luxembourg, knight of the Royal order of the

Lion of the Netherlands and of the Grand-ducal order of the

W hite Falcon , Sd class
, Counsellor of legation , and Ilis Ms. Chargé

d’affaires to the Government of the United States of America ;
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en de President der Yereenigde Staten van Amerika, Daniël

Webster, Secretaris van Staat der Vereenigde Staten;

dewelke, na elkander kunne in goeden en behoorlijken vorm

bevondene wederzijdscbe volmagten te hebben medegedeeld
,
zijn

overeengekomen , dat ,
voor en ter vervanging van het eerste en

tweede artikel van het handels- en sckeepvaartverdrag ,
den

19den Januarij 1832 te Washington tusschen de hooge contracte-

rende partijen geteekend, de volgende artikelen zullen worden in

de plaats gesteld.

Art. 1. Goederen en koopwaren, onverschillig welke derzel-

ver herkomst zij
,
met Nederlandsche schepen wordende in- of

uitgevoerd, in of uit de havens der Vereenigde Staten, van en

naar elk ander land, zullen geene hoogere noch andere regten

betalen, dan zullen worden geheven op gelijke goederen en koop-

waren , in- of uitgevoerd met nationale schepen.

Wederkeerig zullen goederen en koopwaren ,
onverschilig welke

derzelver herkomst zij
,
met schepen van de Vereenigde Staten

wordende in- of uitgevoerd in of uit de havens der Nederlanden,

van en naar elk ander land, geene hoogere of andere regten

betalen, dan zullen worden geheven op gelijke goederen en koop-

waren, in- of uitgevoerd met nationale schepen.

De premien ,
teruggave van regten en andere voorregten van

dien aard in de Staten van eene der contracterende partijen aan

den in- of uitvoer met nationale schepen toegekend , zullen

insgelijks en op dezelfde wij ze verleend worden aan goederen,

in- of uitgevoerd met schepen van het andere land.

Art. II. De voormelde wederkeerige gelijkstelling van de

vlaggen der beide Staten strekt zich almede uit tot de havens der

Nederlandsche koloniën en overzeesche bezittingen ; in welke

havens goederen en koopwaren
,

onverschillig welke derzelver

herkomst zij, in- of uitgevoerd van en naar elk ander land, met

schepen van de Vereenigde Staten, geene hoogere of andere

regten zullen betalen , dan geheven zullen worden op gelijke goe-

deren en koopwaren
,
van of naar dezelfde plaatsen met Nederland-

sche schepen in- of uitgevoerd.

De premien , teruggave van regten en andere vporregten van

dien aard ,
aldaar toegekend aan goederen en koopwaren met

Nederlandsche schepen in- of uitgevoerd, zullen insgelijks en op

dezelfde wijze verleend worden aan goederen en koopwaren met
schepen van de Vereenigde Staten wordende ingevoerd.

Art. III. Geene der partijen zal op de schepen der andere,

hetzij dezelve ladingen aanbrengen, of in ballast aankomen, van

een der beide landen, of van elk ander land, eenige regten heffen

voor tonne-, haven-, baken-, berg- of reddingloonen , loods-,

quarantaine- of havengelden, van welke soort of benaming ook,

welke in gelijke gevallen niet zullen worden gelegd op nationale

and the President of the United States of America, Daniël
Webster, Secretary of State of thfe United States;

who, after having communicated to each other their respective
powers, found in good and due form, have agreed, that, for and
in lieu of the first and second articles of the treaty of commcree
and navigation

, signed at Washington on the 19th of January 1889,
between the high contracting parties , the following articles shall

be substituted.

Art. 1. Goods and merchandise, whatever their origin may be

,

imported into or exported from the ports of the United States,
from and to any other country, in vessela of the Netherlands ,

shall pay no higher or other duties than shall be levied on the
like goods and merchandise imported or exported in national
vessels.

Reciprocally
,

goods and merchandise, whatever their origin
may be, imported into or exported from the ports of the Netherlands,
from and to any other country, in vessels of the United States

,

shall pay no higher or other duties, than shall be levied on
the like goods and merchandise, imported or exported in na-
tional vessels.

The bounties , drawbacks , and other privileges of this nature

,

which may be granted in the States of either of the contracting
parties, on goods imported or exported in national ves-

sels, shall also and like manner be granted on goods imported
or exported in vessels of the other country.

Art. II. The above reciprocal equality in relation to the flags

of the two countries
, is understood to extend also to the ports

of the colonies and dominions of the Netherlands beyond the

seas ,
in which goods and merchandise, whatever their origin may

be, imported or exported from and to any other country in

vessels of the United States , shall pay no higher or other duties

than shall be levied on the like goods and merchandise imported
or exported from and to the same places in vesseU of the

Netherlands.

The bounties, drawbacks, or, other privileges of similar deno-
mination

,
which may be there granted on goods and merchandise

imported or exported in vessels of the Netherlands, shall also

and in like manner be granted on goods and merchandise imported
or exported in vessels of the United States.

Art. III. Neither party shall impose upon the vessels of the

other , whether carrying cargoes or arriving in ballast from
either of the two countries

,
or any other country , any duties of

tonnage, harbor dues, lighthouse, salvage, pilotage, quarantine

or portcharges , of any kind or denomination, which shall not

be impQsed in like cases on national vessels.

schepen.

Art. IV- De tegenwoordige overeenkomst strekt zich niet uit

tot den kusthandel en tot de visscherijen van elk der heidelanden,

welke uitsluitend vergund zijn aan nationale schepen; zijnde men
daarenboven overeengekomen, dat met opzigt tot den Nederland-
schen Oost-Indischen Archipel , de handel van het eene eiland

op het andere beschouwd wordt als kusthandel, en evenzoo
,
met

opzigt tot de Vereenigde Staten, de handel tusschen de havens

der Staten aan den Atlantischen Oceaan en die aan de Stille Zuid-

zee gelegen ; bijaldien echter te eeniger tijd, hetzij de Nederlanden,

hetzij de Vereenigde Staten, aan eenige andere natie den geheelen

of eenig gedeelte van gezegden kusthandel zullen toestaan , dan
zal diezelfde handel op gelijken voet en in dezelfde uitgestrekt-

heid ook aan de andere partij worden toegestaan. Niettemin is

uitdrukkelijk overeengekomen en goedgevonden, dat niets van
het in dit artikel bepaalde de schepen der beide natiën zal verhin-

deren een gedeelte van hunne ten invoer bestemde lading in eene

haven van de andere natie binnen te brengen en te lossen , en

daarna naar eene andere haven *of naar andere havens van dezelfde

natie te vertrekken, om aldaar het overige der lading binnen

te voeren en te lossen, noch hen zal beletten op gelijke wijze

een gedeelte van hunne ten uitvoer bestemde lading in eene haven
binnen te nemen* en dan naar eene andere haven of naar andere

havens te vertrekken, om hunne lading aan te vullen; moetende
zoodanig lossen of laden geschieden volgens de verordeningen en

bepalingen als door de beide Regeringen respectivelijk zullen zijn

vastgesteld voor hare nationale schepen in gélijke gevallen.

Art. V. De voormelde wederkeerige gelijkstelling met opzigt

tot de vlaggen der beide landen
,
wordt niet beschouwd het Neder-

landsch Gouvernement te beletten differentiële regten van in- of

uitvoer te heffen ten gunste van het regtstreeksche verkeer tusschen

Nederland en zijne koloniën en overzeesche bezittingen
; doch

Amerikaansche schepen, tot dat regtstreeksche verkeer gebezigd,

zullen geregtigd zijn tot alle de voordeelen en vrijstellingen

met opzigt tot de regten van in- en uitvoer, als anderzins
, welke

door schepen onder Nederlandsche vlag varende
, worden of

zullen worden genoten.

Evenzoo zullen de Vereenigde Staten voortgaan te heffen de

Art. IV. The present arrangement does not extend to the

coasting trade and fisheries of the two countries respectively,

which are exclusively allowed tc^ national vessels ; it being

moreover understood
,

that in the East-Indian Archipelago of

the Netherlands the trade from island to island is considerered

as coasting trade, and likewise, in the United States, the

trade between their ports on the Atlantic and their ports of

the Pacific; and if, at any time, either the Netherlands or

the United States shall allow to any other nation the whole
or any part of the said coasting trade, the said trade shall be

allowed on the same footing and to the same extent , to the other

party. It being however expressly understood and agreed , that

nothing in this article shall prevent the vessels of either nation

from entering and landing a portion of their inward cargoes at

one port of the other nation , and then proceeding to any other

port or ports of the same, to enter and land the remaindcr,

nor from preventing them in like manner from loading a portion

of their outward cargoes at one port and proceeding to another

port or ports to complete their lading , such landing or lading

to be done under the same rules and regulations as the two
Governments may respectively establish for their national vessels

in like cases.

Art. V. The above reciprocal equality in relation te the flags

of the two countries, is not understood lo prevent the Govern-

ment of the Netherlands from levying discriminating duties of

import or export in favour of the direct trade between Holland

and her colonies and dominions beyond the seas ; but American

vessels engaged in such direct commerce. shall be entitled to all

the privileges and immunities, whether as regards import or

export duties, or otherwise, that are or may be enjoyed by

vessels under the Dutch flag.

Likewise, the United States shall continue to levy the discri-
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differentiële regten, bij het tegenwoordig tarief gelegd op thee en

koffij, ter gunste van den regtstreckschen invoer dier artikelen

van de plaats hunner voortbrenging, inaar zonder evenmin onder-
scheid te maken tusschen de vlaggen der beide landen.

En bijaldien , le eeniger tijd, Nederland of de Vereenigde Staten

mogten besluiten gezegde differentiële regten af te schaffen
,
zoo

is men overeengekomen, dat die regten op dezelfde wijze zullen

afgeschaft zijn ook met betrekking tot den handel van het andere
land.

Art. VI. De tegenwoordige overeenkomst zal beschouwd wor-
den als te belmoren tot het bovenvermelde tractaat van 1 9 Jannarij

1839, en zal, met en benevens de ongewijzigde artikelen van dat

tractaat, in kracht blijven voor den tijd van twee jaren, aanvan-
gende zes weken na de uitwisseling der ratificatien

, en verder

tot aan het eind van twaalf maanden , nadau eene der beide

contracterende partijen aan de andere kennis zal gegeven hebben
van hare bedoeling om de overeenkomst te doen eindigen

; behou-
dende elke van de contracterende partijen zich het regt voor
om, na het einde van den opgemelden termijn van twee jaren,

zoodanige kennisgeving aan de andere partij te doen. En is

men hierbij wederzijds overeengekomen, dat, ingeval van zoo-

danige kennisgeving, deze overeenkomst en het tractaat van
19 Januarij 1839 met het einde . der bovengedachte twaalf
maanden gezamenlijk zullen ophouden en vervallen.

Art. VII. De tegenwoordige overeenkomst zal bekrachtigd

woren
,
en de ratificatien zullen uitgewisseld worden te Washing-

ton, binnen zes maanden na de teekening, of, zoo mogelijk, vroeger.

Ter oirkonde waarvan de wederzijdsche gevolmagtigden dezelve

hebben geteekend, en hunne cachetten daarop gesteld.

Gedaan in duplicaat, in de stad Washington, den zes en
twintigsten van de maand Augustus van hetjaar van onzen Heer
een duizend acht honderd twee en vijftig.

(Get.) Es . Testa
(
Get .) Daniël Webstek.

[L. S.) (L. S.)

minating duties imposed by the present tariff on teas and
coffee , in favour of the direct importation of these articles from
the place of his growth, but also without discriminating between
the flags of the two countries.

And if, at any time, the Netherlands or the United States

shall abolish the said discriminating duties , it is understood
that the same shall be in like manner abolished in relation

to the commerce of the other country.

Art. VI. The present convention shall be considered as addi-
tional to the above mentioned treaty of the 19th of January
1839, and shall, altogether with the unmodified articles of that

treaty , be in force for the term of two years
,
commencing six

weeks after the exchange of the ratificatious ;
and further until

the end of twelve months after either of the contracting parties

shall have given to the other notice of its intention to terminate

the same; each of the contracting parties reserving to itself the

right of giving such notice to the other, after the expiratbn of

the said term of two years. And it is hereby mutually agreed

,

that in case of such notice, this convention and all the provisions

thereof as well as the said treaty of I9th January 1839 and

j

the provisions thereof, shall at the end of the said twelve
months altogether cease and determine.

%

Art. VII. The present convention shall be ratified , and the

ratifications shall be exchanged at Washington, within six
months of its date, or sooner

,
if possible.

In witness whereof, the respective plenipotentiaries have signed

the same, and have affixed thereto the seals of their arms.

Done, in duplicaie, at the city of Washington, this twenty
sixth day of August, in the year of our Lord one thousand
eight hunderd and fifty two.

(Get.) Fs
. Testa. (Get.) Daniël Webstee.

(L. S.) (L. S.)

[LXV. l.j

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van
den 22sten November 1852.

MIJNE HEEREN !

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een Wets-ontwerp,
lot goedkeuring van een op den 12den Julij 1852 gesloten Trac-
taat van vriendschap

,
handel en scheepvaart tusschen Nederland

en de Republiek van Costa Rica.

De gronden, waarop dat voorstel rust, zijn ontwikkeld in de
toelichtende Memorie, die, van bijlagen voorzien, daarnevens is

gevoegd.

Kn hiermede
,
Mijne Ileeren

, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage
,
den 22sten November 1852.

WILLEM.

[LXV. 2.]

ONTWERP VAN WET tot goedkeuring van een op den
12den Julij 1852 gesloten Tractaat van vriendschap

,
handel

en scheepvaart tusschen Nederland en de Republiek van
Costa Ricca.

Wij WILLEM ÏIT, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,
dat het tractaat

van vriendschap, handel en scheepvaart, den 12den Julij 1852
to Washington, tusschen Nederland en de Republiek van Costa
Rica gesloten, wettelijko regten betreft;

Gelet op het laatste lid van art. 57 der Grondwet,
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en mot

gemeen overleg der Staten-Generaal
, hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden cn verstaan by deze:
Kenig artikel.

Worden goedgekeurd artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 12 van het
tractaat, den 12den Julij 18.)2 tusschen do gevolmagtigden van
Nederland en van Costa Rica to Washington gesloten ,

welke
artikelen aldus luiden :

Art. 4. Los deux hautes parties contructantos
, entendant s’enga-

ger, par les deux articles précédonts , a se truitcr sur le pied de la

nation la plus favorisée, il est convenu entre elles, que toute faveur
en matière de commerce et de navigation, que 1’une des parties con-
tractantes accorde actuellement, ou pourrait accorder par la suite,

aux sujets ou citoyens de quelque autre État, sera étendue aux
sujets ou citoyens de Fautre partie, gratuitement, si la concession
en faveur de eet autre État est gratuite, ou en donnant une com-
pensation, autant que possible de valeur et effet équivalent, &
fixer de commuh accord, si la concession est conditionnelle.

Art. 5. Les produits du sol ou des fabriques des Pays-Bas, ii leur

importation dans 1’État de Costa Rica, ne seront pas assujettis a des

droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou seront frappés,

a 1’importation, les produits similaires du sol ou des fabriques

d’autres nations étrangères; et de même, les produits du sol ou
des fabriques de Costa-Rica, a leur importation aux Pays-Bas,
ne seront pas assujettis a des droits autres ou plus élevés que ceux
dont sont ou seront frappés, a 1'importation, les produits similaires

du sol ou des fabriques d’autres nations; et aucuns droits ou charges
ne seront imposés dans le territoire de Fune des parties contrac-
tantes sur Fexportation vers les territoires de Fautre, que ceux
auxquels est ou pourrait être sounuse Fexportation d’articles simi-

laires vers d’autres pays; et aucune prohibition ne sera imposée
sur Fexportation on importation d’articles quelconques, le produit
naturel ou industriel des Pays-Bas ou de Costa Rica, qui ne
s’étendra pas de la même manière toutes autres nations.

Art. f>. Aucuns droits ou charges autres ou plus élevés de ton-

nage , d’éclairage , de port ou de pilotage , de sauvetage en cas d’avario

coiimie de naufrage, ou ii titre de quelque autre imposition générale
ou locale, ne seront prélevés dans les ports et les placos de la

Républiquo de Costa Rica sur les navires des Pays-Bas, ni dans
les ports et places des Pays-Bas sur les navires de Costa Rica
que ceux auxquels sont assujettis dans les mêmes circonstances les

nationaux.

Art. 7. Les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine

et de quelque part qu’elles viennent, importées en Costa Rica par
batimente dos Pays-Bas, ne paieront pas de plus fórts ou autres
droits, que ceux qu’elles paicraient, si elles étaient importées par
batiments de Costa Rica; et réciproquement

, les denrées et mar-
chandises

,
quelle que soit leur origine , et de quelque part qu’ellea

viennent , importées dans los Pays-Bas par batiments de Costa-Rica

,

ne paieront pas do plus lbrts ou autres droits que ceux qu’elles

paicraient , si elles étaient importées par batiments des Pays-Bas.
De même les denrées et marchandises

,
quelle que soit leur origine

,

et vors quelque lieu qu’elles soieut dirigées, lorsqn’ellcs sont ex-
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pörtées de Cósta Rica pat batiments des Pays-Bas ,
ne paieront

pas de droits' plus fbrts*ou au tres que ceux qu’elles paieraient, si

elles étalent exportécs par batiments de Costa Rica ; et réciproque-

ment, les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine et

vers quelque lieu qu’elles soient dirigées
,
lorsqu’elles sont exportées

des Pays-Bas par batiments de Costa-Rica
,

ne paieront pas de

plus fórt-s ou autres droits
,
que ceux qu’elles paieraient, si elles

étaient expórtées par batiments des Pays-Bas.
Les primes, remises ct autres avantages et privilèges de ce

genre
,
qui

,
dansl’un des deux pays

,
pourraient être accordés a 1’im-

portation ou exportation par batiments natron ai ix ,
le seront éga-

lement k 1’importation ou exportation par batiments de 1’autre

nation.

Art. 8. Le même traitement sur le pied des nationaux est accordé

aux batiments de Costa Rica, pour la coque comme pour la cargaison,

dans les colonies et possessions d’outre-mer du Royaume des

Pays-Bas , et les produits des colonies et possessions d’outre-mer

des Pays-Bas
,
importés en Costa Rica

,
indirectement , des ports

des Pays-Bas en Europe, n’y seront pas assujettis a d’autres ou

plus forts droits, que lorsqu’ils y sont importés, directement,

du lieu de production.

Art. 9. Les marchandises du Royaume des Pays-Bas, et toutes

marchandises importées sous pavillon Néerlandais dans Costa Rica ,

ainsi que les marchandises de la République de Costa Rica et toutes

marchandises importées sous pavillon de cette République dans les

ports des Pays-Bas ,
ne seront pas

,
quant au transit par le ter-

ritoire des Etats respectifs ,
soumises a des conditions plus oné-

reuses, ni k des droits plus élevés. que les marchandises de tout

autre pays , et importées dans les États respectifs sous pavillon de

toute autre nation.

Les hautes parties contractantes pourront établir des consuls

ou agents commerciaux dans les ports et lieux 1’une de 1’autre

,

partout oit sont ou seront admis des consuls ou agents commer-
ciaux d’autres nations ; et les dits consuls ou agents commerciaux

,

après avoir obtenu 1’exéquatur usité pour 1’exercice de leurs

fonctïons, jouiront dans les pays respectifs des mêmes droits,

prérogatives et immunités
,
dont y jouissent les consuls ou agents

commerciaux des nations les plus favorisées.

Les dits consuls ou agents commerciaux seront autorisés
,
sur

le même pied que ceux des nations les plus favorisées, a réclamer

1’assistance del’autorité compétente pour la recherche
,
1’arrestation

,

la détention et le recouvrement des déserteurs des navires de

guerre ou de commerce de leur nation.

En cas de mort de quelque citoyen ou sujet de 1’une des par-

ties contractantes dans les territoires de 1’autre, sans héritier présent

ni exécuteur testamentaire , le consul ou agent commercial de la

nation a laquelle le décédé a appartenu
,
pourra

,
pour autant

que les lois du pays le lui permettent , s’immiscer par lui-même
ou son représentant, pour nommer des curateurs ou prendre sous

sa garde la succession,* dans 1’intérêt des héritiers et créanciers.

Ils pourront aussi, lors denaufrage dans leur ressort. faire valoir

les droits des nationaux intéressés ,
conformément aux lois du

pays , ct veiller a la mise en süreté des débris
,

soit du navire

,

soit de la cargaison.

Art. 12. Le présent traité aura force et durée pendant 1’espace de

sept ans
,
a compter du jour de 1’échange des ratifications, et ensuite,

jusqu’a 1’expiration de douze mois
, après que 1’une des hautes

parties contractantes aura notifié k 1’autre son intention de le

faire cesser
;
chacune des deux hautes parties contractantes se

réservant le droit de faire cette notification au bout des sept ans,

pour lesquels le traité est d’abord conclu, ou a toute date ultérieure.

Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst , en dat alle ministeriele departementen , autoriteiten

,

collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

[LXV. 3,]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

In de maand Julij 1851 ontving Zijner Majesteits zaakgelastigde
te Washington een aanzoek van den heer Molina, buitengewoon
gezant en gevolmagtigd minister der Republiek van Costa Rica
bij de Vereenigde Staten van Noord-Amerika

, om een tractaat

van vriendschap, handel en scheepvaart met Nederland te sluiten.

De Regering, na de kamers van koophandel en fabrieken te

Amsterdam en Rotterdam nopens dit aanzoek te hebben geraad-
pleegd

,
verkreeg de overtuiging, dat, ofschoon Costa Rica, een

kleine Staat, die naauwelijks 150,000 inwoners telt, dusverre
voor Nederlands hahdel van weinig beteekenis^ is

,
in dien toe-

stand echter welligt eerlang
[
gunstige verandering

s
zoude kunnen

komen.

De vruchtbaarheid van het grondgebied van Costa Rica, de
betrekkelijke rust die aldaar genoten wordt , en de invloed der
Engelsche kapitalen

,
die in den laatsten tijd aan de ontluikendo

nijverheid der bevolking zijn te hulp gekomen , schijnen waar-
borgen op te leveren voor eene aanstaande ontwikkeling van
welvaart, waarvan ook de Nedei landsche handel partij zal kunnen
trekken, en waarop hij bereids zijne aandacht begint te vestigen.
Daarenboven deed de geographische ligging der opgemelde Repu-
bliek

,
in de onmiddellijke nabijheid der landengte van Panama,

het wenschelijk voorkomen aan den handel en aan de vlag van
Nederland de regten der meest begunstigde natie te verzekeren
en met het oog óp het behing, hetwelk de overtogt van dit

gedeelte van Amerika voor de gemeenschap met de westelijke
kusten van dat werelddeel kan opleveren

, Nederland bij voor-
raad te waarborgen tegen uitsluiting van voordeelen , die andere
natiën welligt in Costa Rica zouden kunnen bedingen.
Om die redenen meende de Regering de voorgestehle onder-

handeling niet te moeten afwijzen. Zij magtigde derhalve ’s Konings
zaakgelastigde te Washington tot liet sluiten van het tractaat,

dat het onderwerp uitmaakt van het ontwerp van wet
, hetwelk

thans aan de Staten-Generaal wordt aangeboden.
Van dat tractaat, hetwelk in de Fransche taal is gesloten,

wordt hierbij een afschrift gevoegd , benevens eene vertaling.

De drie eerste artikelen bevatten de gebruikelijke algemeens
bedingen omtrent onderlinge vriendschap en vrijheid van handel
en scheepvaart.

Het 4de artikel betreft de gemeenmaking, van weêrszijden, naar
gelang van zaken om niet of tegen equivalent, der gunsten, die

aan andere natiën zouden kunnen worden toegestaan.

Het 5de artikel verzekert de gelijkstelling van elkanders voort-

brengselen met die der iqeest begunstigde natie.

Daar dit artikel uitdrukkelijk en alleen gewaagt van gelijkstel-

ling met de voortbrengselen van den grond of van de fabrieken

van andere vreemde natiën , zoo wordt uit den aard der zake
door hetzelve geen inbreuk gemaakt op ons regt tot begunstiging

der voortbrengselen onzer eigene koloniën. Alleen zal dit artikel

Nederland verpligten
,

de bijzondere vergunningen die aan do

nijverheid van andere Staten gedaan worden, ook tot de Costa-
Ricaansche voortbrengselen uit te strekken

;
hetgeen evenwel van

weinig practische beteekenis is.

Het 6de artikel behelst volledige gelijkstelling der beide vlaggen

met opzigt tot de scheepsongelden :

Art. 7, gelijkstelling der beide vlaggen, wat aangaat het regt

op de goederen, zoowel bij regtstreeksche als bij indirecte vaart;

Art. 8, dezelfde gelijkstelling met de nationale vlag voor de

vlag van Costa Rica in de Nederlandsche koloniën en overzee-

sche bezittingen, onder bewilliging van de zijde der Republiek

om de voortbrengselen der Nederlandsche koloniën en overzeesche

bezittingen , uit Nederlandsche havens aangebragt, op denzelfden

voet te behandelen als wanneer zij regtstreeks van de plaats der

voortbrenging worden ingevoerd. Eene bepaalde uitstrekking van
dit beding tot alle overzeesche waren is minder noodig voorge-

komen , aangezien de onwaarschijnlijkheid, dat voortbrengselen

van Zuid- en Noord-Amerika over de Nederlandsche havens in

Costa Rica zullen ingevoerd worden.

Art. 9 verzekert over en weder, met opzigt tot den doorvoer,

aan alle goederen onder de respective vlaggen aangevoerd , de

behandeling op den voet der meest begunstigde 'natie.

Door deze bepaling is het voorname doel der overeenkomst be-

reikt, in verband met het belang, dat de overtogt over de land-

engte van Panama voor den handel naar do westelijke kusten

van Amerika in het vervolg kan opleveren.

Art. 10 betreft de benoeming van consuls, de bemoeijenis vrn
deze agenten om deserteurs van de schepen hunner natie terug

te bekomen , alsmede hunne zorg voor nalatenschappen en voor

van schipbreuken afkomstige goederen.

De behandeling op den voet der meest begunstigde natie en

de naleving der wetten van het land staan daarbij op den voor-

grond.

Art. 11 verzekert wederkeerig volledige bescherming en behan-

deling op den voet der meest begunstigde natie met opzigt tot

de regtsbedeeling , de beschikking over goederen ,
de erfopvolging,

de uitoefening der godsdienst en de begrafenissen.

Art. 12 bepaalt den duur van het tractaat.

Art. 13 stelt een jaar voor de uitwisseling der acten van

bekrachtiging, ten einde genoegzamen tijd te laten voor de

goedkeuring van het tractaat door de wetgevende magt in de

beide landen.

De uitwisseling zal plaats hebben te Washington of te Londen ,

omdat de heer Molina
,
die ook als gezant bij het hof van Groot-

Brittannie geaccrediteerd is, zich welligt ( tegen het bepaalde

tijdstip in laatstgenoemde hoofdstad zal bevinden.
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Ten slotte wordt hierbij overgelegd, ter vergelijking, een
exemplaar van het tractaat, den 27sten November 1849 tusschen

Groot-Brittannie en Costa Rica gesloten.

De Minister van Buitenlandsche Zaken ,

Van Zeulen vax Nyevelt.

De Minister van Finantien ,

Vax Bosse.

De Minister van Koloniën ,

Chs. F. Pahud.
«e

|LXV. 4.J

TRACTAAT van wiendschap , handel en scheepvaart tusschen

Nederland en de Republiek van Costa Ricca cjeslolen

den 12den Julij 1852.

Sa Majesté lc Roï des Pays-Bas et

la République de Costa Rica, — désirant par un traité d’amitié
,

de commerce et de navigation, assurer de bonnes relations entre

les deux pays , et régler surtout d’une manière certaine les rapports

commerciaux de leurs sujets et citoyens respectifs , ont, a eet

effet, nommé

:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Fran^ois Mathieu
Weneeslas baron Testa, chevalier de 1’ordre Royal du Lion Néer-
landais, commandeur de 1'ordre Royal Grand-ducal de la Couronne
de Chêne de Luxembourg, chevalier de 1’ordre Grand-ducal du
Faucon Blanc, 3me classe, de Saxe-Weimar-Eisenach, Son Chargé
d’aflfaires pres les États Unis d’Amérique ; et

la République de Costa Rica, le sieur Don Felipe Molina,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la dite Ré-
publique prés les Etats Unis d’Amérique;

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés

en bonne et due fbrme, sont convenus des articles suivants

:

Art. 1. II y aura amitié sincère et durable entre Sa Majesté
le Roi des Pays-Bas, Ses héritiers et successeurs et Ses sujets,

d’une part ,
et la République de Costa Rica et ses citoyens

, de

1’autre.

.

Art. 2. II y aura liberté réciproque de commerce entre les

pays de la domination de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas en

Europe et les territoires de la République de Costa Rica.

Les sujets et citoyens respectifs pourront, réciproquement et

en toute liberté et sürelé aborder , avec leurs batiments et car-

gaisons, dans les ports
,
places et rivières des pays et territoires

susmentionnés, partout oü il est ou sera permis il d’autres étrangers

d’aborder; ils pourront y rester et résider
, y louer et oecuper

des maïsons et des magasins pour leur commerce; et, en général,

les négoeiants ct trafiquants des deux nations jouiront, dans
le territoire 1’unc de 1’autre, de la plus entière protection et süreté

pour leur commerce, sans cesser toutefois d’être soumis aux lois

et ordonnances du pays.

De memo les batiments de guerre et les paquebots employés
au service de la poste aux lettres, de part et d’autre, pourront,
m toute liberté et süreté, aborder dans les ports, rivières et

lieux, oü il est ou sera permis aux batiments de guerre ou
paquebots de la poste d’autres nations étrangères d’aborder; ils

pourront y entrer, y jeter 1’ancre, y séjourner, s’y réparer,

sans toutefois cesser d’être assujettis aux lois et ordonnances locales.

En ce qui concerne 1’exercice du cabotage , les snjets et

citnyens de chacun des deux États se conformeront respectivement

aux lois qui régïssent actuellement , ou qui pourront régir paria
suite cettc matière dans chacun des deux États.

Art. 8. La liberté de commerce et de navigation est égale-

ment accordée aux eitoyens de la République de Costa Rica
dans les oolonies

,
possessions et établissements d’outre-mer du

Royaume des Rays-Bas, dans 1’étendue quo cette liberté est

accordée présentement, ou sera accordée par la suite aux autres

nations étrangères.

Art. 4. Les deux hautes parties contractantes, entendant s’en-

gager, par les deux articles précédcnts
, il se traiter sur le pied

de la1 nation la plus fjrtvorisée , il est convenu entre elles
,
quo

toute faveur, en matière de commerce et de navigation, quo 1’une

des parties contractantes accorde actuellement, ou pourrait accor-
der par la suite, aux sujets ou citoyens de quelque autre État,
sera étenduc nux sujets ou citoyens de 1’autre partie, gratuite-
ment, si la concession en iaveur de eet autre État est gratuite, ou
en donnn,nt uno compcnsation , autant que possible de valeur et
o tiet équivalent, fi fixcr de commnn accord

, si la concession est con-
ditionnello.

Art. 5. Les produits du sol ou des fabriques des Pays-Bas

,

it leur importation dans 1’État de Costa Rica, ne eeront pas assu-

jettis è. des droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou
seront frappés , a 1’importation , les produits similaires du sol ou
des fabriques d’autres nations étrangères ; et de même ,

les produits
du sol ou des fabriques de Costa Rica, a leur importation aux
Pays-Bas, ne seront pas assujettis a des droits autres ou plus

élevés que ceux dont sont ou seront frappés
,
a 1’importation

,

les produits similaires du sol ou des fabriques d’autres nations
;

et aucuns droits ou charges ne seront imposés dans le territoire

de 1’une des parties contractantes sur 1’exportation vers les ter-

ritoires de 1’autre que ceux auxquels est ou pourrait être soumise
1’exportation d’articles similaires vers d’autres pays; et aucune
prohibition ne sera imposée sur 1’exportation ou importation
d’articles quelconques , le produit naturel ou industriel des Pays-
Bas ou de Costa Rica

,
qui ne s’étendra pas de la même manière

a toutes autres nations.

Art. 6. Aucuns droits ou charges autres ou plus élevés de
tonnage, d’éclairage, de port ou de pilotage, de sauvetage en cas
d’avarie comme de nauffage, ou a titre de quelque autre impo-
sition générale ou locale, ne seront prelevés dans les ports et

les places de la République de Costa Rica sur les navires des
Pays-Bas, ni dans les ports et places des Pays-Bas sur les navires
de Costa Rica que ceux auxquels sont assujettis dans les mêmes
circonstances les nationaux.

Art. 7. Les denrées et marchandises, quelle que soit leur

origine et de quelque part qu’elles viennent, importées en Costa
Rica par batiments des Pays-Bas, ne paieront pas de plus forts

ou autres droits, que ceux qu’elles paieraient, si elles étaient

importées par batiments de Costa Rica; et réciproquement, les

denrées et marchandises, quelle que soit leur origine, et de
quelque part qu’elles viennent, importées dans les Pays-Bas par
batiments de Costa Rica, ne paieront pas de plus forts ou autres
droits que ceux qu’elles paieraient, si elles étaient importées par
batiments des Pays-Bas.
De même, les denrées et marchandises, quelle que soit leur

origine , et vers quelque lieu qu’elles soient dirigées
, lorsqu’elles

sont exportées de Costa Rica par batiments des Pays-Bas , ne
paieront pas de droits plus forts ou autres que ceux qu'elles

paieraient, si elles étaient exportées par batiments de Costa
Riea; et réciproquement, les denrées et marchandises, quelle

que soit leur orgine et vers quelque lieu qu’elles soient dirigées

lorsqu’elles sont exportées des Pays-Bas par batiments de Costa
Rica, ne paieront pas de plus forts ou autres droits que ceux
qu’elles paieraient

, si elles étaient exportées par batiments des
Pays-Bas.
Les primes , remises et autres avantages et privilèges de ce

genre
,

qui , dans 1’un des deux pays
,
pourraient être accordés il

1’importation ou exportation par batiments nationaux , le seront

également a 1’importation ou exportation par batiments de 1’autre

nation.

Art. 8. Le même traitement sur le pied des nationaux est

accordé aux batiments de Costa Rica, pour la coque comme poui’

la cargaison , dans les colonies et possessions d’outre-mer du
Royaume des Pays-Bas; et les produits des colonies et pos-
sessions d’outre-mer des Pays-Bas , importés en Costa Rica

,

indirectement, des ports des Pays-Bas en Europe, n’y seront pas
assujettis ix d’autres ou plus forts droits, que lorsqu’ils y sont
importés, direetement, du lieu de production.

Art. 9. Les marchandises du Royaume des Pays-Bas , et

toutes marchandises importées sous pavillon Néerlandais dans
Costa Rica , ainsi que les marchandises de la République de Costa
Rica, et toutes marchandises importées sous pavillon de cette

République dans les ports des Pays-Bas, ne seront pas, quant au
transit par le territoire des États respectifs, soumises il des con-
ditions plus onéreuses, ni il des droits plus élevés, que les mar-
chandises de tont autre pays, et importées dans les États respectifs

sous pavillon de toute autre nation.

Art. 10. Les hautes parties contractantes pourront établir des
consuls ou agents commerciaux dans les ports et lieux 1’une de
1’autre, partout ofi sont ou seront admis des consuls ou agents
commerciaux d’autres nations; et les dits consuls ou agents com-
merciaux, après avoir obtenu 1’exéquatur usité ponr 1’exercice de
leurs fonctions, jouiront dans les pays respectifs des mêmes droits,

prérogatives et immunités, dont y jouissent les consuls ou agents
commerciaux des nations les plus favorisées.

Les dits consuls ou agents commerciaux seront autorisés , sur
le même pied que ceux des nations les plus favorisées, il réclamer
l’assistanco de 1’autorité compétente pour la recherche, 1’arres-

tation, Ia détention et le recouvrement des déserteurs des navires
de guerro ou de commerce de leur nation.

En cas do mort de quelque citoyen ou sujet de 1’une des
porties contractantes dans les territoires de 1’autre, sous héritier

présent ni executeur testamentaire, le consul ou agent commercial
de la nation il laquelle le décédé a appartenn

,
pourra

,
pour

nutant que les lois du pays le lui permettent, s'immiscer par lui-
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même ou son représentant, pour nommer des curateurs ou pren-

dre sous sa garde la succession
,

dans 1’intérêt des héritiers

et créanciers.

Ils pourront aussi ,
lors de naufrage dans leur ressort, faire valoir

les droits des nationaux intéressés , conformément aux lois du

pays ,
et veiller a la mïse en süreté des débris

,
soit du navire

,

soit de la cargaison.

Art. 11. Par tout ce qui a rapport a 1’administration de la

justice ;
au droit de disposer de ses biens

,
par vente ,

donation

,

échange ou d’autre manière ; au droit de succéder
,
par testament

ou de toute autre manière ; k la liberté du culte dans les maisons

particulières ou dans les lieux publiés, destinés a eet objet;

aux sépultures, — lessujets et citoyens respectifs jouiront de part

et d’autre de la plus parfaite protection et du traitement et des

avantages accordés aux nations les plus favorisées.

Art. 12. Le présent traité aura f'orce et durée pendant 1’espace

de sept ans ,
a compter du jour de l’échange des ratifications ,

et

ensuite jusqu’a 1’expiration de douze mois , après que 1’une des

hautes parties contractantes aura notifié a 1’autre son intention de

le faire cesser; cliaeune des deux hautes parties contractantes

se réservant le droit de faire cette notification au bout des

sept ans, pour lesquels le traité est d’abord conclu, ou a toute

date ultérieure.

Art. 13. Le présent traité sera ratiiié et les ratifications en

seront échangées a Washington ou Londres dans 1’espace d’un

an ou plustót, si faire se peut.

En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs 1’ont signé et y
ont apposé leur cachet.

Fait a Washington le douze Juillet de 1’an de grace mil huit

cent cinquante-deux.

(Get.) Fs. Testa. {Get.) F. Molina.
(L. 8.) (L. S.)

[LXV. 5.]

VERTALING van het Tractaat van vriendschap , handel

en scheepvaart ,
den 12den Julij 1852 tusschen de Neder-

landen en de Republiek van Costa Rica gesloten.

Z. M. de Honing der Nederlanden en de Republiek van Costa

Rica ,
wenschende door een tractaat van vriendschap , handel en

scheepvaart de goede verstandhouding tusschen de beide landen

te verzekeren ,
en bovenal op eene vaste wijze de handels-

betrekkingen van hunne wederzij dsche onderdanen en burgers

te regelen ,
hebben te dien einde benoemd

:

Z. M. de Koning der Nederlanden

,

den heer Frans Mattheus Wenceslas baron Testa , ridder der

orde van den Nederlandschen Leeuw, kommandeur der Koninklijk-

Groot-hertogelijke orde van de Eikenkroon van Luxemburg
,
ridder

der Groot-hertogelijke orde van den Witten Valk, 3de klasse,

van Saksen-Weimar-Eisenach , Hoogstdeszelfs Zaakgelastigde bij

de Vereenigde Staten van Amerika

;

en de Republiek van Costa Rica,

den heer Don Filip Molina, buitengewoon Gezant en gevol-

magtigd Minister van gezegde Republiek bij de Vereenigde Staten

van Amerika

;

dewelke , na elkander hunne in goeden en behoorlijken vorm
bevondene volmagten te hebben medegedeeld

,
omtrent de volgende

artikelen zijn overeengekomen.

Art. 1. Er zal opregte en duurzame vriendschap bestaan tus-

schen Z. M. den Koning der Nederlanden ,
Hoogstdeszelfs erfge-

namen en opvolgers , en Hoogstdeszelfs onderdanen ,
ter eener

zijde, en de Republiek van Costa Rica en hare burgers, ter

andere zijde.

Art. 2. Er zal wederkeerige handelsvrijheid zijn tusschen de

Staten van Z. M. den Koning der Nederlanden in Europa, en

het grondgebied der Republiek van Costa Rica.

De wederzij dsche onderdanen en burgers zullen wederkeerig

,

en in alle vrijheid en veiligheid, met hunne schepen en ladingen

kunnen aanlanden in de havens
,
plaatsen en rivieren van boven-

gemelde Staten en van bovengemeld grondgebied, overal waar het

aan andere vreemdelingen geoorloofd is of zal wezen aan te landen;

zij zullen aldaar kunnen vertoeven en er verblijf houden, er wonin-
gen en pakhuizen voor hunnen handel kunnen huren en betrekken

,

en in ’t algemeen zullen de kooplieden en handelaren der twee
natiën ,

op het grondgebied der andere
,
de volledigste bescher-

ming en veiligheid voor hunnen handel genieten , zonder evenwel
op te houden onderworpen te zijn aan de wetten en verordeningen

van het land.

Zoo ook zullen de oorlogsschepen en de pakketbooten tot den
vervoer van brieven over en weder, in alle vrijheid en veiligheid,

de havens, rivieren en plaatsen kunnen aandoen, waar zulks aan
de oorlogsschepen of postbooten van andere vreemde natiën geoor-

loofd is of zal wezen; zij zullen aldaar kunnen binnenvallen,

ankeren, vertoeven, herstellingen doen, zonder nogtans op te

houden onderworpen te zijn aan de plaatselijke wetten en veror-

deningen.

Met opzigt tot den kusthandel
,

zullen de onderdanen en bur-
gers der beide Staten zich wederzijds gedragen overeenkomstig

de wetten , die thans of in het vervolg dat onderwerp in elk der

beide Staten regelen of zullen regelen.

Art. 3. Aan de burgers der • Republiek van Costa Rica wordt
almede verleend de vrijheid van handel en scheepvaart in de

koloniën en overzeesche bezittingen en nederzettingen van het

Koningrijk der Nederlanden
, in dezelfde mate als die vrijheid

thans verleend is of in het vervolg verleend zal worden aan de

andere vreemde natiën.

Art. 4. Daar het de bedoeling is der beide hooge contracterende

partijen, zich bij de twee voorgaande artikelen te verbinden om
elkander te behandelen op den voet van de meest begunstigde

natie, zoo. zijn zij overeengekomen, dat elke gunst in zaken van
handel en scheepvaart, welke de eene der contracterende partijen

thans verleent of in ’t vervolg zoude komen te verleenen aan
de onderdanen of burgers van eenigen anderen Staat, ook zal

worden uitgestrekt tot de onderdanen of burgers van de andere

partij
;
om niet, zoo die vergunning teq behoeve van den anderen

Staat om niet is verleend, of tegen zooveel mogelijk gelijke ver-

gelding in waarde en in werking, met gemeen overleg te bepalen,

indien de verleende gunst voorwaardelijk is.

Art. 5. De voortbrengselen van den grond of der Fabrieken

van Nederland zullen, bij invoer in den Staat van Costa Rica,

aan geene andere of hoogere regten onderworpen zijn, dan welke

gelegd zijn of zullen worden op den invoer van gelijksoortige

voortbrengselen van den grond of van de fabrieken van andere

vreemde natiën; en evenzeer zullen de voortbrengselen van den

grond of der fabrieken van Costa Rica, bij invoer in Nederland,

aan geene andere of hoogere regten onderworpen zijn, dan die

welke gelegd zijn of zullen worden op den invoer van gelijksoortige

voortbrengselen van den grond of der fabrieken van andere natiën ;

en geenerlei regten of lasten zullen
,
op het grondgebied van eene

der contracterende partijen, gelegd worden op den uitvoer naar

het grondgebied van de andere
,
dan die , waaraan de uitvoer

van gelijksoortige artikelen naar andere landen onderworpen is,

of zal worden ; en geenerlei verbod zal gelegd worden op den

uitvoer of op den invoer van eenige artikelen hoegenaamd, natuur-

lijke of kunstmatige voortbrengselen van Nederland of van Costa

Rica, hetwelk zich niet op dezelfde wijze tot alle andere natiën

zal uitstrekken.

Art. 6. Geenerlei andere of hoogere regten en lasten voor

tonne-
,
vuur-, haven- of loodsgelden, bergloonen in geval van

avarij of schipbreuk, of ter zake van elke andere algemeene of

plaatselijke belasting, zullen in de havens en plaatsen van de Re-

publiek van Costa Rica van de Nederlandsche schepen, noch in

de havens en plaatsen van Nederland van Costa-Ricaansche sche-

pen geheven worden
,

dan die
,
waaraan de nationale schepen

in dezelfde omstandigheden onderworpen zijn.

Art. 7. De goederen en koopwaren
,
om het even van welken

oorsprong en van waar zij komen ,
met Nederlandsche schepen in

Costa Rica ingevoerd, zullen geene hoogere of andere regten be-

talen
,

dan die welke zij betalen zouden bij invoer met Costa-

Rieaansche schepen; en wederkeerig de goederen en koopwaren,

om het even van welken oorsprong en van waar zij komen

,

met Costa-Ricaansche schepen in Nederland ingevoerd, zullen

geene hoogere of andere regten betalen, dan die, welke zij betalen

zouden bij invoer met Nederlandsche schepen. Evenzoo zullen de

goederen en koopwaren, om het even van welken oorsprong en

werwaarts zij bestemd zijn, bij uitvoer met Nederlandsche schepen

uit Costa Rica
,
geene hoogere of andere regten betalen dan

die, welke zij betalen zouden bijaldien zij met Costa-Ricaansche

schepen wierden uitgevoerd ; en wederkeerig de goederen en koop-

waren
,
om het even van welken oorsprong en werwaarts zij be-

stemd zijn , bij uitvoer met Costa-Ricaansche schepen uit Neder-

land
,
zullen geene hoogere of andere regten betalen

,
dan die

,

welke zij betalen zouden bijaldien zij met Nederlandsche schepen

uitgevoerd worden. De premien
,
vrijstellingen en andere gunsten

of voorregten van dezen aard
,

welke in een der beide landen

aan den in- of uitvoer met nationale schepen mogten worden

toegekend ,
zullen evenzeer genoten worden bij in- of uitvoer dooi-

de schepen der andere natie.

Dezelfde behandeling op den voet der nationale, wordt aan

Costa-Ricaansche schepen toegekend
,
voor den bodem zoowel als

voor de lading, in de koloniën en overzeesche bezittingen van

het Koningrijk der Nederlanden ; en de voortbrengselen der

Nederlandsche koloniën en overzeesche bezittingen bij imlirecten

invoer in Costa Rica uit de Nederlandsche havens in Europa,

zullen er aan geene andere of hoogere regten onderworpen zijn ,

dan wanneer zij aldaar regtstreeks van de plaats der voort-

brenging worden ingevoerd.

Art. 9, De goederen van het Koningrijk der Nederlanden en
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alle goederen, onder Nederlandsche vlag in Costa Rica ingevoerd

,

zoowel als de goederen der Republiek van Costa Rica en alle goe-

deren , onder de vlag dier Republiek in de havens van Nederland
ingevoerd , zullen ,

wat aangaat den doorvoer over het grondgebied

der respective Staten, aan geene meer bezwarende voorwaarden
onderworpen zijn

, noch ook aan hoogere regtcn
,
dan de goederen

van elk ander land, en die onder de vlag van elke andere natie

in de respective Staten zijn ingevoerd.

Art. T0. De hooge contracterende partijen zullen consuls of

handels-agenten melkanders havens en plaatsen kunnen aanstellen,

overal waar consuls of handels-agenten van andere natiën toe-

gelaten zijn of zullen worden; en de gezegde consuls of handels-

agenten, na het gebruikelijk exequatur voor de uitoefening hunner
werkzaamheden verkregen te hebben

,
zullen in de wederzijdsche

landen dezelfde regten, voordeelen en vrijdommen genieten,

welke aldaar genoten worden door de consuls of handels-agenten

der meest begunstigde natiën.

'De gezegde consuls of handels-agenten zullen geregtigd zijn,

op den voet als die der meest begunstigde natie, om den bijstand

in te roepen der bevoegde magt, tot het opsporen
,
aanhouden, vast-

zetten en terugbekomen der deserteurs van de oorlogs- of koop-
vaardij-schepen hunner natie.

Ingeval van overlijden van eenen burger of onderdaan van eene

der contracterende partijen op het grondgebied der andere, zonder
dat er een erfgenaam of testamentair executeur aanwezig zij , zal

de consul of kandels-agent der natie , tot welke de overledene

behoorde, zich, voor zooverre de wetten des lands hem zulks

veroorloven , daarmede in persoon of door zijnen vertegenwoor-
diger kunnen bemoeijen, ten einde curators te benoemen of de

nalatenschap onder zijne bewaring te nemen, in het belang der

erfgenamen en schuldeischers.

Zij zullen ook, bij schipbreuk onder hun ressort, de regten der

'belanghebbende nationalen kunnen doen gelden
,
overeenkomstig

de wetten des lands , en waken voor het in veiligheid brengen

van het wrak van het schip of van de lading.

Art. 11. Met opzigt tot alles wat betrekking heeft tot de

regtsbedeeling
, tot de bevoegdheid om over zijne goederen bij

verkoop, schenking, ruil, of op eenige andere wijze te beschik-

ken ,
tot het regt van erfopvolging bij uitersten wil of op elke

andere wijze, tot de vrijheid van godsdienstoefening in bijzondere

huizen of in openbare, daartoe ingerigte gebouwen, tot de be-
grafenissen — zullen de wederzijdsche onderdanen en burgers

,

over en weder
, de volledigste bescherming genieten

,
en de behan-

deling en voordeelen aan de meest begunstigde natie toegekend.
Art. 12. Het tegenwoordig verdrag zal van kracht en duur zijn

voor een tijdvak van zeven jaren, te rekenen van den dag der

uitwisseling van de ratiücatien, en vervolgens tot aan het einde

van twaalf maanden, nadat de eene of andere der twee hooge
contracterende partijen aan de andere haar verlangen om hetzelve

te doen ophouden zal hebben te kennen gegeven, behoudende elke

der beide hooge contracterende partijen zich het regt voor, om
die kennisgeving te doen aan het einde der zeven jaren, waar-
voor het tractaat aanvankelijk is gesloten, of op elk ander later

tijdstip.

Art. 13. Het tegenwoordig verdrag zal bekrachtigd worden,
en de ratificatien er van zullen worden uitgewisseld te Washington
of te Londen, binnen den tijd van één jaar, of zoo mogelijk
vroeger.

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche gevolmagtigden
hetzelve geteekend en er Iran zegel op gesteld hebben.
Gedaan te Washington den twaalfden Julij van het jaar der

genade duizend acht honderd twee en vijftig.

(
Gct .) Fs. Testa.

[
Get .) F. Molixa.

(L. S.) (L. S.)

(LIL 5.J

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag
der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
vaststellende het tijdelijk in omloop blijven van tien millioen

der muntbiljetten van 1849.

§ 1. Het is volkomen juist dat de tegenwoordige voordragt in

strijd is met de vroeger, zelfs onlangs, door de Regering zelve

geopende uitzigten. Do teleurstelling die de Kamer ondervindt

,

kan niet grooter zijn dan die welke de Regering zelve heeft
ondervonden.

Wanneer men evenwel zijne aandacht gelieft te vestigen op
hetgeen elders geschiedt

,
zal de bevreemding

,
die de Commissie

van Rapporteurs aan den dag legt
, welligt ophouden. Of zou

men later de Regering niet met alle regt van onverantwoor-
delijke ligtzinnigheid kunnen beschuldigen indien zij, niet lettende

op de vorderingen van de kunst, en hetgeen men overal buiten

’s lands als een onmisbaar vereischte beschouwt eenvoudig over

het hoofd ziende, een muntpapier in blijvenden omloop bragt, dat

oneindig minder waarborgen tegen misdadige nabootsing opleverde

dan soortgelijk papier overal buiten ’s lands aanbiedt ? Zou men
het niet aan de zorgeloosheid der Regering wijten

, indien zij zelfs

de voorzorgen uit het oog verloor die men elders tegen het gebruik
van de paleographie en van de photographie tot misdadige nama-
king bezigt ?

De Regering heeft zich aan zoodanige verwijten niet willen

blootstellen. Zij is met de elders verkregen ondervinding te rade

gedaan. En deze heeft haar overtuigd, dat alleen in eene zeer

zorgvuldig vervaardigde gravure, gepaard met de zoo even ge-

noemde voorzorgen, de meeste waarborgen tegen bedriegelijke

namaking te vinden zijn. De reden van die meening is zeer een-

voudig: hoe volmaakter de gravure, uit een artistiek oogpunt
beschouwd , is

,
des te kleiner is het getal kunstenaars , dat de

geschiktheid heeft voor namaking. En bezigt men tevens tot

het maken van den drukvorm meer dan ééne kunst , des te meer
waarborgen heeft men tegen bedriegelijke nabootsing, vermits het

hoogst zeldzaam zal zijn dat de onderscheidene takken van één
kunstvak door denzelfden persoon in dezelfde volkomenheid
beoefend worden. Maar tot het bijeenverzamelen van al die

vereischten wordt tijd gevorderd; de Regering herhaalt het,

spoed is in dezen met behoorlijke waarborgen volstrekt onver-

eenigbaar. Zooveel te meer is dit hier te lande het geval, alzoo

die tak van de graveerkunst, welke juist het meeste noodzake-

lijk is, en welke elders beoefend wordt, hier te lande schier geenen

enkelen beoefenaar telt
:
gravure voor gewonen plaatdruk bestemd

,

kan voor het doel dat men beoogt , niet in aanmerking komen.
De proeven nu

,
welke voor de vervaardiging van het hoofdge-

deelte der muntbiljetten zijn genomen , hebben tot hiertoe niet in

allen deele aan de verwachting beantwoord. Voor andere, hoogst

belangrijke onderdeelen, is men gelukkiger geweest. Schoon de

Regering zich vleit met de hoop dat de proeven waarmede men
thans bezig is

,
aan de verwachting zullen beantwoorden , is het

haar volstrekt onmogelijk zich aan eenig tijdstip te binden. Dat
zij geen oogenblik zal verzuimen , behoeft wel naauwelijks gezegd

te worden. Maar de verantwoordelijkheid om een minder
doelmatig vervaardigd muntpapier als blijvend circulatiemiddel in

omloop te brengen, mag zij niet op zich nemen.

§§ 2 en 3. De bedenkingen, in deze beide paragraphen aan-
gevoerd, hebben ook bij de Regering gewogen.

Zij merkt intussehen al dadelijk aan, dat zij den maatregel

niet heeft voorgesteld, dan na zich verzekerd te hebben van de

toetreding van de Nederlandsche Bank. Zonder medewerking
van de directie dier Bank zoude — de Regering erkent het gaarne—
eene veranderde beteekenis van de verklaring, door haar op de
muntbiljetten gesteld

,
groote bezwaren opleveren.

Aan de goede trouw wordt door den voorgestelden maatregel

geen oogenblik te kort gedaan. Sedert Junij 1851 heeft ieder

houder van muntpapier de volkomen bevoegdheid gehad van het

tegen specie in te wisselen. Hij heeft die bevoegdheid nog op dit

oogenblik ; hij zal ze behouden
,
wordt deze wet aangenomen

,

èn zoolang de oorspronkelijke op 31 December 1852 gestelde

termijn van intrekking der biljetten niet is verstreken, èn ook na
dien termijn. De aandacht van de houders kan door alle denk-
bare middelen van publiciteit daarop worden gevestigd.

Het is waar , indien de wets-voordragt wordt aangenomen

,

zal het waarborg-depöt na 1 Januarij van lieverlede
, in stede

van in metaal, in inschrijvingen op het grootboek en schatkist-

biljetten veranderen. Maar wanneer de houders dit nu weten,
en toch de inwisseling niet verlangen, mag men gewisselijk

aannemen dat zij in die verwisseling genoegen hebben genomen

.

Gevaar voor wantrouwen ziet de Regering niet het allerminste

:

want ,
indien men dit koude vreezen , zou men de muntbiljetten

volgens de wet van 26 April 1852 (Staatsblad n°. 90) nimmer in

omloop kunnen houden. Men vergete toch niet, het kan niet ge-

noeg herhaald worden , dat het depöt voor die muntbiljetten niet

de eenige waarborg is voor de verzilvering
, maar dat die

verzilvering ,
onafhankelijk van dien waarborg, altijd gevorderd

zal kunnen worden.

§ 4. De Regering is ook bedacht geweest op de aanwending van
een hulpmiddel om de aan gewezen bezwaren te ontgaan. Zij

heeft, onder anderen, gedacht aan het stellen van eenen stempel
op de muntbiljetten die na 1 Januarij 1853, op den nieuwen
voet, in omloop zouden blijven. Maar zij heeft daarvan afgezien,

ten eerste om het tijdroovende en omslagtige van zoodanigen

arbeid, ten andere uit vrees dat welligt in den dagelijkschen

omloop cenig verschil zou ontstaan tusschen de gestempelde en
niet-gestempcldc biljetten. Het behoeft toch naauwelijks gezegd
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dat het getal biljetten, dat reeds dadelijk aan stempeling onder-

worpen zou kunnen worden , uiterst gering zou zijn.

Het beste hulpmiddel moet ongetwijfeld worden gezocht in de

meest mogelijke publiciteit ; en daartoe zal de Regering alle midde-

len ,
die ter harer beschikking staan , aanwenden.

§ 5. De hier gemaakte bedenking is niet onjuist. Eene
bijvoeging in het wets-ontwerp zal het hier gemaakte bezwaar
wegnemen.

§ 6. Ook de considerans der wet is , in overeenstemming met
de hier gemaakte aanmerking, aangevuld.

§ 7. Ook door de tusschenkomst van de Nederlandsche Bank
is men genoegzaam zeker dat binnen een zeer kort tijdsverloop

de hoeveelheid muntbiljetten , die in omloop is
, tot op 10 millioen

verminderd zal worden.
Reeds voor eenigen tijd heeft men de voorzorg gebruikt om

het kleine getal muntbiljetten van f 100 en van f 10 ,
dat ter

inwisseling wordt aangeboden
,
niet terstond te vernietigen ,

maar
dit in depot te houden tot dat over het onderhavige wets-ontwerp

zal zijn beslist.

§ 8. De wijziging, in § 5 van deze beantwoording vermeld,

zal ook het hier gerezen bezwaar wegnemen.

§ 9. De vraag alhier gedaan
,
moet noodwendig ontkennend

worden beantwoord. '

De fondsen tot aankoop van de hier vermelde inschrijving gebe-

zigd
,
zijn door de schatkist voorgeschoten. Zij moeten derhalve

onmiddellijk, zoodra de nieuwe muntbiljetten gereed zijn, of zoo-

dra dit wets-ontwerp aangenomen mogt worden , aan de schatkist

worden teruggegeven. Zonder nadere magtiging der wet
, zouden

zij niet op nieuw tot aankoop van schuld kunnen gebezigd worden.

De Minister van Finantien,

Van Bosse.

[LH. 6.]

OPGAVE VAN WIJZIGINGEN in het Ontwerp van Wet
vaststellende het tijdelijk in omloop blijven van tien millioen

der muntbiljetten van 1849. [Zie dit Wets-ontwerp op
bladz. 254 dezer Bijlagen .]

In den considerans
,
2de alinea

,
Sden regel

,
in plaats van het

woord alzoo , te stellen : » door een en ander”.

Het woord voorname valt weg.

Aan het einde der alinea bij te voegen : » of niet spoedig be-

» reikt zou kunnen worden”.

In art. 1 aan het slot te laten volgen

:

>1 De termijn van verjaring, bij art. 8 van de wet van den 17den
» September 1849 vastgesteld , wordt bepaald op 31 December
» 1855.”

[LIL 7.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet vaststellende het tijdelijk in omloop blijven

van tien millioen der Muntbiljetten

;

uitgebragt in de zitting

van den 23sten November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het ontwerp van wet
betrekkelijk het tijdelijk in omloop blijven van een gezamenlijk

bedrag van tien millioen aan muntbiljetten van 1849, heeft, na
kennis genomen te hebben van de Memorie van Beantwoording

,

door den Minister van Finantien
,
onder dagteekening van den

22sten November jl. , ingezonden op het Voorloopig Verslag we-
gens dit wets-ontwerp ,

alsmede van de daarbij gevoegde Nota
van Wijzigingen

,
geen nader onderzoek te dezer zake in de

Afdeelingen der Kamer noodig geoordeeld.

De Commissie heeft voorts gemeend, zonder terug te komen
op de in het Voorloopig Verslag ontwikkelde bedenkingen, zich

in dit Eindverslag te kunnen bepalen tot de verklaring, dat de
aanneming van het wets-ontwerp haar wenschelijk voorkomt.

Aldus vastgesteld den 23sten November 1852.

Bachiene.
Van Goltstein.
Sloet tot Oldhüis.
Van dek Veen.
Verweij.

[XIV. 2.]

VERSLAG der Commissie
,

belast met het onderzoek der door
den Minister van Oorlog verstrekte inlichtingen op adressen
wegens de ophefjing van Nijmegen als vesting; uitgebragt
in de zitting van den 23sten November 1852.

Bij een besluit dezer Kamer van den 27sten September jl. ia

in handen uwer Commissie gesteld het antwoord van den Minister
van Oorlog betreffende inlichtingen op adressen wegens de ophef-
fing van Nijmegen als vesting.

Uwe Commissie, die zich door de afwezendheid van een harer
leden eerst nu met deze taak konde bezig houden, heeft de eer,
het volgende als uitslag harer overweging aan de Vergadering
mede te deelen.

In de eerste plaats is de vraag gerezen, in hoeverre de Kamer
bevoegd kan geacht worden om dit gedeelte van het defensiewezen
te onderzoeken, of liever gezegd, of de Tweede Kamer bij magte
is om in eene waardering te treden der argumenten

, welke den
Minister volgens zijn schrijven bewogen hebben, om in de afwij-
zende beschikking van zijnen voorganger te berusten.

De meerderheid iwer Commissie was van oordeel, dat in dit

speciaal geval de bepaling van art. 58 der Grondwet dergelijke

directe inmenging in de taak van het uitvoerend gezag niet toeliet.

De Kamer mogt niet beslissen omtrent het al dan niet behouden
van vestingen. Zij kan alleen onderzoek doen, en heeft dan het
regt, om de uitgaven op de begrooting af te stemmen, wanneer
die aan haar voorkomen niet goed besteed te zijn. Zij merkten
daarenboven aan, dat de behandeling van dat onderwerp ontijdig

te noemen was
,

terwijl deze Kamer geen kennis droeg van het
eindbesluit van het comité van defensie omtrent het aan te ne-
men stelsel.

De minderheid uwer Commissie, ofschoon in zooverre met het
gevoelen der meerderheid instemmende , dat ze op dit oogenblik

niet verlangt bedenkingen in het rapport op te nemen
, welke met

grond tegen het gevoelen der Regering, om Nijmegen als vesting

te behouden, zouden te maken zijn, wilde echter geen besluit

daaruit getrokken hebben
,
dat deze Kamer de bevoegdheid daar-

toe niet zonde bezitten. Integendeel was de minderheid van
oordeel, dat uit den aard der zaak die magt, welke geroepen
wordt om uitgaven goed te keuren, ook het regt moest behoud
en om de onderwerpen waarvoor uitgaven gevraagd worden

,

grondig te onderzoeken. Het grondwets-artikel , door de meerder-
heid aangehaald, kon daarmede geenszins in strijd zijn.

Uwe Commissie heeft eenstemmig gemeend eenigen strijd te

ontdekken tusschen het gevoelen van het comité van defensie

thans geuit , en hetgeen omtrent de vesting Nijmegen is gezegd

in het comité-generaal ,
waarin het algemeene plan van defensie

werd besproken. Ten einde omtrent dit verschil van meening
licht te ontvangen ,

vroeg men om mededeeling van het advies

van het comité van defensie omtrent het onderwerpelijk adres

,

indien daartegen bij de Regering geen overwegende bezwaren
mogten bestaan.

Ten slotte hebben wij gemeend aan de Kamer te moeten aan-

raden, om aan de Regering de vraag te rigten : of niet, in vol-

maakte overeenstemmimg met het aangenomen stelsel, om Nijme-
gen te behouden als geretrancheerd kamp en bruggenhoofd, tevens

meerdere vrijheid zoude kunnen gegeven worden, ten einde de

stad binnen zekeren afstand uit te leggen, in dien zin, dat een

niet onaanzienlijk gedeelte der thans bestaande verdedigings-

werken met dat doel aan de stedelijke regering konde worden
teruggegeven.

Men wilde daarbij aan de Regering te kennen hebben 'gegeven

,

dat men in elk geval gaarne alle middelen zal zien te baat ne-

men , welke geschikt zijn om, zooveel zulks met het oog op

’s Lands algemeen belang geschieden kan
, de ingezetenen van

Nijmegen te ontlasten van de bezwaren, onafscheidelijk verbonden

aan vestingen ,
waar men met uiterste gestrengheid de verbodsbe-

paling tot op dit oogenblik heeft toegepast.

Uwe Commissie besluit dit haar rapport met het voorstel aan

de Kamer ,
om hetzelve te doen drukken en bij afschrift te

zenden aan den heer Minister van Oorlog.

’s Gravenhage , den 22sten November 1852.

Ter Bruggen Hugenholtz;
Storm van ’s Gravesande.
Taets van Amerongen.
Dommer van Poldersveldt.
Schifper.
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Opgave van verkochte of afgestane domeinen
,
en afkoop van domaniale tienden in i85o.

(Verslag der Commissie.)

[XXX. 1.]

VERSLAG der Commissie belast met het onderzoek der van
Regeringswege ingezonden opgave van verkochte of afgestane

domeinen , en afkoop van domaniale tienden in 1850; uit-

gebragt in, de zitting van den 23sten November 1852.

Ter voldoening aan art. 4 der wet van 29 Augustus 1848
[Staatsblad n°. 39) en art. 3 der wet van den 22sten Decem-
ber 1850

(
Staatsblad n°. 99), is door den Minister van Finantien

onder dagteekening van den 24sten Maart dezes jaars aan deze
Kamer ingezonden eene opgave van den verkoop en afstand van
domeinen

,
van den afkoop van domaniale tienden en praestatien

,

en van de dadingen over domaniale zaken
,
welke in den loop

van het jaar 1851 hebben plaats gevonden. De daartoe betrek-

kelijke stukken zijn bij besluit dezer Kamer van den 27sten
Maart jl. gesteld in handen eener Commissie van vijf leden

, die

echter zijn verhinderd geworden daaromtrent in de vorige zitting

verslag uit te brengen. Een hunner heeft sedert opgehouden tot

deze Kamer te belmoren, en de overige leden met den heer de

Limpens
, die den lieer Borret vervangen heeft , hebben , overeen-

komstig art. 132 van het Reglement van Orde, in deze zitting

hunne taak hervat. Thans geven zij zich de eer het volgende aan
uwe Vergadering mede te deelen.

Zoo als aan uwe Commissie uit de medegedeelde opgaven is ge-

bleken, zijn in het openbaar verkocht 150 perceelen
,

gelegen in

onderscheidene provinciën van het Rijk, en welke hebben opge-

bragt een som van f 304,554. Het voorname gedeelte van deze

goederen bestond uit ’sLands bezittingen, welke opvolgelijk aan
het bestuur der domeinen ter vervreemding zijn overgegeven, of

welke door hetzelve zijn ontdaan geworden van de bezwaren, die

de vroegere vervreemding hadden verhinderd.

Voorts zijn mede in het openbaar verkocht twee erfpachten in

de provincie Zuidholland, te zamen groot f 677.56, voor eene som
van f 15,200, en 1092 grondrenten in de provincie Friesland,

te zamen oorspronkelijk opbrengende f 934.64 (waarvan geene
titels bestonden en voor de inning van welke een beambte op
het eiland Ameland moest worden gehouden), tegen eene som
van f 7052.

Uit de hand zijn afgestaan 68 perceelen, waarvan de opbrengst

heeft bedragen f 12,678.361/2 . Deze aldus afgestane domeinen
waren meest kleine en

,
gelijk uit de omschrijving is af te leiden

,

geringe waarde bezittende stukjes grond, met uitzondering alleen

van twee perceelen water en slikken in de provincie Zeeland,

waarvan het eene, groot 58.61.70, verkocht is voor f5000, aan
eigenaren van schorren en aanwassen , als vallende binnen eenen

nieuw aan te leggen polder, en het andere
,
groot 27. 19.40, voor

f 1800, ter bevordering van de indijking van het vroeger door het

domein verkochte Rammegors ; benevens van een perceel onder
de gemeente Maastricht in Limburg, hetwelk voor f 1579.20,

krachtens de wet van 29 Junij 1850
(
Staatsblad n°. 69) , is afge-

staan.

Wijders zijn nog afgekocht, naar den maatstaf vastgesteld bij

artt. 799 en 800 van het Burgerlijk Wetboek, 3 tienden in de pro-

vincie Noordbrabant, tegen eene som van f 1109.70, en 1003 do-

maniale praestatien in onderscheidene provinciën, tegen eene som
van f59,719.10.

Eindelijk hebben drie dadingen over domaniale zaken plaats

gehad, waarvan twee in de provincie Zeeland, respectivelijk met
de erven Tenaert en met de regthebbenden van de schorren van

Zaamslag, goedgekeurd bij de wetten van 19 Augustus 1851

(Staatsblad n°. 108) en 17 December 1851 (Staatsblad n°. 168), en

ccne in de provincie Noordbrabant, met het gemeentebestuur van
Putte, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 November 1851

(Staatsblad n°. 49), waarbij de quaestieuse heidegronden, groot

56. 54. 70 , aan de gemeente Putte zijn gelaten tegen afstand aan
het domein eener inschrijving in het grootboek der 2Vv percents

nationale schuld, ter nominale waarde van f 1300.

Uit al deze verschillende opgaven heeft uwe Commissie de

overtuiging erlangd, dat met den verkoop der Vervreemdbare
domeinen van den Staat , ter nakoming van het voorschrift

der wet van den 29sten Augustus 1818, geregeld wordt voort-

gegaan. De in liet laatst vcrloopen jaar tot stand gebragte
dadingen over domaniale zaken on afkoopen van domaniale tien-

den en praesfatïen zijn haar voorgekomen tot gcenerlci aanmer-
king aanleiding te geven. Wat echter de verhouding der op-

brengst met de waarde van do in liet openbaar verkochte en bij

onderhandsche overdragten afgestane goederen betreft, hcoft zij

zich niet bovoegd geacht in oenige opzettelijke beschouwingen te

treden, zoowel omdat zij gemeend heeft dat haar daaromtrent
geen onderzoek was opgedragen , als omdat do nadere inlichtingen,

welke dienaangaande mogten worden verlangd
, zullen kunnen

worden verkregen uit de rekening en verantwoording, die ter

zake van de domein-verkoopingen en afkoopen jaarlijks door het
Departement van Finantien aan de Algemeene Rekenkamer wordt
afgelegd, en, na goedkeuring, aan de Staten-Generaal moet
worden medegedeeld. Uit dien hoofde meent uwe Commissie
zich te kunnen bepalen tot de opmerking

, dat over het algemeen
alles duur is verkocht; dat de gebouwen veel meer dan de
geschatte waarde hebben opgebragt

, en dat de koopers der
landerijen een prijs hebben gegeven zóó hoog, dat zij niet meer
dan vier ten honderd van hunne kapitalen kunnen genieten.
Uwe Commissie is mitsdien van gevoelen

, dat de ingeko-
mene stukken behooren te worden nedergelegd ter griffie , en
heeft de eer aan de Vergadering voor te stellen om daartoe
te besluiten.

Aldus opgemaakt en vastgesteld, op heden den 22sten No-
vember 1852.

Zylker.
DOlOlER VAX POLDERSVELDT.
Metmax.
De Ldipexs.
Vax Wylick.

[XLII. 5.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag
der Commissie van Rapporteurs voor het Ontiverp van Wet
tot aanvulling der wetten van den 28sten Augustus 1851
(Staatsblad n°. 127 en n°. 129) , regelende de pensioenen
der Zee- en Landmagt.

Na eene ernstige overweging van het Voorloopig Verslag der
Commissie van Rapporteurs van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal in dato 29 October jl.

,
op het aangeboden wets-

ontwerp tot aanvulling der wetten van 28 Augustus 1851
(
Staats-

blad n°. 127 en 129), op de pensioenen der zee- en landmagt;
heeft de Regering het wenschelijk geacht om in dat ontwerp,
zoo als het is liggende

,
geene verandering aan te brengen.

In het hoofdbeginsel toch, namelijk de noodzakelijkheid tot het
daarstellen eener voorziening ter wegneming van allen twijfel

,

hoedanig de wetten van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127
en 129) moeten worden toegepast, schijnt men in de Afdeelingen
der Kamer eenstemmig met de Regering te denken. Ten einde

niet alleen voor het aanhangige verschil met de Reken-
kamer maar ook voor alle verdere toepassingen der bedoelde
wetten

,
in den vervolge ,

allen mogelijken twijfel weg te nemen ,

en niet later genoodzaakt te zijn , op grond van welligt op nieuw
te verrijzen verschil van gevoelen met de Algemeene Reken-
kamer, andermaal eene wijziging of uitbreiding der bedoelde

wetten te moeten voorstellen , zoo acht de Regering het nood-
zakelijk de verschillende artikelen der wetten van 28 Augustus
1851, duidelijk op te noemen, die aanleiding zouden kunnen
geven tot de hierboven bedoelde moeijelijkheden, bij hunne
toepassing op de pensioenen

,
gagementen en onderstanden ver-

leend vóór het tijdstip van het in werking komen der evenge-
noemde wetten.

Bijaldien de thans aangeboden wet niet kon gerekend wor-
den te zijn ingegaan den lsten October 1851 ,

den datum waarop
de wetten van 28 Augustus 1851 van kracht zijn verklaard,

dan zoude de omstandigheid kunnen plaats grijpen dat van eenige

titularissen , welke voor het in werking stellen van het tegen-

woordig wets-ontwerp zijn komen te overlijden, het pensioen

of de onderstand niet ,
en daarentegen van anderen, die na dat

in werking stellen sterven ,
hetzelve wel werd uitbetaald tot het

einde van het quartaal waarin het overlijden plaats had; iets

waarin ongetwijfeld onbillijkheid zoude gelegen zijn , omdat voor'

beiden de bepalingen, naar luid van welke zij in der tijd ge-

pensioneerd werden of onderstand verkregen
,
gansch en al buiten

kracht zijn verklaard door de meermalen aangehaalde wetten

van 28 Augustus 1851, en het derhalve billijk is dat beiden

dan ook daardoor golijke regten en aanspraken deelachtig

worden.
De Rcgoring vertrouwt dat

, na de gegeven ophelderingen

,

bij de Kamer geene overwegende bezwaren zullen bestaan

om het aangeboden wets-ontwerp goed te keuren.

’s Gravenhage
,
den 12den November 1852.

De, Minister van Marine ,

J. Exslie.

De Minister van Oorlog
,

Bon
. Fokstner vax Dajüjbxoy.
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Aanvulling der wetten op de pensioenen der Zee- en Landmagt.

(Eindverslag der Commissie van Rapporteurs.)

[XLII. 6.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot aanvulling der wetten van den 28sten

Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127 en n°. 129) ,
regelende

de pensioenen der Zee- en Landmagt ; uitgebragt in de

zitting van den 21-sten November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het wets-ontwerp tot

aanvulling der wetten op de pensioenen der zee- en landmagt heeft,

na kennis genomen te hebben van de Memorie van Beantwoor-

ding, door de Ministers van Marine en van Oorlog, onder

dagteekening van den lSden November jl. , ingezonden op het

Voorloopig Verslag wegens het wets-ontwerp
,
geen nader onderzoek

te dezer zake in de Afdeelingen der Kamer noodig geoordeeld.

Ofschoon de Commissie van Rapporteurs geene genoegzame

reden heeft gevonden , om af te gaan van het gevoelen , dat het

verkieslijker ware geweest, bij het tegenwoordig wetsontwerp eene

veranderde redactie der slot-artikelen van de wetten van den

28sten Augustus 1851 vast te stellen, heeft hare meerderheid

daarin geene afdoende reden gezien om zich tegen de aanneming

van dit \vets-voorstel te verklaren.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den 24sten

November 1852.

,
’ Dommee van Poldersveldt.

Van Dookn.
Van Voorst.
Van Wintershoven.
Taets van Amerongen.

[LXI. 14.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet ter bekrachtiging van provinciale belastin-

gen in Noordbrabant ; uitgebragt in de zitting van den

27sten November 1852.

Bij het onderzoek in de Afdeelingen van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, van het ontwerp van wet tot bekrachtiging

van provinciale belastingen in Noordbrabant, zijn geene beden-

kingen geopperd. De Commissie van Rapporteurs
,
geroepen haar

eigen oordeel over het ontwerp van wet te kennen te geven

,

kan hare goedkeuring allezins aan deze voordragt hechten.

Aldus vastgesteld by de Commissie van Rapporteurs, den

25sten November 1852'.

Beens.
Van Akerlaken.
Gevers Deunoot.
Jespers.
Westerhoff.

ê

[LXI. 15.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor de Ontwerpen van Wet ter bekrachtiging van provinciale

belastingen in Zuidholland, Noordholland en Zeeland.

Bij het onderzoek in de Afdeelingen van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal van de ontwerpen van wet tot bekrachtiging

van provinciale belastingen in Zuidholland
,

Noordholland en

Zeeland zijn ten opzigte der twee eerstgenoemde provinciën

geene bedenkingen geopperd.

Ten opzigte van de provincie Zeeland hebben eenige leden

'het betreurd, dat tegen de voorgedragene heffing van ééne opcent

op de grond- en personele belasting en het patentregt bij de

Regering bedenkingen zijn gerezen. Zoo deze heffing, die tot

uitbreiding van provinciale werken zou moeten strekken, nietmogt
worden aangenomen, vreesden die leden dat deze werken daar-

onder zeer zouden lijden. Zij meenden dus der Regering in

overweging te mogen geven of het niet wenschelijk kon zijn , dat

zij op haar besluit terugkwam en om althans de redenen
, die tot

bezwaren aanleiding hebben gegeven
, mede te deelen.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs
, den 25sten

November 1852.
Baciiiene.

Van Akerlaken.
Gevers Deijnoot.
Jespers.

Westerhoff.

BIJBLAD -VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COOEANT. 1852—1853.

[LXI. 16.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor de Ontwerpen
van Wet ter bekrachtiging van provinciale belastingen in

Zuidholland, Noordholland en Zeeland.

Tegen de door de Staten van Zeeland voorgedragen heffing van
ééne opcent op ’s Rijks directe belastingen bestond alleen beden-
king wat de opcent op het regt van patent betrof.

De Provinciale Staten hebben in hunne nu afgeloopen winter-
vergadering besloten eene nadere voordragt te doen

,
waarbij zij

,zich tot de heffing van ééne opcent op de grond- en personele
belasting bepalen.

Er zal
, binnen eenige dagen

,
een ontwerp van wet ter bekrach-

tiging dier heffing aan dé Tweede Kamer der Staten-Generaal
worden aangeboden.

’s Gravenhage , den 26sten November 1852.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Thorbecke.

[LXI. 17.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor de
Ontwerpen van Wet ter bekrachtiging van provinciale belas-

tingen in Zuidholland, Noordholland en Zeeland; uitge-

bragt in de zitting van den 27sten November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor de wets-ontwerpen tot

bekrachtiging van provinciale belastingen in Zuidholland
,
Noord-

holland en Zeeland
,

kennis genomen hebbende van de Memorie
van Beantwoording van den 26sten November jl. , op haar .

Voorloopig Verslag betrekkelijk die wets-ontwerpen, ingekomen,
heeft daarin geene redenen voor een nieuw onderzoek in de Af-
deelingen gevonden.

Geroepen haar eigen oordeel over die wets-ontwerpen te ken-
nen te geven, verklaart de Commissie dat zij hare goedkeuring
allezins aan deze voordragten kan hechten.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs
,

den
27sten November 1852.

Bachiene.
Van Akerlaken.
Gevers Deijnoot.
Jespers.
Westerhoff.

[LXI. 18.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor de Ontwerpen van Wet ter bekrachtiging van provinciale

belastingen in Friesland en Groningen.

1°. Bij het onderzoek in de Afdeelingen van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, van de ontwerpen van wet tot be-
krachtiging van provinciale belastingen in Friesland en Groningen

,

heeft men
,
ter beoordeeling der gevolgen die het afmaken van vee

op de verspreiding der longziekte heeft gehad
, eene opgave

gevraagd van het getal der afgemaakte stukken vee , de som
daarvoor uitbetaald, en de jaarhjksche opbrengst der belasting,

die daarvoor wordt geheven, en dat sedert de oprigting van het

fonds.

Men zoude deze opgave reeds bij deze gelegenheid gaarne erlan-

gen ,
indien, gelijk men vermoedde, de Regering tot het geven

daarvan in staat mogt zijn.

2°. Ook is vrij algemeen gevraagd, waarom in de provincie

Groningen, in tegenoverstelling van alle andere provinciën , de

opcenten op de belastingen voor gebouwde en ongebouwde eigen-

dommen aanmerkelijk hooger worden geheven, dan op de perso-

nele belasting ? Men meende dat ook deze provincie in dit op-

zigt met de andere kon worden gelijkgesteld.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs ,
den

25sten November 1852.

Zylker.
Van Akerlaken.
Gevers Deijnoot.

- Jespers.
WESTERHOFF.

n.
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,
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[LXI. 19.

1

"MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor de Ontwerpen

van Wet ter bekrachtiging van provinciale belastingen in

Friesland en Groningen.

1°. Het Departement van Binnenlandsche Zaken is voor het

oogenblik niet in staat
,
de gevraagde inlichtingen zoo naauwkeurig

te geven als het zou wenschen.

Wat Friesland betreft kan voor ’s hands alleen worden gezegd

,

dat ,
volgens opgaven in de dagbladen voorkomende , er in die

provincie sedert de maand December 1849 ,
het tijdstip waarop

men aldaar is begonnen het stelsel van afmaking tot uitdelging

der longziekte toe te passen, tot dusverre ruim 5600 stuks

rundvee gedood zijn ; dat de posten
,
voor schadevergoeding in de

provinciale begrootingen over 1850, 1851 en 1852 uitgetrokken,

gezamenlijk bedragen eene som van nagenoeg f 304,000, en

dat de opbrengst der belastingen over die jaren, ter voorziening

in de schadevergoeding en andere daarmede in verband staande

uitgaven geheven
,

in de provinciale begrootingen geraamd is

op ruim f 234,000.

In Groningen kwam de longziekte tot hiertoe weinig voor en

was dus het getal van afgemaakte rundbeesten in evenredigheid

gering. Tot nog toe is er geene afzonderlijke belasting ter bestrij-

ding der kosten ,
uit de maatregelen tot wering der ziekte voort-

vloeiende, geheven. Desommen daarvoor in de begrootingen over

1850, 1851 en 1852 geraamd bedragen te zamen ruim f 23,000.

2°. Reeds sedert een aantal jaren werden er in Groningen op
de grondbelasting meer provinciale opcenten geheven

,
dan op de

personele belasting.

Daartoe heeft welligt de omstandigheid aanleiding gegeven

,

dat een groot deel der provinciale uitgaven bestaat in de kosten

voor wegen
,
zee- ,

rivier- en kanaalwerken
,
en de grondeigenaren

geacht kunnen worden door die werken inzonderheid te worden
gebaat.

’s Gravenhage
,
den 26sten November 1852.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Thorbecke.

[LXI. 20.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor de
Ontwerpen van Wet ter bekrachtiging van provinciale belastin-

gen in Friesland en Groningen; uitgebragt in de zitting

van den 27sten November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor de wets-ontwerpen tot

bekrachtiging van provinciale belastingen in Friesland en Gronin-
gen , kennis genomen hebbende van de Memorie van Beantwoor-
ding van den 26sten November jl. , op haar Voorloopig Verslag
betrekkelijk die wets-ontwerpen

, heeft daarin geene redenen
voor een nieuw onderzoek in de Afdeelingen gevondeu.

Geroepen haar eigen oordeel over die wets-ontwerpen te kennen
te geven

,
verklaart de Commissie dat zij hare goedkeuring allezins

aan deze voordragten kan hechten.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den 27sten
November 1852.

Zylker.
Van Akerlaken.
Gevers Deijnoot.
Jespers.

Westerhoff.

[LXI. 21.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor de Ontwerpen van Wet ter bekrachtiging van provinciale

belastingen in Overijssel en Drenthe.

1°. Bij het onderzoek in do Afdcelingen van de Tweede
Kamer der Staten-Gcncraal van do ontwerpen van wet tot be-
krachtiging van provincialo belastingen in Overijssel en Drenthe,
heeft de grooto meerderheid der leden het mot de Regering be-
treurd dat in deze provinciën de Provinciale Staten nog niet hebben
kunnen besluiten , om de provincialo belastingen op het gedistil-
leerd af te schaffen

, vooral met het oog op do belemmeringen
in het vrije verkeer, welko van die belasting het gevolg zijn.

2°. Enkele leden meenden wel onderrigt te zijn dat de Drent-
scho Kanaal-maatschappij in gebreke blijft aan hare verpligtingeh
t* voldoen. Is dit zoo

,
dan durft men verwachten dat het provin-

ciaal bestuur de bijdragen niet zal verstrekken, zoolang deae
toestand voortduurt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den 25sten
November 1852.

Van Heiden Reinestein.
Van Akerlaken.
Gevers Deunoot.
Jespers.

' Westerhoff.

[LXI. 22.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor de Ontwerpen
van Wet ter bekrachtiging van provinciale belastingen in

Overijssel en Drenthe.

1°. Schoon heffing van provinciale accijnsen zeker niet wensche-
lijk is , mag echter , bij de gedachte aan eene belemmering van
het vrije verkeer in Overijssel en Drenthe

, niet uit het oog worden
verloren, dat de provinciale belasting op het gedistilleerd, te

gelijker tijd, door dezelfde ontvangers en naar dezelfde voor-
schriften , wordt ingevorderd , als de overal in die provincie

bestaande plaatselijke belasting op het gedistilleerd.

2°. De Drentsche Kanaalmaatschappij heeft het verzoek gedaan
om gedeeltelijk ontslagen te worden van de uitvoering der werken,
waartoe aan haar concessie is verleend

,
en dat verzoek maakt

een onderwerp van overweging bij het provinciaal en algemeen
bestuur uit.

Zij is evenwel tot hiertoe niet in gebreke gebleven aan hare
verpligtingen te voldoen. Bleef zij hierin achterlijk, men mag
het er voor houden, dat het provinciaal bestuur van Drenthe de
uitkeering der toegezegde bijdrage zou weigeren.

’s Gravenhage ,
den 26sten November 1852.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Thorbecke.

[LXI. 23.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor de

Ontwerpen van Wet ter belerachtiging van provinciale belas-

tingen in Overijssel en Drenthe; uitgebragt in de zitting

van den 27sten November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor de wets-ontwerp tot be-
krachtiging van provinciale belastingen in Overijssel en Drenthe,
kennis genomen hebbende van de Memorie van Beantwoording
van den 26sten November jl., op haar Voorloopig Verslag be-

trekkelijk die wets-ontwerpen, heeft daarin geene redenen voor
een nieuw onderzoek in de Afdeelingen gevonden.

Geroepen haar eigen oordeel over die wets-ontwerpen te kennen
te geven, verklaart de Commissie dat zij hare goedkeuring alle-

zins aan deze voordragten te hechten.

Aldus vastgesteld bij de Commissie vau Rapporteurs den

27sten November 1852.
Van Heiden Relnestein.
Van Akerlaken.
Gevers Dejjnoot.
Jespers.
Westerhoff.

[LVII. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet tot opneming van de veenderijen

onder ’s Gravenhage en Monster onder de irreguliere veen-

derijen.

Het wets-ontwerp tot opneming van de veenderijen onder
’s Gravenhage en Monster onder do irreguliere veenderijen, aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend bij de Konink-
lijke Boodschap van den llden November 1852, heeft bij het

onderzoek in de Afdeelingen tot de hiernevensgaande bedenkingen

aanleiding gegeven.

§ 1. In de eerste plaats zouden eenige leden gaarno van de

Regering vernemen ten gevolge van wiens aanvraag de Regering

tot het nemen van dezen maatregel was overgegaan, of, indien

!

zulks niet op aanvraag was geschied , welke de aanleidende

I oorzaak daarvan is geweest ?
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§ 2. Sommige leden hadden in de milde toepassing der wet

van 30 December 1839 met genoegen de strekking meenen te

vinden van eene verligting in de heffing van dezen accijns te

weeg te brengen ,
welks geheele opheffing zij steeds als eene

wenschelijke zaak beschouwen.

§ 3. Ëenig artikel. De wetgever schijnt zich in art. 1 der wet

van 30 December 1839
(
Staatsblad n°. 57) tot regel te hebben

gesteld, ook de provinciën waarin de gemeenten met irreguliere

veenderijen liggen
,

in de wet aan te duiden. Men zou dus in

dit artikel ook vermeld willen zien de provincie Zuidholland,

waarin deze twee gemeenten gelegen zijn.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den 23sten

November 1852.

Zylker.
Van Eck.
Gevers Deijnoot.
De Raadt.
Mackay.

[LVH. 5.]

MEMORIE VAN ANTWOORD op het Voorloopig Verslag

der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet tot

opneming der veenderijen onder ’s Gravenhage en Monster
onder de irreguliere veenderijen.

§ 1. De Regering is tot dezen maatregel overgegaan zoowel
ten gevolge der aanvrage van zekeren T. Aardsen

,
te Monster

,

die verlangde zekeren aldaar ontdekten veengrond te ontginnen en
de daaruit voortkomende brandstof te verkoopen, als uit hoofde
van de wetenschap dat in de afzanderijen onder 's Gravenhage
ook turf wordt gegraven en afgeleverd.

§ 2. Daarlatende het punt van de al- of niet-wenschelijkheid
der afschaffing van den accijns op den turf, als waaromtrent de
Regering vermeent zich te kunnen gedragen aan het verhandelde
in de vorige zitting der Staten-Generaal , meent zij zich te kunnen
bepalen tot de opmerking, dat , zoolang de heffing van dien accijns

blijft bestaan ,
zij zich verpligt acht om de wet overal gelijk te

doen toepassen ,
en alzoo geene turfgravingen te gedoogen , zonder

dat daarvan belasting geheven wordt.

§ 3. Aan het alhier geuite verlangen is voldaan.

De Minister van Finantien ,

Van Bosse.

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet tot

opneming van de veenderijen onder ’s Gravenhage en Monster
onder de irreguliere veenderijen. [Zie dit Wets-ontwerp
op bladz. 321 dezer Bijlagen .]

Eenig artikel.

Achter het woord: Monster
, te voegen: » (provinciè Zuid-

holland”).

[LVII. 6.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot opneming van de veenderijen onder
’s Gravenhage en Monster onder de irreguliere veenderijen ;

uitgebragt in de zitting van den 27sten November 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het wets-ontwerp , strek-
kende tot opneming van de veenderijen onder ’s Gravenhage en
Monster onder de irreguliere veenderijen

, heeft, na kennis ge-
nomen te hebben van de Memorie van Antwoord, den 27sten
November jl. ingekomen op haar Voorloopig Verslag betrekkelijk
dat wets-ontwerp, geene noodzakelijkheid voor een nieuw onder-
zoek in de Afdeelingen gezien.

Als haar eigen oordeel verklaart de Commissie, dat zij zich
met deze wets-voordragt wel kan vereenigen.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs
,
den 27sten

November 1852.

Zylker.
• Van Eck.

Gevers Deunoot.
De Raadt.
Mackay.

[XVI. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet tot regeling van de strafwetge-

vende magt der Waterschapsbesturen enz.

Gedurende de vorige zitting der Staten-Generaal werd aan de
Tweede Kamer een wetsvoorstel aangeboden tot regeling van de
strafwetgevende magt der waterschapsbesturen

,
alsmede van het

gezag des Konings en van Gedeputeerde Staten bij niet behoor-
lijke voorziening in behoeften van den waterstaat. Dat wets-
ontwerp werd destijds in de Afdeelingen der Kamer onderzocht;
er had daarover eene wisseling van stukken met de Regering
plaats

,
doch het werd niet in openbare beraadslaging gebragt

en bleef alzoo onafgedaan. Dit heeft aanleiding gegeven , dat bij

eene Koninklijke boodschap van den lsten October jl. hetzelfde
wets-ontwerp , in enkele opzigten gewijzigd

, op nieuw aan de
Kamer ter overweging is voorgelegd. Het sedert plaats gehad
hebbend onderzoek van dit gewijzigd ontwerp in de Afdeelingen
der Kamer heeft den volgenden uitslag opgeleverd.

§ 1. Daar bij de nieuwe overweging, de vroeger ten aanzien
van dit onderwerp dezerzijds uitgebragte verslagen, wat de volg-

orde der te behandelen punten betreft
, tot leiddraad zijn geko-

zen, is weder in de eerste plaats de vraag behandeld: of, in

afwachting der wet tot uitvoering van art. 191 der Grondwet,
noodzakelijkheid bestaat tot zoodanige partiele regeling van wa-
terstaats-belangen , als volgens het tegenwoordig wets-ontwerp
zou plaats hebben. Met opzigt tot de eerste afdeeling der wet
is deze vraag door de leden , die aan het onderzoek deel namen

,

eenparig toestemmend beantwoord. Er bestond, hunnes inziens,

wezenlijke en dringende behoefte aan de daarin vervatte bepa-
lingen tot het verzekeren der vereischte klem aan de keuren der

waterschapsbesturen.

Yeel minder eenstemmig werddereeds nu bestaande, dringende
noodzakelijkheid der in de tweede en derde afdeelingen der wet
voorkomende wets-bepalingen erkend. Men gaf wel algemeen toe

dat wettelijke voorzieningen vereischt worden voor het geval, dat

een waterschapsbestuur weigerachtig of nalatig blijft in het doen
van datgene

,
waartoe het wettig verpligt is ; alsmede voor het

geval, dat de Staten van meer dan ééne provincie zich over ge-

meenschappelijke waterstaatsbelangen niet kunnen verstaan. Maar
verscheidene leden hadden

,
te meer omdat zij zich met de strek-

king der voorgedragene bepalingen niet konden vereenigen, die

voorzieningen bij de algemeene wet op den waterstaat willen

zien vastgesteld. Zij vreesden tevens steeds, dat het tot stand

komen dezer algemeene wet door de thans voorgedragene partiele

regeling zou worden vertraagd. Vele andere leden deelden niet

in die vrees. Integendeel waren er , die zich verheugden
,
door

de gedane voordragt een begin van regeling van zulk een veelom-

vattend en moeijelijk onderwerp, als het algemeene en bijzondere

bestuur van den waterstaat genoemd mag worden, te zien be-

proeven. In eene der Afdeelingen ging men een stap verder:

men beschouwde daar het tot stand komen van de tegenwoordige

wet als een middel om te spoediger de volgens art. 191 der

Grondwet gevorderde, algemeene wet op den waterstaat in ’t»

leven te zien treden. Indien toch
,

gelijk de Regering dit in

hare Memorie van Toelichting uitdrukt , het tegenwoordige voorstel

hare beginselen nopens belangrijke punten van dit gedeelte van
ons staatsregt openbaart, en indien het haar voornemen is, in

latere wets-voorstellen op die beginselen voort te bouwen
,

dan.

moet wel door het leggen van den grondslag de stichting van
het gebouw worden verhaast. Hoe meer men dus naar de invoe-

ring der algemeene wet op den waterstaat verlangt, hoe meer
men zich

,
volgens dit gevoelen , verpligt moet rekenen , de afdoe-

ning der tegenwoordige partiele regeling te bespoedigen.

Intusschen werd in twee van de Afdeelingen der Kamer het

gevoelen ontwikkeld, dat, zoo men zich op het standpunt der

Regering plaatste en dus aannam, dat eensdeels bij de tegen-

woordige wet reeds eenïge grondslagen voor de algemeene water-

staatswet wierden gelegd, anderdeels dat het vaststellen van pro-

vinciale waterschaps-reglementen moest worden bevorderd, ten

einde daarin bouwstof voor die algemeene wet te vinden, eenige

uitbreiding der thans voorgedragene bepalingen zeer wenschelijk

moest voorkomen. Dan toch zou
,
naar mate men thans verder

ging in het regelen van hoofdpunten, en dus in het geven van een

leiddraad aan de Provinciale Staten voor het vaststellen van ver-

ordeningen omtrent den waterstaat, de kans vergrooten, dat het

door de Regering beoogde doel zou worden bereikt.

Uit dit oogpunt drongen eenige leden er op aan, dat bij dit

wets-ontwerp een algemeen beginsel omtrent de wijze van benoe-

ming der waterschapsbesturen wierd aangenomen. Volgens arf. 5

van het Gelderscke polder-reglement worden de leden van den

dijkstoel door den Koning voor hun leven benoemd. Elders hoeft

eene keuze dier besturen door de ingelanden of eigenaren plaats
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en wordt de betrekking niet levenslang opgedragen. Deze laatste

beginselen zijn, naar men meent, meer overeenkomstig met den
aard en met het belang der waterschappen en tevens met de thans

hier te lande bestaande staatkundige orde van zaken. De bedoelde

leden zouden daarom het beginsel van de keuze der waterschaps-

besturen door de ingelanden voor eenen bepaalden tijd, in de

tegenwoordige wet wenschen te zien opgenomen, ook opdat de

Provinciale Staten bij het vaststellen van nieuwe waterschaps-

reglementen zich daarnaar zouden kunnen rigten.

Evenzoo blijft men eene voorziening wenschelijk achten voor

het geval, dat een waterschapsbestuur zich ontbindt, de polder

onbeheerd blijft liggen en toch werken ten koste der ingelanden

moeten worden verrigt Men kan niet toestemmen, dat dit

geval zich slechts uiterst zeldzaam zou kunnen voordoen en acht

de voorziening daarin ook geenszins vreemd aan de bepalingen

van de tweede afdeeling der wet. Integendeel meent men, dat

eene bijvoeging tot art. 16, inhoudende dat artt. 7 en volgende

ook in het gestelde geval toepasselijk zullen zijn, in de volgreeks

der thans voorgestelde bepalingen voegen zou.

Nog heeft men, in verband met de erkentenis der Regering,

dat er bij de toepassing van het tweede gedeelte der wet gevallen

kunnen voorkomen
,
waarin de polders door den aanleg der werken

te hunnen koste te zeer zouden worden gedrukt en dus ondersteu-

ning van de zijde der provincie of van het Rijk noodig was, in

de wet zelve eene bepaling willen opgenomen hebben omtrent

het bestaan van dit geheel of gedeeltelijk onvermogen. Men gaf

daarbij in bedenking, om bijv. het bestaan van den calamiteusen

toestand en dus de noodzakelijkheid van tegemoetkoming van
Rijks- of provincieswege aan te nemen, zoodra de kosten van
het aan te leggen werk twee maal de jaarlijksche opbrengst van
al de tot het waterschap behoorende landerijen zouden verslinden.

Evenzoo zou de algemeene invoering in aanmerking komen van
het Zeeuwsche stelsel, volgens hetwelk polders calamiteus zijn,

zoodra de ten laste daarvan aan te leggen werken in de eerste

twee jaren de geheele opbrengst der landerijen en in het derde

jaar meer dan de helft dier opbrengst wegnemen
; of ook als het

werk in één jaar drie maal meer zou kosten dan deze opbrengst.

§ 2. Naar het oordeel van vele leden zijn de bezwaren tegen de

tweede afdeeling der wet nog geenszins geheel weggenomen, vooral

in zoover daarbij aan Gedeputeerde Staten en aan den Koning
tegenover de waterschapsbesturen eene magt gegeven wordt, die zij

te onbeperkt achten. In het oog van sommigen wogen deze be-
zwaren te meer , omdat het thans duidelijker uitkomt , dat het

hier niet wettelijke voorschriften van tijdelijken aard geldt, maar
de zoodanige ,

die tot de grondslagen van de toekomstige alge-

meene wet op den waterstaat zouden belmoren.

Daarbij werd van zelf teruggekomen op de bewoordingen van
art. 7 van het ontAverp. Men merkte daarbij aan, dat de in dit

artikel gebragte Avijziging, volgens welke de clwang-maatregel zal

worden toegepast op werken , Avaartoe het waterschapsbestuur
krachtens zijne inrigting verpligt is

,
en dit woord inrigting dus

voor instelling in de plaats is gekomen
, weinig geschikt is om

de gemaakte bedenkingen Aveg te nemen. De magt van Gede-
puteerde Staten scheen daardoor niet beter bepaald. Men wenschte
ten minste nadere opheldering omtrent het verschil tusschen de
beide uitdrukkingen, in toepassing tot het behandeld punt.

Men heeft voorts gevraagd
,
Avat de Regering in art. 7 door

een maatregel van inwendig bestuur verstond. Zeer bezwaarlijk
zou men hier zoodanigen maatregel kunnen doen gelden , dan voor-
zoover hij steunt op eene wet , en geenszins kunnen toegeven , dat

hij ook bijv. op provinciale verordeningen konAArorden gebaseerd.

Sommige leden meenden echter , dat deze laatste onderstelling door
de volgorde der beAVoordingerf van art. 7 zelve werd tegenge-
sproken. Daaruit bleek toch, dat hier alleen van een maatregel
van inAvendig bestuur , die het uitvloeisel eener Avet was

,
de rede

kon zijn.

Voor zoover do verpligting van het waterschap tot het uit-

voeren van het werk voortvloeide uit eene Avet of eeno provin-
ciale verordening

, moesten uit den aard der zaak de tegen art. 7
bestaande bezwaren minder wogen ; maar in dat artikel Avordt

ook van Onze daartoe betrekkelijke bevelen gesproken. Doelde do
Regering daarbij enkel op bevelen betrekkelijk de Avijze van
uitvoering van het werk ; of zouden de bevelen ook de verplig-
ting zelve van het waterschap tot uitvoering van het werk
kunnen betreffen? In het laatste geval viel het niette ontkennen,
dat de wet zeer ver ging en ten slotte alles afhankelijk maakte
van eene beslissing van het uitvoerend gezag. Rij dit alles mogt
niet uit het oog worden verloren, dat het hier in sommige geval-
len vraagstukken kon gelden . Avaarin het belang der provincie of
van het Rijk streed met het belang van het Avaterschap ; dat dan
de eindbeslissing uitsluitend aan den Koning of aan den Minister
zou staan, scheen geenszins aannemelijk.

Eindelijk is nog met hot oog op don aanhef van § 4 dor Memorie
van Toelichting, waar gesproken wordt van do weigerachtigheid

of nalatigheid der waterschapsbesturen, om datgene te doen
waartoe zij wetttig verpligt zijn, gevraagd, hoe van die wettigheid

blijken zal.

Indien alzoo tegen dit hoofdgedeelte der wet steeds zeer wezen-
lijke bezAvaren blijven bestaan, konden de meeste leden echter
niet ontkennen , dat het gemis van eene wettelijke voorziening
voor het geval dat de Avaterschapsbesturen verzuimen of weiger-
achtig zijn de vereischte verdedigingSAverken tot stand te brengen,
zeer levendig gevoeld AA'ordt. Zij zouden dan ook geneigd zijn,

aan de bedoelde bepalingen , hoe streng en krachtig ook
,
hunne

toestemming te geven
,
indien daarbij voldoende waarborgen tegen

misbruik van magt konden worden gevoegd. Velen kAvamen daarbij

terug op het denkbeeld, om de strengheid der Avet te temperen,
door het toekennen der eindbeslissing, in geval van geschil over
de verpligting tot uitvoering van het werk, aan eene geheel

onpartijdige magt, en dus, voor zoover de gewone regter hier niet

in aanmerking kan komen ,
— hetgeen sommigen echter zeer

Avenschelijk zouden achten — aan een met administrative regts-

magt bekleed collegie. Zoodanig collegie zou , in afwachting eener
blijvende regeling der administrative regtsmagt

, voorloopig met
de beslissing in de hier bedoelde zaken kunnen worden belast, en
gelijk reeds vroeger is aangemerkt, niet enkel uit leden van den
Raad van State behoeven te bestaan, maar ook leden van den
Hoogen Raad en hoofdambtenaren van den "Waterstaat in zijn

midden kunnen tellen. Zeer veel werd steeds door de bedoelde
leden aan dit denkbeeld gehecht

, ofschoon er anderen waren

,

wien het twijfelachtig voorkAvam, of volgens onze Grondwet een
geschil betrekkelijk waterstaats-belangen wel door eenige andere
magt dan door den Koning kan worden beslist.

§ 3. In verband met het voorafgaande en met de gezegden
op de bladz. 9 en 10 der Memorie van Toelichting is het vraag-
ttuk wegens het verzet tegen de beslissingen van Gedeputeerde
Staten en van den Koning volgens de artt. 7 en 8 van het ontAverp

weder in overweging genomen. Sommige leden beAveerden daarbij
,

dat zelfs bij het aannemen van het stelsel der Regering, dat be-
zwaren tegen het besluit van Gedeputeerde Staten alleen bij den
Koning kunnen worden ingebragt, in de wet nog zekere leemte
bestaat. De wet spreekt alleen van het mededeelen van het
besluit der Gedeputeerde Staten aan het bestuur van het betrok-
ken Avaterschap. Maar nu bestond de mogelijkheid

, dat het
bestuur van het Avaterschap, na het ontvangen dier mededeeling,
tot groot nadeel der ingelanden , werkeloos bleef en den ge-
stelden termijn om voorziening te vragen, liet verloopen. Moesten
in zoodanig geval de ingelanden niet in de gelegenheid wor-
den gesteld , om zelven bij den Koning voorziening te vragen

,

en hun dus niet eene soortgelijke bevoegdheid worden toegekend
als, volgens art. 143 der gemeenteAvet

,
elk ingezeten der gemeente

bezit ,
zoo hij meent een eisch in regten te moeten doen , die

door den gemeenteraad in het belang der gemeente behoorde te

worden gedaan ? Zoo ja , moest dan het besluit van Gedeputeerde
Staten niet Avorden openbaar gemaakt, opdat de ingelanden daar
van kennis zouden dragen ; en moest niet van die verpligting tot

openbaarmaking uit de Avet zelve blijken ?

Aan deze bedenking knoopte zich nog eene andere. Volgens
het gezegde op bladz. 8 der Memorie van Toelichting moeten de
gronden, Avaarop de verpligting tot het uitvoeren van het werk
berust

,
in het besluit des Konings of in dat van Gedeputeerde

Staten worden omschreven. De Regering stelt op die omschrij-
ving van gronden prijs, daar zij in de Memorie van Toelich-
ting het als een Avaarborg tegen misbruik en regeling der zaak bij

verrassing voorstelt , dat het publiek in de gelegenheid Avorde

gesteld, zijn oordeel daarover te uiten. In de Avet zelve wordt
intusschen de opgave der redenen alleen verpligtend gesteld voor
het geval

,
dat het besluit van Gedeputeerde Staten niet door

den Koning Avordt gehandhaafd. Men meeut , dat in het eigen
stelsel der Regering deze verpligting verder moet Avorden uitge-

strekt en te gelijk met die tot openbaarmaking, voor het oor-

spronkelijk besluit van Gedeputeerde Staten en voor de beves-
tigende beschikking des Konings Amorgeschreven.

Behalve dat alzoo aan de ingelanden gelegenheid tot het vragen
van voorziening bij den Koning moet Avorden gegeven, kan ook,
naar het oordeel van sommige leden, het verzet voor den regter,

volgens art. 15 der wet van 9 October 1841 (Staatsblad n°. 42),
niet zoo geheel ter zijde Avorden gesteld, als de Memorie van
Toelichting beAveert. Die leden meenen, dat de ingeland bijv,

altijd bij den regter in verzet zou kunnen komen, wanneer de
omslag voor de kosten van het Averk op hem Avierd toegepast , uit

hoofde van het bezit van een stuk gronds, hetAvelk om do eene
of andere reden vrij is van do verpligting tot het bijdragen in

de poldcrlasten.

Enkele leden gingen nog een stap verder. Zij beweerden, dat,
wanneer het bijv. den aanleg of de herstelling van een dijk gold,

oen Avatersehapsbestuur voor den regter in verzet zou kunnen
komen , op grond dat de verpligting tot het onderhoud van dien
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dijk niet voor dat waterschap, maar wel voor het aangrenzende

bestaat.

§ 4. Even als omtrent het uitvoeren van werken ten koste van

nalatige of weigerachtige waterschapsbesturen
,

blijft men met

opzigt tot de regeling van waterstaatsbelangen
,
die twee of meer

provinciën gemeenschappelijk aangaan, meerdere waarborgen voor

eeue onpartijdige eindbeslissing en tegen misbruik van magt
wenschelijk achten. Maar ook onafhankelijk van die bedenking

,

geeft art. 18 van het ontwerp, zoo als het thans is gesteld, aan-

leiding tot bezwaar. Er wordt daar gesproken van het regelen

door den Koning van waterstaats belangen
,
over wier regeling de

Staten der provincie zich niet verstaan. Maar indien nu bij de

zaak ,
die het geldt

,
een aantal punten in aanmerking komen

,
en

de Staten zich daarover, op ééne enkele uitzondering na ,
verstaan

,

zal dan het uitvoerend gezag, in plaats van dat ééne strijdig

geblevene punt te beslissen
,
eene geheel nieuwe regeling der zaak

aan de provincie kunnen opdringen ,
in zekeren zin wetgevend

optreden en dus eene schikking in de wereld brengen
,

die
,
om-

dat zij ook datgene omverwerpt, waarover men het eens is ge-

worden, aan geene der betrokkene partijen voldoet? Men zou

dit oneigenaardig achten en tevens vreezen
,
dat daaruit noodeloos

botsingen zullen ontstaan. , Veel beter ware het daarom, in art. 18

niet van regeling , maar van beslissing van punten
,
waarover men

zich niet verstaan kan
,

te gewagen.

Op nieuw is men voorts teruggekomen op* het gevoelen, dat

aan de Regering te groote magt zou worden gegeven, indien zij

tusschen beide kon komen
,

niet enkel als de Staten der provin-

ciën zich over waterstaatsbelangen niet verstaan, maar ook dan

als de Regering meent, dat zij zich niet behoorlijk verstaan. Op
die wijze ware eene tusschenkomst denkbaar ook daar

,
waar

men het tusschen de provincie eens is
,
of eens kon worden. Som-

mige leden hechten aan dit punt zoo veel
,
dat zij aan art. 48 der

wet, indien daarin het woord behoorlijk behouden moest blijven

,

alleen daarom hunne stem niet zouden kunnen geven.

Nog heeft men gevraagd
,
wanneer in het stelsel der Regering

het oogenblik daar zou zijn, dat zij tot regeling der gemeenschap-
pelijke waterstaatsbelangen van onderscheidene provinciën tusschen

beide kon treden. Het laat zich toch onderstellen
,
dat in de

meeste gevallen , waarop het artikel doelt
,
vooraf langdurige on-

derhandelingen tusschen de betrokkene Statenvergaderingen plaats

hebben. De tusschenkomst kon zoo vroeg plaats hebben, dat de

gelegenheid om tot overeenstemming te komen
,

afgesneden

wierd.

Nadat deze. beschouwingen voorop waren gesteld, zijn de artike-

len van het wets-ontjverp
,
zoo als die thans luiden

,
in de Af-

deelingen nog eens aan een bepaald onderzoek onderworpen.
Daarbij iP het volgende in het midden gebragt.

Art. 1. Ten gevolge van het opnemen in dit artikel der woorden:
krachtens de hun toegekende of tot hiertoe wettig uitgeoefende

bevoegdheid , wordt de strafwetgevende bevoegdheid der water-
schapsbesturen afhankelijk gesteld van hetgeen zij vroeger ten

deze vermogten , of met andere woorden van hunnen regtstoestand

voor de uitvaardiging der wet. In eene der Afdeelingen heeft men
de vrees geuit, dat door die inlassching het hoofddoel van dit

onderdeel der wet slechts onvolkomen bereikt
, en de staat van

verwarring en onzekerheid
,

die thans met opzigt tot de toepassing

der keuren van waterschappen heerscht
,

bestendigd zal worden.
Bij elk regtsgeding over de toepassing der keuren zal toch de

praejudiciele quaestie worden opgeworpen, of het waterschaps-

bestuur vóór de uitvaardiging der wet bevoegdheid tot het maken
van zulke politie-verordeningen had. Tevens zal moeten worden
bewezen

,
dat die bevoegdheid wettig is uitgeoefend

,
en de beslis-

sing omtrent de geldigheid der keur zal dus niet enkel voor het

feit van uitoefening der bevoegdheid, maar ook van de regts-

vraag, of die uitoefening wettig was, afhankelijk zijn. Het zal

veelal ondoenlijk zijn, dit bewijV te leveren
,
en daardoor zal dan

ook de toepassing der wet falen. Hoe zal het daarenboven gaan
in het geval , dat het regt tot het maken der keuren bestond ,

maar
nooit is uitgeoefénd ?

Men meent, dat deze moeijelijkheid niet zou bestaan, indien de
Regering bij het opstellen van het eerste artikel der wet getrouw
gebleven ware aan hare eigene stelling, dat de bevoegdheid der

waterschapsbesturen om keuren of politie-verordeningen te maken
uit hun publiek-regtelijk karakter voortvloeit. Is toch die stelling

j uist ,
dan kan er geen bezwaar bestaan

,
om

,
zonder terug te zien

op hetgeen vroeger te dezen aanzien plaats had
,

het bestaan

der bevoegdheid tot het maken van keuren voor alle waterschaps-
besturen zonder onderscheid te erkennen. Dit ware

,
naar het

gevoelen der leden
, die deze bedenking maakten

, ook daarom
wenschelijk, omdat het hier geene transitoire wet, maar eene
partiele regeling van punten, tot het algemeene en bijzondere be-
stuur van den waterstaat betrekkelijk

,
geldt. Bij zoodanige

partiele regeling komt het stellen van éenen algemeenen, voor alle

waterschapsbesturen geldigen regel meer in aanmerking, dan
I
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het afhankelijk maken der bevoegdheid dier besturen van eene
vroegere orde van zaken.
Enkele leden opperden intusschen den twijfel, of het toekennen

eener algemeene bevoegdheid tot het maken van keuren, waarbij
straffen worden bedreigd, aan de waterschaps-besturen wel
mogelijk was. In Schieland en Rhijnland bijv. is, zoo men meent,
tot nu toe, wat de strafwetgevende bevoegdheid betreft, de onder-
worpenheid der ambachtsbesturen aan het hoogheemraadschap regel.

Art. 2. De vraag is gedaan, of het niet beter ware
,
hier voor

afkondiging te lezen: inwerkingtreding. Anders zou een tusschentijd

van twintig dagen bestaan, waarin de wet voor het eene gedeelte

wel, voor het andere niet toepasselijk was.
Art. 3. Door enkele leden is teruggekomen op het reeds in § 10

der vroegere verslagen behandelde punt , namelijk dat dit artikel

niet genoegzaam in verband is gebragt met art. 254 van het Wet-
boek van Strafvordering. De bedenking daaromtrent is

,
hunnes

inziens, niet voldoende opgelost, daar dan toch vrij wilige betaling

der geldboete het feit van het plegen der overtreding niet consta-

teert, maar van dit feit in de schatting des regters alleen uit een
vroeger vonnis blijken kan.

Art. 5. Men kan niet wel bevroeden, waarom de Regering
het behoud der woorden : bij deurwaarders-exploit in dit artikel

min raadzaam heeft geacht. Ook in verband met hetgeen vroeger

ten aanzien van soortgelijke bepalingen in andere wetten bij de

Kamer is verhandeld
,

blijft men het beter achten
, dat van de

aanmaning tot betaling steeds door eene behoorlijke acte van betee-

kening blijke ,
en dus ook dat die beteekening worde voorge-

schreven. De kosten van het exploit zijn niet zoo groot
,
dat

men daarin een bezwaar tegen het voorschrift kan zien.

In eene der Afdeelingen is men teruggekomen op de ongerijmde

gevolgen
,

die de toepassing van het 2de lid van dit artikel

hebben kan. Het verdient toch
,
meende men, werkelijk diennaam,

mogelijk te maken, dat, bij eene veroordeeling tot f 50 geld-

boete en 6 dagen gevangenisstraf, wanbetaling dier boete niet

meer dan één dag gevangenisstraf ten gevolge heeft : terwijl bij

veroordeeling tot eene kortere gevangenisstraf en mindere geld-

boete, de wanbetaling van deze laatste drie dagen gevangenis-

straf • na zich kon slepen. Versoheidene leden der Afdeeling

meenden
,
dat het eenige middel tot herstel van dit gebrek

,

namelijk de uitbreiding van het regtsgebied des kantonregters

,

niet zoo verwerpelijk is, als de Regering dit scheen te achten.

Wel mogt het in ’t algemeen niet wenschelijk zijn, bij eene

bijzondere wet eene greep in de grondslagen der regterlijke inrig-

ting te doen; maar bedenkelijke gevolgen zouden daaruit toch in

het tegenwoordig geval niet voortvloeijen. Integendeel kwam
het hun voor, dat wanneer hier de bevoegdheid des kantonregters

tot het opleggen van gevangenisstraf bijv. van 7 tot 9 dagen

wierd uitgebreid, ook in andere gevallen, waar aan die uit-

breiding behoefte bestaat, gemakkelijker over het toch niet onover-

komelijk bezwaar zou worden heengestapt.

Art. 6. Verscheidene leden achten het bedenkelijk dat het

politieregt der waterschapsbesturen om de molens en sluizen te

sluiten en te verzegelen, zoo geheel onbeperkt zou worden ge- »

handhaafd. De mogelijkheid bestond, dat die sluiting voor eenen

veel te langen tijd zou worden bevolen. Men gaf' daarom in

bedenking, om eenen uitersten termijn aan te nemen, gedurende

welken de politie-maatregel zou mogen plaats hebben.

Art. 7. Terwijl de bedenkingen tegen de strekking van dit

artikel, in § 2 van het tegenwoordig verslag ontwikkeld, ook

bij de meer afzonderlijke bepordeeling daarvan zijn herhaald,

heeft een lid, die zich anders wel met die strekking kon vereeni-

gen, het gevoelen voorgestaan, dat het besluit omtrent de verplig-

ting van het waterschap tot het uitvoeren der werken de

bevoegdheid van Gedeputeerde Staten te buiten ging. Eene
beslissing van dezen aard behoorde, zijns inziens, volgens den

geest der provinciale wet en het bepaalde bij art. 158 dier wet

,

tot de bevoegdheid der Staten zelven. Hij wilde dan ook in de

wet het voorschrift opgenomen hebben, dat het besluit, waarvan

art. 7 spreekt, van de Provinciale Staten moest uitgaan, nadat

dezen daarover in eene openbare vergadering zouden hebben be-

raadslaagd.

De uitdrukking: indien het bestuur zijn pligt had gedaan ,
in het

laatste lid van het artikel , wordt , ook in verband tot gezegden op

blz. 10 der Memorie van Toelichting, door sommige leden te hard

geoordeeld. Daar toch wordt het geval ondersteld, dat een water-

schapsbestuur de uitvoering van werken weigert uit verschil

van inzigt , op gronden in zijn oog allezins aannemelijk ,
ter goeder

trouw”. Een bestuur, dat op zoodanige wijze, en .dus geheel

ter goeder trouw handelt, kan niet van pligtverzuim worden

betigt. Om die reden zagen deze leden voor de aangehaalde

woorden liever eene zachtere uitdrukking in de plaats gesteld ; bij v.

» indien het bestuur niet weigerachtig] of. nalatig ware. geweest .

Art. 8. Men is bij de nadere overweging van dit artikel terug-

gekomen op het gevoelen ,
dat de wet zelve de verpligting aan

II.
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de Gedeputeerde Staten moest opleggen, om in hun besluit do
gronden

,
waarop het rust , te doen kennen , en dat dit besluit

steeds zou moeten worden openbaar gemaakt. De wet zou bijv.

de mededeeling daarvan in een dagblad der provincie kunnen
voorschrijven.

Overigens vindt men bier een nieuwen grond voor bet beweren

,

dat de wet bepalingen moet behelzen omtrent waterschapsbe-
sturen die zich ontbinden. Hoe [toch zal de verpligte mededeeling
van het besluit van Gedeputeerde Staten aan het bestuur van het

betrokken waterschap kunnen plaats hebben, als dit bestuur
inmiddels uit eigene beweging is afgetreden ?

Art. 9. Sommige leden zien in dit artikel een bewijs, dat er

dan toch gevallen bestaan , waarin de ingeland tegen de regeling

van den omslag door Gedeputeerde Staten bij den regter in verzet

kan komen. Is hij, zeiden zij, naar zijne bewering, te hoog
aangeslagen, dan moet, volgens art. 13 der wet van 9 October
1841, in verband met art. 15 van het tegenwoordig ontwerp,
het verzet bij Gedeputeerde Staten plaats hebben. Maar wanneer
hij nu vermeent, op grond van het vrijkoopen van zijn land
van dijklasten of om dergelijke redenen , niets schuldig en dus
verkeerdelijk in den omslag begrepen te zijn, is, volgens art. 15

der wet van 1841 , het verzet bij den regter hem niet afgesne-

den. Andere leden meenden daarentegen dat ook het verzet in

zoodanig geval bij Gedeputeerde Staten zou moeten plaatshebben.

Art. 12. Ook na hetgeen deswege in de Memorie van Toelich-

ting tot het tegenwoordig ontwerp gezegd wordt, blijft het

onzeker , of de gewone borgtogt des ontvangers
,

ter zake der

hier bedoelde ontvangsten kan worden aangesproken. Men houdt
het er voor , dat dit punt behoort te worden uitgemaakt.

Het woord: betrokken ,
in het 3de lid van dit artikel, schijnt,

als overtollig, te kunnen wegvallen.

Art. 15. Voor wordt ingediend, aan het einde der 1ste zin-

snede van het artikel
,
las men liever : wordt gedaan of iets der-

gelijks.

Art. 16. Bij dit artikel is de aanmerking herhaald, dat het

daar de geschiktste plaats zou zijn , om tot zekere mate in het

geval, dat het waterschapsbestuur zich ontbonden heeft, te voor-
zien. Men behoefde slechts de bepalingen van artt. 7 en volgende
ook op dat geval toepasselijk te verklaren.

Art. 17. Dc vraag is geopperd, of door de hier voorkomende
verwijzing naar art. 25 der wet van 9 October 1841 wel dat
gene bereikt zou worden

, wat de Regering beoogt. Zij wil on-
getwijfeld voor de omslagen

,
uit kracht dezer wet te doen , het

regt van privilegie toekennen, maar dan ook hoogstwaarschijnlijk
zoodanig regt, waardoor de omgeslagen gelden uit de opbrengst
van het uitgewonnen goed boven alle andere bevoorregte schul-
den, en zelfs boven pand en hypotheek, zouden worden gekweten.
Maar vermits art. 25 der wet van 1841 naar n°. 4 en niet

naar n°. 1 van art. 1185 van het Burgerlijk Wetboek verwijst,
zou dit regt van privilegie hier niet bestaan. In die wet van
1841 schijnt op dit punt eene misstelling ingeslopen; is dit wer-
kelijk het geval, dan zou op die misstelling, voor zooveel het
tegenwoordig ontwerp betreft, moeten worden teruggekomen.

Art. 18. Bij dit artikel heeft men zich bepaald tot eene ver-
wijzing naar de bedenkingen, by de algemeene beschouwingen
tegen dit onderdeel der wet te berde gebragt en hiervoor in § 4
medegcdeold.

Aldus vastgesteld den 29sten November 1852. ,

Dommer van Poldebsveldt.
Van der Linden.
Gevers van Endegeest.
Van der Veen.

i De Fremery.

|LVI. 0.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Bapporteurs
voor het Ontwerp van Wet tot vaststelling der afzonderlijke
begrooting van de uitgaven wegens den Arbeid der Gevan-
genen over 1853, en tot aamoijzing der middelen tot dek-
king van die tntgaven.

Het ontwerp van wet tot vaststolling dor afzonderlijke begrooting
van do uitgaven wegons don arbeid der gevangenen over 1853 , en
tot aanwy zing der middelen tot dekking van dio uitgaven, aan de
lwoedo Kamer dor Statcn-Gcncraal ingediend bij de Koninklijke
boodschap van don 2den November jl. , op don lGden Novombor
daaraanvolgende in do Afdeolingen dor Kamer onderzocht

, heeft
aanleiding gogovon tot dc volgende opmerkingen en vragen.

§ 1. Bij gelegenheid van de behandeling dezer wets-voordragt
hebben sommige leden verlangd te weten hoe ver men met de
reglementen voor de collegien van bestuur der gevangenissen
gevorderd is, waaraan reeds in het verloopene jaar door de Re-
gering is verklaard, dat met ernst gearbeid werd.

§ 2. Het heeft de aandacht van eenige leden getrokken dat,

naar hunne meening, niet altijd aan de gevangenen genoegzame
bezigheid wordt verschaft. Zij wezen onder anderen op de gevan-
genis voor jeugdige veroordeelden te Rotterdam, waar voor-
namelijk de gevangenen van 9 tot 14 jaren niet altijd zóó
zouden worden bezig gehouden, dat zij tegen lediggang behoed
zijn. Men behoefde niet tegen de verkeerde gevolgen, die hieruit

noodwendig voortvloeijen, te waarschuwen, maar men uitte den
wensch, dat door de Regering hierover een gestadig wakend
oog worde gehouden.
Sommige leden zouden gaarne vernemen

,
of te dezen opzigte

geene vaste algemeene bepalingen bestaan, en of zij, in dit

geval, overal en altijd getrouw worden nagekomen.
Met het oog op de jeugdige veroordeelden, hebben eenige

leden zich veroorloofd aan de Regering in overweging te geven,
of niet uit de daarstelling van eene inrigting, waar deze veroor-
deelden tot den landbouw zouden kunnen worden opgeleid,

goede vruchten te verwachten zijn. Vergisten die leden zich

niet , dan was men in deze verwachting van zoodanige inrigting

in Frankrijk, door de ondervinding niette leur gesteld geworden.

§ 3. In eene Afdeeling is gevraagd , waarom deze begrooting
ook niet bevat de huizen van arrest en verzekering. Men meent
dat zulks niet geschiedt omdat de arbeid in deze huizen geene
bijzondere kosten oplevert buiten die , voorkomende op de alge-

meene Staatsbegrooting.

§ 4. Art. 1. Had men met genoegen vernomen dat aan den
arbeid der gevangenen in de huizen van arrest en van verzeke-
ring meerdere uitbreiding

, en daardoor aan de gevangenen
meerdere bezigheid is gegeven, dan werd dit genoegen toch ver-
minderd door de omstandigheid , dat het saldo der administratie

over 1853 f 3750 lager is geraamd dan die over 1852. Men
kon dan ook niet algemeen de verhooging der bezoldiging van
sommige directeuren, die vermoed werd het gevolg der boven
besproken uitbreiding te zijn

,
goedkeuren

, en het wekte eenige
bevreemding dat de Regering de noodzakelijkheid van die ver-
hooging niet bepaaldelijk heeft toegelicht of bewezen. Men bleef

dus wenschen dat daaromtrent nadere inlichtingen door de Rege-
ring mogten worden gegeven.
Naar aanleiding van eene verhoogde raming voor de grond-

stoffen voor den arbeid door verhooging in de pryzen van het
vlas, heeft men gevraagd waarom dat vlas alleen te Rotterdam
wordt gekocht , en of niet voor de gevangenissen in dl noorde-
lijke provinciën gelegen , deze grondstof goedkooper op de markt
te Dokkum konde worden aangekocht. Men meende met zeker-
heid te kunnen zeggen dat een groot gedeelte van het te Rotter-
dam ter markt komende vlas van de Dokkumseke markt
afkomstig is. Al mogten echter de prijzen op die beide markten
dezelfde zijn, dan nog zouden er meer kosten op het vervoer
van het vlas van Rotterdam naar de bedoelde gevangenissen
vallen, dan van Dokkum.
Men heeft gevraagd, of ter vereenvoudiging de huishoudelijke

administratie en het beheer over den arbeid niet aan dezelfde perso-
nenzouden kunnen worden opgedragen. Zoo heeft, men bijv. op
den staat bij het IVde hoofdstuk der begrooting, voor het huis-
houdelijk beheer der gevangenis voor veroordeelde vrouwen te

Gouda eenen lsten en 2dcn commies gevonden, en bij deze afzon-
derlijke begrooting voor den arbeid nog eenen lsten en 2den
commies. Men vroeg, of althans hier en in soortgelijke gevallen,
zonder schade voor de dienst, geene bezuiniging door vereenvou-
diging zou kunnen plaats hebben.

§ 5. Art. 3. Door eenige leden is opgemerkt, dat in art. 3
van dit wets-ontwerp overschrijving uit den post van onvoorziene
uitgaven wordt toegestaan

, ook voor artikel 1 van het 1ste artikel.

Zij meenden, dat, in overeenstemming met den regel die bij de
algemeene Staatsbegrooting wordt gevolgd, geene gelegenheid tot
zoodanige overschrijving moet worden gegeven.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den
30stcn November 1852.

Poortman.
• Scuiffer.

Slicher van Domburg.
De Raadt.
Anemaet.

*
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[XXXIV. 1.]

VERSLAG der Commissie , belast met liet onderzoek der

overeenkomst met Frankrijk omtrent de gelijkstelling der

wederzijdsche vlaggen met opzigt tot de loodsgelden

;

uitge-

bragt in de zitting van den 30sten Novembej; 1852.

Bij besluit dezer Kamer van den llden Mei 1852 , is in handen

Uwer Commissie gesteld een afschrift der Overeenkomst, welke

door middel eener verklaring op den 27sten April jl. ,
tusschen

Nederland en Frankrijk, is gesloten omtrent de gelijkstelling der

wederzijdsche vlaggen met opzigt tot de betaling van loodsgelden.

Deze overeenkomst heeft ten doel om de gelijkstelling, welke

krachtens traetaat van 25 Julij 1840 [Staatsblad 1841, n°. 23)

aan de wederzij dsche vlaggen toegekend is in de directe vaart,

ook, doch slechts voor zooveel de loodsgelden betreft, uit te

strekken tot de indirecte vaart.

Als een eerste stap op den weg der gelijkstelling van vlaggen

ook bij de indirecte vaart, mag men zich verheugen dat deze over-

eenkomst is tot stand gekomen, en hopen dat, dien weg volgende,

onze Regering met Frankrijk eerlang zal kunnen komen tot eene

volkomen gelijkstelling van vlag.

De Commissie heeft de eer voor te stellen , mededeeling van

dit Verslag te doen aan den Minister van Buitenlandsche Zaken.

Aldus vastgesteld bij de Commissie den SOsten November 1852.

De Fremery.
Van Waechren.
Blussé.
Stolte.
Hengst.

[LXVI. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP
,

ingekomen in de zitting

van den 1 sten December 1852.

MIJNE HEEREn!

Het Ontwerp van Wet, dat hierbij aan U ter overweging wordt

voorgelegd, strekt tot aflossing of verwisseling van Nationale

Schuld.

De gronden waarop dat ontwerp is rustende, zijn ontwikkeld
in de Memorie van Toelichting die het vergezelt.

En hiermede
,
Mijne Heeren

, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhagc ,
den lsten December 1852.

WILLE M.

[LXVI. 2.]

ONTWERP VAN WET tot aflossing of verwisseling van
Nationale Schuld.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,
dat de vermindering

der rente van staats-schulden wenschelijk is ,
tot verdere verbe-

tering van ’s Rijks geldmiddelen ;

dat met den laatsten December van het loopende jaar zal ein-

digen het tijdsverloop, gedurende hetwelk, volgens art. 6 der wet
van 25 Junij 1844

(
Staatsblad n°. 28) ,

de houders der volgens

die wet daargestelde schulden niet genoodzaakt kunnen worden

,

om de aflossing daarvan aan te nemen,
Zoo is het, dat Wij

,
den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal
, hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. De inschrijvingen in het grootboek van vier pereents

nationale schuld en de obligatien rentende vier ten honderd in het

jaar, ten laste van ’s Rijks overzeesche bezittingen, worden na
den 31sten December 1852, op de tijdstippen en wijze door Ons
te bepalen , achtereenvolgende afgelost

, of verwissseld tegen daar
te stellen nieuwe inschrijvingen in een grootboek van nationale

schuld , rentende hoogstens drie en drie vierde ten honderd , volgens

art. 5 dezer wet aan te leggen.

Aan de houders der gezegde obligatien , die zulks verlangen
,

worden in plaats van de inschrijvingen in het grootboek, afge-

geven soortgelijke obligatien, mede rentende drie en drie vierde

ten honderd.
Art. 2. De houders van de schulden in het vorig artikel ver-

meld, worden 'opgeroepen om hunne keuze tot aflossing of ter

verwisseling uit te brengen. Daartoe wordt hun telkens een termijn
gesteld, binnen welken zij van hunne keuze moeten doen blijken.

Zij, die binnen dien termijn zich niet hebben verklaard, worden
gerekend de verwisseling te verkiezen en hebben van het tijdstip

af voor de aflossing te bepalen , alleen regt op de rente volgens
de nieuwe inschrijvingen, mitsgaders op eene vergoeding in

geld voor het verschil in waarde tusschen het nominaaal bedrag
van hun kapitaal

,
en den voor de nieuwe schuld telkens te

bepalen prijs.

Art. 3. De prijsbepaling, volgens het vorig artikel, van de
nieuwe inschrijvingen en van de obligatien rentende drie en drie

vierde ten honderd, kan niet minder zijn dan 98 ten honderd ;

beneden dien prijs kunnen de nieuwe inschrijvingen niet worden
te gelde gemaakt.
De houders der nieuwe inschrijvingen en obligatien kunnen vóór

den 31sten December 1856 niet genoodzaakt worden de aflossing

daarvan aan te nemen.
Art. 4. Tot voldoening van de vergoeding in geld bij de ver-

wisseling en voorts tot aankoop en aflossing van schuld , worden
de volgende middelen aangewezen en beschikbaar gesteld

:

a. het voordeelig slot der staats-ontvangsten en uitgaven over
het dienstjaar 1850, bedragende volgens de ter Algemeene Reken-
kamer overgebragte rekening, nadat daaruit zal zijn aangezuiverd

het nog ontbrekende aan de dienst van 1848 . . f 5,639,755.02

b. uit de beschikbare middelen van het dienst-

jaar 1851 4,306,909.565

c. uit de beschikbare middelen van het dienst-

jaar 1852 2,000,000.00

d. uit het fonds gesproten uit de kooppennin- >

gen van verkochte domeinen ,
bij het einde van

1852 aanwezig zullende zijn 650,000.00

te zamen f 12,596,664.585

In afwachting van de oproepingen in art. 2 bedoeld, kunnen
de bij dit artikel vermelde middelen worden aangewend tot aan-

koop van schuld ten laste van het Rijk.

Art. 5. Er wordt aangelegd een nieuw grootboek van nationale

schuld rentende hoogstens drie en drie vierde ten honderd in het

jaar, hetwelk zal zijn van gelijken aard als de bestaande groot-

boeken
,
en waarop al de bepalingen toepasselijk zijn ,

welke voor

die grootboeken bestaan, met dien verstande, dat de eerste in-

en overschrijvingen, krachtens deze wet te doen r geheel kosteloos

zullen plaats hebben.

Het gezamenlijk bedrag der inschrijvingen op het nieuwe groot-

boek bedraagt een kapitaal van f252,158,000, of zoo veel minder

als in nieuwe obligatien ten laste van ’s Rijks overzeesche bezit-

tingen
,
in overeenstemming met de slotbepaling van art. 1 dezer

wet, zal worden uitgegeven en als ten gevolge van de aankoopen tot

vernietiging bij art. 4 dezer wet voorzien ,
in vier pereents schuld

door het Rijk zal zijn verkregen.

De inschrijvingen in het gedachte grootboek worden gedaan ten

name van het Rijk voor het bedrag der schuld, die tot verwis-

seling of aflossing is opgeroepen, ten einde aan de houders van

de opgeroepen kapitalen ,
indien zij de verwisseling verkiezen

,
te

worden overgeschreven of anders te worden geplaatst. Inmiddels

kunnen die inschrijvingen worden beleend.

Art. 6. Later dan op het tijdstip van den 3 lsten December

1853, kan, zonder nadere wettelijke bepaling
,
geen termijn voor

de aflossing of verwisseling worden vastgesteld, noch krachtens

deze wet inschrijvingen op het nieuwe grootboek worden gedaan.

Art. 7. Ouders ,
voogden

,
curatoren ,

bewindvoerders en alle

andere personen met het beheer of toezigt over den persoon of

de goederen van derden belast, fidei-commissaire of usufructuaire

bezitters ,
benevens de bestuurders van gestichten en instellingen van

allen aard, zijn gemagtigd en bevoegd, om voor de personen

welke zij vertegenwoordigen ,
of voor de instellingen of boedels

onder hun beheer
,
de bij art. 2 bedoelde verwisseling van schuld

te verkiezen.

Art. 8. De afgeloste of verwisselde inschrijvingen op het groot-

boek der vier pereents nationale schuld worden overgeschreven op

de rekening geamortiseerde fondsen , en wordt dit grootboek na

den afloop der uitvoering van deze wet geheel gesloten. De obliga-

tien ,
rentende vier ten honderd in het jaar ,

welke zijn afgelost

of verwisseld, worden bij de Algemeene Rekenkamer overgebragt

en aldaar vernietigd.

Art. 9. De te betalen courtagie ,
welke de'n vierde ten honderd

van het nominaal bedrag der te plaatsen schuld niet mag te boven

gaan, wordt, benevens de onkosten der uitgifte, verwisseling van

fondsen of overmaking van gelden, voldaan uit de middelen bij

art. 4 dezer wet aangewezen.

Art, 10. Aan de Algemeene Rekenkamer wordt dagelijks eene
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specifieke opgave gedaan van de in- of overschrijvingen op het

nieuwe grootboek, ten gevolge van deze wet te doen.

Van de plaatsing ,
intrekking, uitgifte en verwisseling van schul-

den krachtens deze wet, wordt eene afzonderlijke verantwoording

aan de Algemeene Rekenkamer gedaan, en deze rekening aldaar

opgenomen en gesloten zijnde, wordt aan de Staten-Generaal

medegedeeld.

Art. 11. "Wanneer de houders van kapitalen, aan wien ook toe-

behoorende, welke krachtens deze wet ter aflossing of verwisseling

zijn opgeroepen, gedurende tien jaren na den daarvoor gestelden

termijn
,
in gebreke blijven om de aflossing of, in geval van ver-

wisseling,’ de in art. 2 bedoelde bijbetaling te ontvangen, ver-

jaart hun regt tot opvordering van het een en ander.

Indien er bij de eerste uitgifte der nieuw daar te stellen schuld

rentebewijzen worden afgegeven, verjaren dezelve met het ver-

loop van vijf jaren na hunne dagtéekening.

Art. 12. De houders der kapitalen
,
welke ten gevolge van de

wet van den 25sten Junij 1844 (Staatsblad n°. 28)_ter verwisseling

zijn opgeroepen ,
en die in gebreke zijn gebleven die verwisseling

te bewerkstelligen ,
zullen , voor zoover zij alsnog opkomen binnen

den bij art. 14 van die wet bepaalden verjaringstermijn van tien

jaren
,
geene andere verwisseling bekomen , dan in inschrijvingen

in het nieuwe grootboek ,
onder genot echter zoo van de vergoe-

ding hun volgens art. 4 der gezegde wet toegekend, als van

die welke ,
volgens art. 2 dezer wet

,
aan de laatst opgeroepen

houders van inschrijvingen in het bestaande grootboek der schuld

rentende vier ten honderd, bij verwisseling , zal worden toegekend.

Lasten en bevelen enz.
t

[LXYI. 3.] . .

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Bij het naderen van het tij dstip waarop art. 6 van de wet van
25 Junij 1844 (Staatsblad n°. 28) ophouden zal een hinderpaal te

zijn tegen eene vrij willige vermindering van de renten der 4 per-

cents schuld, heeft die vermindering reeds lang een onderwerp
van naauwgezette overweging bij de Regering uitgemaakt.

De wenschelijkheid van zoodanigen maatregel behoeft Avel geen
betoog. Indien men met erkentelijkheid de gunstige uitkomsten

van de drie laatst afgeloopen dienstjaren beschouwen en den voor-

deeligen gang van zaken ook in dit jaar gadeslaan mag, — indien

men zich derhalve daarover kan verheugen, dat onze finantiele

toestand zooveel beter is dan hij vroeger was, men behoort nimmer
te vergeten dat vermindering van den rentelast de eerste pligt

is van den finantielen wetgever hier te lande. Alleen daardoor zal

het mogelijk zijn ’s Lands crediet duurzaam te bevestigen, en
eene vermindering van de algemeene lasten voor te bereiden.

Zoo daarover geen verschil van gevoelen kan bestaan
, het zou

anders kunnen gelegen zijn met de vraag welk tijdstip men tot

eene rentevermindering door middel van eene Vrijwillige conversie

behoort te kiezen: of men namelijk het tijdstip zal afwachten
waarop men, zonder vergrooting van kapitaal, eene grootere

reductie van rente, bijv. van 1/2 ten honderd, zal kunnen ver-
krijgen

, dan wel of men de eerste gelegenheid , welke zich kan
voordoen, ten nutte zal maken om al terstond eêhe kleinere

vermindering te bewerkstelligen.
Do Regering is van oordeel dat men het meer zekere boven

het onzekere moet kiezen, en dat men niet, op hoop van toe-

komstig grootcr voordeel
,
eene besparing die vroeger verkregen

zou kunnen worden
, moet laten voorbijgaan.

Het tijdstip waarop eene vermindering van 1/4 ten honderd
kan bewerkstelligd worden zonder , of althans met onbeduidende
opoffering, schijnt niet ver verwijderd meer te zijn. Is het op
dit oogenblik al niet voorhanden

,
er is te veel waarschijnlijk-

heid dat de algemeene omstandigheden tot het welslagen van den
maatregel zullen medewerken

, dan dat de Regering niet zou moeten
wenschen gemngtigd te worden om van het misschien spoedig
aanbrekend oogenblik in ’s Lands belang gebruik te maken.
Van daar liet tegenwoordig wets-ontwerp. De toelichting kan

kort zijn.

De Regering vraagt do magtiging om
,
door aan do houders van

do 4 percents schuld de keuze tusschcn aflossing dier schuld of
verwisseling dcrzclvo tegen oen minder rentegovend fonds aan te

bieden
, eene vermindering der rente met ten minste l/

4 per cent
te bewerkstelligen. Zij koestert het vertrouwen dat die vermin-
dering weldra, en met zeer weinig opoffering van kapitaal en
onkosten, tot stand gobragt zal kunnen worden; dat dit ofïor

althans zich tot 1 per cent op het kapitaal mot l/.j per cent cour-
tugio zal bepalen.

Welk voordeel eene convcrsio, op dien voet tot stand gebragt
aan de schatkist zal oplovcren , is zeer eenvoudig te berekenen.

Het kapitaal van de werkelijke schuld, rentende 4 per cent
, op

het grootboek ingeschreven, bedraagt thans . . f 237,409,500
Het kapitaal der nog overige obligatien ten

lastevan ’s Rijks overzeesche bezittingen
, renten

de 4 per cent, is . 14,748,500

te zamen . f 252,158,000
waarvan de rente bedraagt ’s jaars f 10,086,320.

De vermindering der rente tot op 33/4 per cent, brengt hierop

eene vermindering van f 630,395.

De zuivere winst van de schatkist zal evenwel iets minder zijn. .

De rente van het kapitaal, dat voor bijbetaling van het ver-

schil tusschen het nominaal bedrag der nieuwe schuld en den
prijs waarvoor men die plaatsen kan, wordt vereischt, en van
hetgeen voor courtagie en onkosten betaald moet worden, zal

van het zoo even gestelde cijfer afgetrokken moeten worden. Men
stelle dat de plaatsing gemiddeld tegen 99 percent plaats vinde

, dan
zou het benoodigde voor 1 per cent bijbetaling en V4 per cent

courtagie bedragen f 3,151,975 ; de eigenlijke winst zou alzoo ruim
f 126,000 minder bedragen, zoo men de rente van dit kapitaal

op 4 per cent stelt.

- De middelen bij de schatkist voorhanden, zijn, gelijk aan de
Kamer reeds is medegedeeld, meer dan toereikend om de zoo

even bedoelde kosten te bestrijden. Uit de aanspraak door den
ondergeteekende bij de indiening der begrootingswetten voor 1853
gehouden

,
is gebleken dat op 31 December 1852 aan batige saldo’s

in de schatkist gerekend kan worden aanwezig te zijn eene som
van ruim twaalf en een half millioen gulden. Ook buiten hetgeen

tot voldoening van de kosten der conversie noodig kan bevon-
den worden, blijft er eene aanzienlijke som beschikbaar, die men
ook, tot bevordering van den maatregel van conversie,bij deze gele-

genheid tot inkoop van schuld zou kunnen besteden. Tot dat

einde wordt dan ook de beschikking over die middelen gevraagd.

Zij zullen
,
gerekend tot 4 per cent rente , eene nieuwe bate van

f 400,000 meer of min opleveren, en het resultaat dezer ope-
ratie, wanneer zij tot stand is gebragt, zal, te zamen genomen

,

derhalve een duurzaam voordeel van weinig minder dan de'n

millioen opleveren.

Het zal overigens genoeg zijn aan te merken, dat de Regering,

behalve de reeds vermelde batige sloten van diensten, ook nog
door de uitgifte van schatkistbiljetten (waarvan slechts een deel

benoodigd is om te strekken tot aanvulling van het waarborgfonds
voor de muntbiljetten) zich hulpbronnen kan verschaffen tot be-

vordering van den maatregel, die bij de tegenwoordige ruime geld-

markt alle kans van wélslagen aanbiedt, zoodra de omstandigheden
hem mogelijk maken.
De gunstige afloop van de conversie, die in 1844 tot stand

is gebragt, heeft van zelf tot de overtuiging geleid, dat de een-

voudige en geleidelijke weg, die toenis gevolgd, ook nu de meeste

kans van wélslagen aanbiedt. Het bijgaande wets-ontwerp ver-

schilt dan ook
,
in het wezen der zaak ,

weinig of niet van de wet
van 25 Junij 1844.

De verwisseling zal aan de houders worden aangeboden tot

zoodanigen koers , als de stand der fondsen slechts eenigermate

zal toelaten
,

mits niet lager dan tot 98 per cent, onder bij-

betaling in geld van het verschil tusschcn het nominaal bedrag

en den werkelijken prijs.

Artt. 1 en 2 van het ontwerp behelzen de noodigo beginselen

daaromtrent. Aan de houders der obligatien ten laste van de

overzeesche bezittingen wordt de gelegenheid gegeven, om des

verkiezende soortgelijke schuldbekentenissen, als waarvan zij nu
houders zijn , tegen de verminderde rente te verkrijgen.

Art. 3. Ofschoon de voorgaande rekeningen gegrond zijn op
eene plaatsing der nieuwe schuld met opoffering van slechts 1 per

cent over hot te verwisselen kapitaal, zou de uitvoering van den
maatregel naar het inzien van de Regering niet achterwege moeten
blijven, wanneer daarvoor e'e'n per cent meerder moest worden
opgeofferd

,
en daarom wordt tot aan dat maximum in dit artikel

de noodige vrijheid gelaten.

Een waarborg tegen eene nieuwe vermindering van rente ge-

durende eenen termijn van vier jaren schijnt billijk, en is ook
noodzakelijk te achten in het belang van dep maatregel.

Art. 4 bevat de aanwijzing en beschikbaarstelling A an de voor-

handen middelen, waarvan het bedrag ten deelo reeds met
juistheid is bekend, en ten deele bij raming is voorgedragen,
met volkomen overtuiging echter dat die raming juist is.

Art. 5 is overgenomen uit art. 6 der wet van 1844 , met
de bijvoeging dat het nieuw in to schrijven kapitaal niet zal

mogen te boven gaan het nominaal bedrag van do oude schuld

,

verminderd mot hetgeen door inkoop verkregen zal zijn.

liet slot van dit artikel houdt in , dat de inschrijving op het

nieuwe grootboek bij elke oproeping zal plaats- hebben , om aan
do houders bij de vonvisseling to Avorden omgeschreven of avcI

te gelde gemaakt ; on voorts do toekenning der bevoegdheid aan
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de Regering tot beleening; het een en ander onmisbaar wordende
geacht

,
omdat daarin een voornaam middel ter verzekering van

de regelmatige uitvoering der wet moet gezocht worden.

Art. 6. Een redelijke tijd voor de uitvoering wordt hier ge-

steld, even als in art. 7 der vorige wet; het scheen ook nu niet

noodig den maatregel onbepaald open te stellen.

Art. 7 stemt geheel overeen met art. 8 der wet van 1844.

Art. 8. Zoo ook dit artikel met art. 9 der vorige wet, in zoo-

ver dit thans noodig is.

Art. 9. De courtagie is op den vorïgen voet bepaald, als in

art. 11 der wet van 1844; het bedrag zal alleen op de voorhanden,'

in art. 4 opgenoemde geldmiddelen kunnen aangewezen worden.

Art. 10. De controle der Algemeene Rekenkamer wordt hier

verzekerd , even als in art. 10 der vorige wet.

Art. 11. De verjaring wordt in gelijker voege alhier be-

paald, als bij art. 14 der vorige wet is geschied.

Art. 12. Vermits nog niet aan de wet van den 25sten Junij

1844 is voldaan, door sommige houders van kapitalen te zamen
in te schrijven in het 4 percents grootboek tot f 60,000, is hier

moeten worden bepaald, dat zij nu regtstreeks in het nieuwe

grootboek zullen worden overgebragt, voor zoover zij nog ter

bekwamer tijd opkomen.
De Minister van Finantien

,

Van Bosse.

[LXVI. 4.]

NOTA VAN BIJVOEGINGEN in het Ontwerp van Wet
tot aflossing of verwisseling van Nationale Schuld.

In Art. 1 ,
voorlaatsten regel ,

vóór de woorden : drie én drie

vierde
,

in te voegen het woord hoogstens.

In Art. 3 ,
2den regel

,
vóór de woorden : drie en drie vierde , in

te voegen het woord hoogstens.

In Art. 4 de uitgedrükte sommen mede te stellen in schrijflet-

ters
,

te weten:

a. vijf millioen zes honderd negen en dertig duizend zeven honderd

vijf en vijftig gulden
, twee cents

;

b. vier millioen drie honderd zes duizend negen honderd negen

gulden
,
zes en vijftig en een halve cent

;

c. tivee millioen gulden;

d. zes honderd vijftig duizend gulden;

te zamen twaalf millioen vijf honderd zes en negentig duizend

zes honderd vier en zestig gulden
,
acht en vijftig en een halve cent.

In Art. 5 mede in schrift te stellen : twee honderd twee en vijftig

millioen honderd acht
t

en vijftig duizend gulden.

[LXVII. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP
, ingekomen in de zitting

van den 1sten December 1852.

METSTE HEEEEN

!

• Het Wets-voorstel, dat hierbij aan U ter overweging wordt
aangeboden, strekt tot bekrachtiging van provinciale belastingen
in Zeeland.

N

De toelichtende Memorie
, nevens dat voorstel gevoegd en van

bijlagen voorzien, zet de redenen uiteen, die tot hetzelve hebben
geleid >

En hiermede
,
Mijne Heeren

,
bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage
,
den Isten December 1852.

WILLEM.
\

[LXVII. 2.]

ONTWERP VAN WET ter bekrachtiging van provinciale
belastingen in Zeeland.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de Staten van
Zeeland het heffen van provinciale belastingen

, over eenige eerst-
volgende dienstjaren, aan Ons hebben voorgedragen, ten einde te

kunnen voorzien in de buitengewone uitgaven voor de vei’betering
der middelen van gemeenschap in die provincie

,

En dat die belastingen, volgens art. 129 der Grondwet, be-
krachtiging door de wet vereischen

,

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852— 1853.

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij doge

:

Art. 1. De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan de
heffing

, ten behoeve der provincie Zeeland
, van eene opcent op

de hoofdsom van de grondbelasting over de jaren 1853, 1854 en
1855 en van de personele belasting over de dienstjaren 1853/4 ,

1854/5 en 1855/6 .

Art. 2. Deze wet vangt aan te werken met den Isten Januarij
1853.

'

Lasten en bevelen enz.

[LXVII. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.
r

In de Memorie van Toelichting der Ontwerpen van Wet ter

bekrachtiging van provinciale belastingen , onder
,
dagteekening

van den I6den November jl. aangeboden
,
werd opgemerkt

,
dat

de Staten van Zeeland de heffing van eéne opcent op de grond- en
personele belasting en het regt van patent hadden voorgedragen

,

doch dat tegen die heffing bij de Regering bedenkingen waren
gerezen

,
die aan de Staten zouden worden medegedeeld.

De bedenkingen betroffen alleen de heffing van ééne opcent
op het regt van patent. Die heffing werd ongeraden geacht,
en scheen overbodig uit hoofde van de geringe opbrengst.

Dienvolgens hebben de Staten van Zeeland in hunne nu afge-
loopen wintervergadering eene nadere voordragt gedaan, strek-
kende alleen tot heffing van ee'ne opcent op de gronden personele

belasting over de eerstvolgende twintig dienstjaren.

De opbrengst daarvan, ten bedragejaarlijks van bijna f 9000,
moet dienen ter gedeeltelijke voorziening : 1°. in de rentebeta-

ling van een op te nemen kapitaal van f 100,000, bestemd om
aan besturen en corporatien rentelooze voorschotten te geven tot

verbetering van bestaande of het aanleggen van nieuwe wegen ;

2°. tot het geven van eene hoogere bijdrage, dan tot hiertoe werd
vei’strekt

,
voor de uitbreiding der stoombootdienst op de Wester-

schelde; en 3°. als bijdrage in de kosten eener stoombootdienst op
de Oosterschelde.

Het nuttig doel der heffing in aanmerking genomen
,
acht de

Regering haar voor bekrachtiging vatbaar.

Evenwel meent zij die aanvankelijk slechts voor den tijd van
drie jaar te moeten voordragen, om gelijke redenen, als in de
aangehaalde Memorie van Toelichting zijn bijgebragt ten aanzien

der door de Staten van Friesland verlangde buitengewone heffing

,

gedurende elf jaren
, van eene opcent op de grondbelasting en

twee opcenten op de personele belasting.

De Minister van Binnenlandsclie Zaken
,

Thokbecke.

[LXIV. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet tot goedkeuring van eene addi-

tionele Overeenkomst van handel en scheepvaart , den 2Q>sten

Augustus 1852 tusschen Nederland en de Vereenigde Staten

van Noord-Amerika gesloten.

Het bij Koninklijke boodschap van den 22sten November jl.

der Kamer aangeboden Wets-ontwerp tot goedkeuring eener

additionele overeenkomst van handel en scheepvaart
, den 26sten

Augustus 1852 tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika gesloten

,
heeft bij het onderzoek in de Afdeelingen

der Kamer tot de volgende opmerkingen en bedenkingen aanleiding

gegeven.

§ 1. In de eerste plaats acht men den vorm van het eenig

artikel der wet onvoldoende. De artikelen der overeenkomst , waar-
aan de goedkeuring der wetgeving zou worden geschonken

,

behooren daarin in hun geheel te worden ingelascht, even gelijk

znlks in alle vroegere wets-voorstellen van gelijken aard heeft

plaats gehad. Waarschijnlijk was het de bedoeling der Regering

die inlassching bij de afkondiging der wet in het Staatsblad te

doen plaats hebben. Maar het zal wel geen betoog behoeven

,

dat bij die afkondiging de tekst der wet woordelijk zoodanig

moet luiden
, als hij door de onderscheidene takken der wetge-

vende magt is aangenomen. De bloote verwijzing naar den

inhoud van een overgelegd stuk ,
zoo als die hier plaats vindt

,

kan dus in een wets-ontwerp niet te pas komen.

§ 2. Met eenige bevreemding heeft men opgemerkt, dat

II.



Goedkeuring cener additionele Overeenkomst van handel en scheepvaart met de Vereenigde Staten van Noord-Amerika .— Goedkeuring

van een Tractaat van vriendschap
,
handel en scheepvaart met de Republiek van Costa Rica. — (Yoorloopige Verslagen.)

toven den Nederduitschen tekst der overeenkomst , zoo als die

bij bet wets-ontwerp is overgelegd, het woord vertaling is

geplaatst. Men zou daaruit moeten afleiden , dat de overeen-

komst alleen in het Engelsch is gesloten, en dat dus de

Nederduitsche tekst geen officieel en verbindend karakter bezit.

Ware dit werkelijk het geval, dan zou, meent men, hier afge-

weken zijn van een diplomatiek gebruik, welks handhaving men
in het behing onzer nationale waardigheid

,
maar vooral in dat

der op-prijs-stelling van onze moedertaal, wenschelijk acht. Nadat
het Fransch in de plaats van het Latijn de taal der diplomatie

is geworden, kan er voor eene mogendheid als de onze geen

bezwaar tegen bestaan, dat door haar een verdrag alleen in de
eerstgenoemde taal gesloten worde. Maar zoodra in een verdrag
eene andere taal dan de Fransche gebruikt wordt, moet men van
onze zijde door het sluiten in beide de talen

,
de regten van het

Nederduitsch handhaven. Die regel is bij vroegere gelegenheden

door onze Regering gevolgd. Zoo is dit het geval geweest bij

het sluiten der overeenkomst met Groot-Brittannie
, van den

14den Januarij 1852, tot regeling der scheepvaart met de Jonische

eilanden. In de wet van den 22sten April van dit jaar
(
Staats-

blad n°. 60) zijn de beide artikelen dezer overeenkomst
,
die de

goedkeuring der wetgeving hebben erlangd, evenzeer in het Neder-
duitsch als in het Engelsch opgenomen.

§ 3. Met opzigt tot de overeenkomst zelve is door sommige
leden aangemerkt, dat hier zich op nieuw het bewijs voordoet,

dat hunne bij de vaststelling der scheepvaartregten opgewekte
verwachting, als of daardoor aan het stelsel om onze handels-

betrekkingen met andere Staten door tractaten te regelen en dus
ook aan de daaruit voortspruitendo verwikkelingen voor goed
een einde zou worden gemaakt, niet is verwezenlijkt en ook niet

verwezenlijkt schijnt te kunnen worden.

§ 4. Yei’scheidene leden hebben verklaard
,
met leedwezen te

hebben gezien
,
dat bij het aangaan dezer overeenkomst met de

Vereenigde Staten van Noord-Amerika het beginsel der scheep-

vaartwet van den 3den Augustus 1850 [Staatsblad n°. 47), om de

daarbij bedoelde gelijkstelling niet te verleenen aan Staten
,
die

differentiële regten ten nadeele van den aanvoer van voortbreng-

selen van andere werelddeelen uit Nederlandsche havens heffen,

niet in zijne volle zuiverheid gehandhaafd is kunnen worden.
Andere leden daarentegen merkten aan

,
dat hier een nieuw

blijk voorkomt, dat men dezerzijds ten onregte bij het vaststellen

der genoemde wet van 3 Augustus 1850 in één opzigt van het
stelsel der afschaffing van alle differentiële regten is afgeweken.
Zij meenden toch

, dat zoo die afschaffing geheel onvoorwaardelijk
ware geweest, Nederland thans een handelsverdrag met Noord-
Amerika had kunnen sluiten, gegrond op het beginsel der vol-

strekte wederkeerigheid zoowel voor de regtstreeksche als voor
de indirecte vaart.

Intusschen is door verscheidene leden gevraagd, welken invloed
uit dit oogpunt de geslotene overeenkomst zal kunnen hebben op
de regeling der handelsbetrekkingen met andere Staten

,
in verband

met de scheepvaartwetten. Men deed die vraag in de eerste plaats

met opzigt tot de Staten, waarmede reeds handelsverdragen in

dezen zin gesloten zijn en had daarbij dan vooral het oog op het
voorbehoud eener behandeling op jden voet der meest begunstigde
natie; in do tweede plaats en voornamelijk met het oog op de Sta-
ten, die nog niet in de toepassing der scheepvaart-wetten begrepen
zijn en aan de afwijking van het daarbij gestelde beginsel gronden
voor nieuwe afwijkingen zouden kunnen ontleenen.

§ 5. Bij de nadere overweging van de artikelen der overeen-
komst

,
werd in eene der Afdcelingen de opmerking gemaakt

,

dut reeds in art. 1 het genot der bij de scheepvaartwet van 3
Augustus 1850 toegezegde gunst verleend wordt aan eenen Staat,
die niet geheel aan de bij die wet gestelde voorwaarden voldoet.

Daartegen is echter aangevoerd
,
dat art. 1 alleen do gelijkstel-

ling van de wederzij dsche vlaggen betreft, en dat het hier bedoelde
bezwaar eerst ontstaat uit de bij art. 2 bepaalde uitbreiding der
gelijkstelling met opzigt tot de koloniën ; op welke gelijkstelling
in art. 5 uitzonderingen worden gemaakt, voor zooveel do be-
stemming en den oorsprong der gooderen betreft.

§ 6. Het heeft do aandacht getrokken, dat in den Ncderduit-
schen tekst van art. 2 voor imported or exported alleen het woord
ingevoerd is gesteld ; zoodat liet woord uitgevoerd d;\ar is weggelaten.
Evcnzoo heeft men in art. 3 het onderscheid tusschen harbur en port
niet in acht genomen

,
en daardoor in den Nedcrlundschen tekst

in de optelling der regten of ongelden, waaromtrent de gelijkstel-
ing is bedongen

,
twee maal het woord havengelden gebezigd. Nog

had men bij do vertaling van lighthouse niet enkel van baken-
maar ook van vuurgelden moeten spreken. Eindelijk zijn de woor-
den : is understood to extend niet wodorgegeven door : strekt zich
almede uit . — In verband mot do in § 2 gemaakte bedenking
omtrent het officieel karakter ook van den Nodorduitschen tekst

,

zouden dezo afwijkingen wclligt hare bezwarende zijdo kunnen
hebben. Men vertrouwt echter, dat de Regering dor Vereenigde

Staten in geen geval de verbindende kracht zal kunnen ontkennen
van den tekst der overeenkomst in de eigene taal dier republiek.

§ 7. Men kan de bepaling van art. 4 der overeenkomst,
volgens welke de handel tusschen de havens der Staten van de
Noord-Amerikaansche republiek aan den Atlantischen oceaan met
de havens aan de Stille Zuidzee als kusthandel beschouwd wordt

,

moeijelijk voor op juiste gronden steunende beschouwen. Tot
het begrip van kustvaart of kusthandel schijnt toch de vaart

of handel op eene meer aaneensluitende zeekust te behooren. Hier
daarentegen geldt het kustlanden

,
door eene vaart van duizenden

mijlen langs vreemde Staten van elkander gescheiden. Ofschoon
het nu aan de leden niet onbekend is, dat de Republiek der

Vereenigde Staten ook tegenover Groot-Brittannie zulk eene zeer

uitgestrekte beteekenis van kustvaart heeft gehandhaafd, wenscht
men ter waardering van het hier voorkomende beginsel onderrigt

te worden, in hoeverre de vaart in Frankrijk bijv. van Havre
naarMarseille

,
in Spanje van Bilbao naar Cadix en in Rusland

van St. Petersburg naar Archangel, al dan niet als kustvaart

beschouwd wordt.

§ 8. Uit het laatste gedeelte van art. 4 meent men te kunnen
afleiden dat krachtens het daar bepaalde, niets een schip onder

Nederlandsche vlag zal verhinderen , om , na een gedeelte zijner

lading bijv. te Boston te hebben gelost, en daar het ledige te

Lebben aangevuld, het restant zijner oorspronkelijke lading in

eene andere Noord-Amerikaansche haven, zoo als New-Orleans,

te lossen en aldaar zijne retourlading te completeren.

Aldus vastgesteld den 2den December 1852.

Van' Goltsteix.
Rochüssen.
Gevers Deuxoot.
De Fremerv.
Blussé.

[LXV. 6.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor liet Ontwerp van Wet tot goedkeurmg van een op den
12den Julij 1852 gesloten Tractaat van vriendschap

,
handel

en scheepvaart tusschen Nederland en de Republiek van
Costa Rica.

Het ontwerp van wet tot goedkeuring van een tractaat van
vriendschap , handel en scheepvaart met de Republiek van Costa
Rica , aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend bij de

Koninklijke boodschap van 22 November jl. , heeft bij het daar-
omtrent op den 27sten November daaraanvolgende in de Afdee
lingen plaats gehad hebbende onderzoek, aanleiding gegeven tot

de volgende opmerkingen en vragen.

§ 1. Men is namelijk teruggekomen op de vraag of het sluiten

van handelstractaten met vreemde natiën wel geheel in overeen-

stemming is met het in den jare 1850 aangenomen beginsel der

scheepvaartwetten. Eenige leden hebben als hun gevoelen te

kennen gegeven, dat daardoor het zuivere beginsel van vrijheid,

waardoor de scheepvaart tot haren natuurlijken toestand is gebragt

,

wordt geschonden en moesten het daarom blijven betreuren, dat

de Regering voortgaat, met terzijdestelling van dat algemeen als

nuttig erkende beginsel , met andere mogendheden zoodanige

tractaten te sluiten
,

en op die wijze op het eens aangenomeno
terugkomt.
Andere leden konden dit gevoelen niet deelen. Het sluiten van

handelstractaten zouden zij dan eerst als eene afwijking van het

stelsel van vrije scheepvaart kunnen beschouwen, iudien hetzelfde

stelsel bij de andere natiën , waarmede men overeenkomsten

sluit ,
in werking ware. Het komt hun in tegendeel voor , dat

op deze wijze die andere natiën van het differentiële stelsel lang-

zamerhand worden losgemaakt en tot onze beginselen gebragt.

Ten cindo in staat te worden gesteld om het stelsel der niet

algemeen goed bekende Republiek Costa Rica te booordeclen,

zoude men gaarne van do Regering mededeeling van de handels-

tariven van dien Staat erlangen.

§ 2. Met het oog op hetgeen onlangs door den Minister van
Buitenlandsche Zaken bij de behandeling der Staatsbegrooting hier-

omtrent is te kennen gegeven , heeft men alweder aangedrongen op

de beantwoording der vraag van regeringswege , of de termijnen

van ratificatie van soortgelijke tractaten als deze, niet moeten
worden gesteld van de goedkeuring af dezer tractaten door do

wetgevende magt ?

§ 3. Men zoudó gaarne, even als bij het tractaat met het

Tolverbond, den Ilollandschen tekst nevens den Franscbenin het

Staatsblad opgenomen zien.
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Inlichtingen op een adres vari D. Verbeek wegens een kofjij-contract

.

(Missive van den Minister van Koloniën.)

§ 4. Art. 2. Het heeft eenige leden getroffen dat in dit artikel,

zoowel in den oflicielen Franschen tekst als in de vertaling daar-

van, eene niet juiste uitdrukking. is gebezigd, die mogelijk wel al

te getrouw uit het door Engeland met denzelfden Staat geslotene

tractaat is overgenomen. Men leest namelijk in de 1ste alinea

van dat artikel : II y aura liberté réciproque de commerce eritre

les pays de la domination de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas etc.

;

welke uitdrukking vertaald is door: Staten van Z. M. den Koning

enz. Drukt reeds de Fransche tekst op zich zelf de bedoeling

der contracterende partijen niet uit, de vertaling van dien tekst

is bovendien niet iuist. Nog een voorbeeld van onjuiste vertaling

vindt men in de laatste alinea van art. 10, waar nationaux

intéressés door belanghebbende nationalen is vertaald. Zich bepa-

lende bij deze twee voorbeelden, heeft men echter te kennen

gegeven dat over het algemeen de vertaling wel iets juister had
kunnen zijn.

§ 5. Art. 5. Bij dit artikel heeft men opgemerkt
,
dat onze

koloniale producten daarin niet zijn opgenomen. Zonder zoodanige

uitdrukkelijke opname
,
zouden dergelijke producten van andere

natiën aan lagere inkomende regten kunnen worden onderwor-

pen dan die van onze koloniën. Hier moet niet uit het oog

worden verloren
,
dat art. 8 alleen doelt op het vlaggenregt

,
terwijl

dit artikel ziet op douaneregten. Men meende daarom der Rege-
ring in overweging te moeten geven om bij de ratificatie van dit

tractaat in een protocol te bepalen dat onze koloniale producten

ook onder de bepaling van dit artikel zullen zijn begrepen.

§ 6. Art. 9. Eenige leden hebben gevraagd waarom ook hier

niet
,
als in art. 4 ,

de uitdrukking : nation la plus favorisée , wordt
gebruikt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs
, den

3den December 1852.

Van Goltstein.
Dirks.
Gevers Deijnoot.
Van Nierop.
Blussé.

[LXVIII. 1.]

MISSIVE van den Minister van Koloniën
,
houdende inlich-

tingen omtrent een adres van D. Verbeek ; ingekomen in
de zitting van den 3den December 1852.

’s Gravenhage , dep 1 sten December 1852.

Naar aanleiding van een in hare zitting van den 13den November
jl. genomen besluit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

,

heeft U Hoogedel Gestrenge bij brief van den 15den dier maand
mij uitgenoodigd om inlichtingen te geven omtrent een bij de
Kamer ontvangen, daarbij overgelegd adres en bijlagen van D.
Verbeek , te ’s Gravenhage

,
betrekkelijk een door hem met de

Indische Regering aangegaan koffij -contract.

Ik heb de eer
,

ter voldoening daaraan
,
het volgende te doen

strekken.

Het adres van D. Verbeek , waarop het gemeld besluit der
Tweede Kamer is gevallen

, is gedagteekend : ’s Hage
, October

1852, en is vergezeld van een kopij -adres van denzelfden persoon
aan de Tweede Kamer, dd. 1 Junij 1852, met eenige bijlagen,

gemerkt A-H.
Op het adres van 1 Junij 1852 besloot de Tweede Kamer,

in hare zitting van den 11 den October jl., over te gaan tot de
orde van den dag, op grond dat het hier bepaaldelijk gold de al-

of niet-uitvoering van een contract
, tusschen 'den adressant en

het Indisch Bestuur aangegaan en dat het onderzoek van zoodanige
zaak behoort tot de roeping van de regterlijke magt in de Oost-
Indische bezittingen.

De adressant geeft bij zijn adres van October 1852 nu te kennen
,

dat de Tweede Kamer niet heeft begrepen de strekking van zijn

adres van 1 Junij te voren. Hij zegt dat het oogmerk van dat
adres alleen was , zich over den Minister van Koloniën te be-
klagen, dat hij hem niet heeft medegedeeld de redenen, waarop
gegrond was de afwijzing van een doorhem onder dagteekening
van den lGden October 1850 aan den Koning ingediend requesG
strekkende om alsnog vergoeding te erlangen van het verlies en
de winstderving, welke hij zou hebben ondervonden door de niet-
uitvoering van een

, in 1844, tusschen het Indisch Gouverne-
ment en hem adressant gesloten contract wegens de bereiding
van koffij.

Hij formuleert zijn verzoek aan de Tweede Kamer thans
bepaaldelijk en vérlangt f door hare tusschenkomst

,
te vernemen

de redenen
,
welke den Minister hebben bewogen

:

1°. te weigeren de mededeeling van stukken, verzocht bij een
adres van 25 November 1850;

2°. te verklaren ongegrond de klagten
,

uiteengezet in zijn

adres van 16 October 1850;
3°. te onthouden de mededeeling der redenen van die onge-

grond-verklarïng.

Ik vermeen
, met het oog op het besluit door de Tweede Ka-

mer genomen op het adres van 1 Junij 1852 , het er voor te

moeten houden, dat de bedoeling der Kamer thans niet kan
zijn, eene mededeeling te ontvangen van hetgeen in Indie met
den adressant is voorgevallen, noch van stukken deswege.

Ik zal mij derhalve bepalen tot de beantwoording der drie

punten, door den adressant
,
thans, als zijne conclusie opgegeven:

Ad lm . De mededeeling van de hier bedoelde stukken is ge-
weigerd

, ten deele omdat zij worden geoordeeld niet te staan
in verband met het adres van 16 October 1850, en overigens
omdat het verlangen, door een bijzonder persoon, om kennis
te nemen van eene briefwisseling tusschen den Minister van
Koloniën en den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie ,

of van andere bij het Departement van Koloniën berustende stuk-

ken, het algemeen belang niet betreffende, wordt geacht onge-
rijmd en onbescheiden.

Ad 2“. De overtuiging van de ongegrondheid der klagten

van den adressant heb ik verkregen uit de door hem, bij zijn

adres van 16 October 1850 overgelegde stukken
, en de geraad-

pleegde notulen van den Gouverneur-Generaal bij mijn Departe-
ment berustende ; een en ander in verband met de overeenstem-
mende rapporten van den directeur der cultures in Nederlandsch
Indie en van den procureur-generaal bij het Hooggeregtshof
wan Nederlandsch Indie

;
waarmede zich hebben vereenigd de

Raad en de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie.

Ad 3m . Als reden van die ongegrond-verklaring
,
heb ik den

adressant
,

bij beschikking van den 28sten Mei 1852, n°. 8,

lit. A, reeds opgegeven het resultaat van het in Indie bewerk-
stelligd onderzoek zijner reclame.

Ik vertrouw door het bovenstaande te hebben voldaan aan het

verlangen der Kamer. Bij de mogelijkheid toch
,
dat de adressant

alsnog gebruik mogt maken van den weg van regten , op v/elk

terrein ik ,
even als de Tweede Kamer , vermeen dat zijne zaak

te huis behoort, heb ik gemeend, noch in mijne beschikking

van 28 Mei 1852, noch bij de tegenwoordige inlichtingen, in

meerdere bijzonderheden te kunnen treden.

De Minister van Koloniën ,

Chs. F. Pahud.

[LVIII. 22.]

VOQRLOOPXG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor de Ontwerpen van Wet tot naturalisatie van J. F. C.

van Baar van Slangenburgh en negen anderen.

§ 1. Bij het onderzoek in de Afdeelingen van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal van de tien ontwerpen van wet tot

naturalisatie van J. F. C. van Baar van Slangenburgh en negen
anderen

,
heeft men met genoegen kennis genomen van de gronden ,

door de Regering in de Memorie van Toelichting tot het ont-

werp lit. "A ontwikkeld, en die haar hebben geleid om bij het

naturaliseren van vreemdelingen den ingeslagen weg te blijven

volgen, in stede van— gelijk door eenige leden dezer Kamer scheen

te Avorden verlangd— in ééne wets-voordragt meer dan één per-

soon te gelijk te begrijpen. De aangevoerde reden schijnen vrij

algemeen de overtuiging te hebben doen ontstaan, dat de vorm,

waarin de naturalisatie-Avets-ontwerpen tot nog toe zijn voor-

gedragen
,

ter voorkoming van eventuele zwarigheden de ge-

schiktste is.

§
'2. Naar aanleiding van eene dezer wets-voordragten hebben

sommige leden gemeend te moeten herinneren , dat tegen de be-

doeling en de letter der Grondwet nog menig ambtenaar Avordt

gevonden die geen Nederlander is; eene omstandigheid Avaarop

reeds in de zitting der Kamer van den 12den Julij van het

afgeloopene jaar met nadruk gewezen is geAvordcn. Reeds toen

Avas men bedacht om maatregelen te vinden, Avaardoor zoodanige

ambtenaren zouden kunnen Avorden genoodzaakt zich ter beko-

ming van naturalisatie tot de wetgevende magt te wenden. De
toen gedane poging zonder gevolg gebleven zijnde , meenden die

leden aan de Regering in ovenveging te moeten geven ot het te
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Naturalisatie van J. F. C. van Baar van Slangenburgh en negen anderen.

,

(Voorloopig Verslag; Memorie van Beantwoording; Nota van Wijziging; Eindverslag.)

dezen opzigte niet doeltreffend zoude zijn nu bij eene wet te

bepalen , dat alle vreemdelingen in ’s Lands dienst niet zullen wor-
den bevorderd

,
tenzij zij zich hebben doen naturaliseren.

§ 3. Nog is door eenige leden met leedwezen uit de Staats-

courant van den 22sten October jl. gezien, dat het geval zich

heeft voorgedaan dat een genaturaliseerde , door over het hoofd

te hebben gezien de bepaling in de laatste alinea van art. 9 der wet
van den 28sten Julij 1850

(
Staatsblad n°. 41) vervat, buiten genot

is geraakt van de hem door naturalisatie toegekende regten. Ten
einde zoodanige nalatigheid

,
voor de betrokkene personen soms niet

zonder gewigtige gevolgen , te voorkomen
,
hebben die leden aan

de Regering de vraag willen gerigt zien
, of hiertegen niet op

eenige wijze kon worden gewaakt, en of niet zoodanige afkon-

digingen als waarvan hier sprake is
, op eene me.er in het oog

loopende wijze, bijv. in het Staatsblad, zou kunnen plaats heb-

ben , dan door eene enkele plaatsing in de Staats-courunt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den

20sten November 1852.
Zylker.
Hengst.
Van Voorst.
Van Wylick,
A^eiiaet.

verzuimd
,

ingevolge de laatste alinea van art. 9 der wet van
28 Julij 1850 (

Staatsblad n°. 44) de hun verleende naturalisatie

binnen den bij die alinea gestelden termijn aan te nemen , en
waarvan, naar het schijnt, zich ook enkele voorbeelden hebben
voorgedaan , houdt het Gouvernement zich op dit oogenblik onledig

met te onderzoeken , of dat verzuim niet zoude kunnen worden
hersteld door het indienen eener wets-voordragt

, waarbij ten

hunnen behoeve de boven aangeduide termijn zoude kunnen wor-
,
den verlengd.

De Minister van Justitie
,

Stress.

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet
(lit. F) tot naturalisatie van Michaël Stein. (N°. 12.)

[Zie dit wets-ontwerp op bladz. 323 dezer Bijlagen.]

In het eenifj artikel de woorden : officier van gezondheid der

2 de klasse, aldus te vervangen: » eerste officier van gezondheid
der 2de klasse”.

[LVHI. 24.]

[LVm. 23.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor de Ontwerpen

van Wet tot naturalisatie van J. F. C. van Baar van
Slangenburgh en negen anderen.

§ 1. Blijkens het Voorloopig Verslag, uitgebragt door de

Commissie van Rapporteurs over de tien ontwerpen van wet tot

naturalisatie van J. F. C. van Baar van Slangenburgh en negen an-

deren ,
hebben de te dier gelegenheid door de Regering aangevoerde

gronden waarom zij meende dat het wenschelijk was in ée'ne wets-

voordragt niet meer dan éénen persoon te gelijk te begrijpen

,

bij de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vrij

algemeen de overtuiging doen ontstaan, dat de vorm
, waarin de

naturalisatie-wets-ontwerpen tot nog toe zijn voorgedragen, ter

voorkoming van eventuele zwarigheden, de meest geschikte is.

Met genoegen heeft de Regering ontwaard dat hare wijze van
beschouwing door de Kamer gedeeld werd.

§ Dc voordragten van wet tot naturalisatie van ambtenaren
,

welke nu en dan nog bij de Kamer inkomen, zijn een gevolg

van het algemeen onderzoek dat bij alle Departementen van
Algemeen Bestuur in het begin van dit jaar heeft plaats gehad,

en naar aanleiding waarvan alle zoodanige ambtenaren
,
welke

bleken geene Nederlanders te zijn, zijn aangemaand een verzoek

om naturalisatie aan den Koning in te dienen. Voor zooveel

betreft de eigenlijke ambtenaren, welke onder het Departement
van Justitie ressorteren

,
kan men bij deze de verzekering ge-

ven , dat er geene zijn welke in de termen vallen naturalisatie te

behoeven. Mogt echter blijken dat er bij de andere departe-

menten nog gevonden worden
,
welke vreemdelingen zijn

,
dan zal

het Gouvernement gaarne nader in overweging nemen, in hoe-
verre het doeltreffend zoude kunnen geacht worden, bij eene wet
te bepalen, dat vreemdelingen in ’s Lands dienst niet zullen

worden bevorderd, tenzij zij zich hebben doen naturaliseren. Een
wets-ontwerp tot uitvoering van art. G der Grondwet, dat genoeg-

zaam is voorbereid om eerlang te kunnen worden ingediend
,
zal

daartoe eene geschikte gelegenheid aanbieden.

§ 3. De aankondiging in de Staats-courant van den 22sten
October jl.

, waarop door eenige leden gedoeld wordt, is een
gevolg geweest van den opzettelijken onwil van den betrokken
persoon, en niet van eene onwillekeurige nalatigheid: die persoon
is herhaaldclijk aangemaand, de hem verleende brieven tegen be-
taling der verschuldigde regten te ligten, maar die aanmaning is

steeds zonder uitwerking gebleven. Dc vraag ,
door die leden

gedaan, of tegen zoodanige nalatigheid, voor zooverre zij onwille-

keurig zoude kunnen plaats hebben, niet op oenigerloi wijze zoude
kunnen worden gewaakt, meent de Regering in zooverro toestem-
mend te kunnen beantwoorden, dat zij thans in alle twijfehVchtigo

gevallen vódr het gevolg geven aan een verzoek tot naturalisatie

doet onderzoeken, in hoeverro dc verzoeker in staat en bereid is

do eventueel deswego verschuldigde regten to voldoen; en in dc
tweede plaats, dat, bohnlvo do porsoonlijko «aanzegging aan don
genaturaliseerde, oenf) herhaalde aankondiging in do Staats-courant
do belanghebbenden aan hunne verpligtingen zal herinneren, liet

Staatsblad zoude do Regering ochter tot zoodanigo oprooping

,

waarvan het dool immers meerdere openbaarheid moot wozon

,

ook om den aard vun het onderworp minder geeigond achten.
Wat eindelijk betreft do zooduuigen die onwillekeurig hebben

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor de
Ontwerpen van Wet tot naturalisatie van J. F. C. van Baar
van Slangenburgh en negen anderen

;

uitgebragt in de
zitting van den 3den December 1852.

De Commissie van Rapporteurs over de Wets-ontwerpen tot

naturalisatie van J. F. C. van Baar van Slangenburgh en negen
anderen, kennis genomon hebbende van de Nota van Wijziging,

den 2den December door den heerc Minister van Justitie op het

Voorloopig Verslag wegens deze Wets - ontwerpen ingezonden,
heeft daarin geene aanleiding tot een nieuw onderzoek in de
Afdeelingen gevonden.

De Commissie kan zich allezins met deze voordragten van wet
vereenigen.

Aldus vastgesteld ’bij de Commissie van Rapporteurs , den 3den
December 1852.

Zylker.
Hengst.
Van Voorst.
Van Wylick.
Axemaet.

[XLIII. 7.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie va,n Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet tot bekrachtiging eener provinciale belasting in

Zeeland.

§ 1. De vraag, of het regt, waartoe het wetsontwerp betrek-

kelijk is , eene provinciale belasting zij , kan , meent de Regering

,

niet anders d«an toestemmend worden beantwoord.
Men kan de kosten, welke eene inrigting van publieke dienst

eischt
,
op tweeerlei wijs vinden : of uit de algemeene provinciale

inkomsten, of als regt voor het gebruik. In het eerste geval

dragen alle belastingschuldigen , in het ander alleen de gebruikers
tot de kosten der inrigting bij. In het eerste geval zal de wet-
gever de belastingen , tot dekking der publieke behoeften in ’t

algemeen uit te schrijven , zooveel verhoogen als noodig is om
ook de kosten dier bepaalde inrigting te bestrijden ; in het ander
regelt hij het door de gebruikers te betalen regt. Tusschen
dergolijk regt cn algemeene belasting is onderscheid van vorm

,

maar wat de oorzaak der heffing en de bestemming der op-
brengst aang«aat, verschilt het eerste niet van de laatste.

Zoo zal dan ook de opbrengst van het regt voor de steigers in

Zeeland niet minder strekken om gedeeltelijk in de uitgaven der

provinciale huishouding to voorzien
, dan daartoe de opbrengst

van ceno opccnt b. v. op ’s Rijks belastingen zou dienen, wanneer
men aan do heffing daarvan, boven die van een regt, de voor-
keur gaf om het tekort der provinciale inkomsten aan to vullen

,

dat hot aanleggen cn onderhouden der steigers doet ontstaan.

Tollen op provinciale wegen zijn evenzeer provinciale belasting,

als do regten voor het gebruik der provinciale steigers.

Werd heffing dier tollen tot dusverro niet aan do bekrachtiging
der wetgevende magt onderworpen, het is daaraan toe te schrij-

ven, dat het niet geraden scheen, van do bestaande voorschriften,
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betreffende de wijze van goedkeuring der toltarieven
,
af te wijken

,

zoolang het onderwerp niet in zijn geheel door de wet aangaande
bet bestuur van den waterstaat zou zijn geregeld.

Er komt bij, dat overwegingen aanhangig zijn omtrent eene

herziening der tegenwoordige bepalingen betreffende de Rijkstollen

,

en het naauw verband dat er tusschen die en de provinciale tollen

bestaat, het verkieslijk deed achten, den uitslag der overwegingen

af te wachten.

§ 2. Tot dusverre bestaan er in Zeeland geene andere provinciale

steigers of aanlegplaatsen
,
dan te Zijpe en te Wolphaartsdijk , en

voor alsnog zijn er geene nieuwe ontworpen.

De gevraagde opgave kan dus alleen die twee aanlegplaatsen

betreffen.

De opbrengst van het regt voor de aanlegplaats te Zijpe heeft

gemiddeld over de laatste vijfjaar bedragen f 1029.90 ’sjaars; die

van het regt voor de aanlegplaats te Wolphaartsdijk , waarvan
de heffing eerst in het laatst van 1848 is aangevangen, gemiddeld

over de laatste drie jaren f 602.66.

De kosten van aanleg, met inbegrip der kosten van uitbrei-

ding of verbetering , hebben beloopen : voor de aanlegplaats te Zijpe

f 8750, voor die te Wolphaartsdijk f 14,920.

De onderhoudskosten verschillen, uit den aard der zaak, in

het eene jaar met het andere. Ten gevolge van storm of ijsgang

kan de schade en kunnen dus ook de onderhoudskosten zeer

aanmerkelijk zijn.

Het bedrag der onderhoudskosten kan , wat de aanlegplaats

te Zijpe betreft, alleen over 1851 en 1852 en , wat die te Wol-
phaartsdijk aangaat , alleen over 1850, 1851 en 1852 worden opge-

geven, omdat vroeger die kosten in de begrooting niet afzonderlijk,

maar te zamen met de kosten voor andere werken waren uitgetrokken.

Het onderhoud der aanlegplaats te Zijpe was in 1851 op

f 150 en in 1852 op f 830: dat der aanlegplaats te Wolphaarts-

dijk in 1850 op f 520, in 1851 op f 115 en in 1852 op f 1045

geraamd.

§ 3. Schoon art. 11 van het bij Koninklijk besluit van 26

Julij 1852, n°. 17, goedgekeurde reglement bepaalde, dat het

met 1 September in werking zou komen
,
kon daaruit evenwel geene

bevoegdheid ontstaan om het regt te heffen
,
alvorens het door de

wetgevende magt ware bekrachtigd. Maar het was noodig
,
dat

het reglement vroeger door den Koning wierd goedgekeurd
,
omdat

het de voorschriften omtrent de invordering van het regt bevat,

en, volgens art. 116 der provinciale wet, die voorschriften in het

ontwerp van wet tot bekrachtiging der heffing, moeten worden
aangehaald.

§ 4. De bedenking schijnt door het antwoord onder § 1

wederlegd.

§ 5. Het bedrag van het betaalde voor het aanbrengen of

afhalen van eiken passagier per zeil- of roeiboot wordt tusschen

de ondernemers der stoombooten en de veerlieden bij onderlinge

overeenkomst geregeld.

Volgens ingewonnen berigten wordt er per passagier minstens

30 cents en aan sommige punten tot 50 cents gevorderd, onver-

minderd de betaling van 10 cents voor het overnemen en vastmaken
der lijnen.

De vrachttarieven der stoombooten
,

welke de Zeeuwsche
stroomen bevaren zijn bij het Departement van Binnenlandsche
Zaken, voor zooveel zij door dat Departement zijn vastgesteld,

alleen in minuut voorhanden. Zij worden
,
voor zoo veel zij er zijn ,

hierbij in afschrift ovei'gelegd.

In de reglementen is aan de ondernemers gemeenlijk de ver-

pligting opgelegd ,
het reglement met de daartoe behoorendë

tarieven te doen drukken, exemplaren daarvan aan de besturen

der gemeenten , waar de stoombooten gewoonlijk aanleggen
,

te

doen toekomen en een exemplaar in de kajuiten en het vooronder
der booten ter inzage der reizigers te doen voorhangen.

Of aan de tarieven verdere publiciteit werd gegeven, is by het

Departement van Binnenlandsche Zaken onbekend.

’s Gravenhage , 1 December 1852.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Thorbecke.

[XLHI. 8.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet ter bekrachtiging eener provinciale belas-

ting in Zeeland ; uitgebragt in de zitting van den 4den
December 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het ontwerp van wet
tot bekrachtiging eener provinciale belasting voor het gebruik der
provinciale steigers of aanlegplaatsen in Zeeland heeft, na kennis
gënomen te hebben van de Memorie van Beantwoording

, door
den heere Minister van Binnenlandsche Zaken den lsten Decem-
ber jl. ingezonden op het Voorloopig Verslag wegens dit wets-

EI.JBLAD VAN DB nederlandscbe STAATS-COÜRANT. 1852—1853.

ontwerp, alsmede van de daarbij gevoegde stukken, geen nader
onderzoek te dezer zake noodig geoordeeld.

intusschen heeft de meerderheid der Commissie gemeend
, hierbij

de verklaring te moeten voegen
, dat, naar haar oordeel, de

vroeger ontwikkelde bedenkingen tegen de noodzakelijkheid van
deze wet niet zijn opgelost.

Aldus vastgesteld den 4-den December 1852.

Bachiene.
SCHOONEVELD.
Slicher van Domburg.
Dirks.
MACKAr.

(LV. 3.]

VERSLAG der Commissie, belast met het onderzoek van
eene publicatie van den Gouverneur-Generaal van Neder-
landsch Indie omtrent het verbod van den invoer van vuur-
wapenen en buskruid in de residentie Palembang ; uitgebragt
in de zitting van den 4den December 1852.

Uwe Commissie
,

in wier handen is gesteld de mededeeling
eener publicatie van den Gouverneur-Generaal van Nederlandscb
Indie, daarbij tijdelijk wijzigende de bestaande koloniale tariven
der regten van in- , uit- en doorvoer , beeft de eer te rapporte-
ren : dat, wat betreft bet regt tot zoodanige wijziging door den
Gouverneur-Generaal

,
dit allezins erkend is in art. 5 der wet van

8 Augustus 1850
(
Staatsblad n°. 47), wanneer namelijk tot zooda-

nige tijdelijke wijziging dringende omstandigheden bestaan, en van
deze wijziging aan de beide Kamers der Staten-Generaal onverwijld

wordt kennis gegeven.
Wat nu betreft de onverwijlde kennisgeving, verwijst uwe Com-

missie slechts naar den datum van de publicatie, zijnde 31 Julij

1852, en den datum der mededeeling, zijnde 22 October van
hetzelfde jaar.

En wat de dringende omstandigheden betreft , lezen wij in de
publicatie zelve: » dat het ter bevestiging van de onlangs weder
herstelde rust in de residentie Palembang , welke door den geble-

ken overmatigen invoer van vuurwapenen en buskruid in die

ï'esidentie, vooral van de zijde van Moeara-Kompeh in het Rijk

van Djarnbi ,
weder in gevaar wordt gebragt , dringend noodzakelijk

is te achten, dien invoer, immers tijdelijk, te beletten.”

Het is uwe Commissie alzoo voorgekomen ,
dat aan art. 5 der

genoemde wet is voldaan
;
alleen bad zij wel gewenscht

, en hoopt
zij dat zulks in het vervolg moge geschieden

,
dat op meer officiële

wijze het motief zelf dier dringende noodzakelijkheid haar ware
bewezen; hetgeen haar evenwel thans niet belet u voor te stellen,

de onderhavige mededeeling voor kennisgeving aan te nemen.
Aldus vastgesteld den 4den December 1852.

Verwetj.

Van Akerlaken.
De Moraaz.
Bots.
De Poorter.

[XL. 3.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet tot bewaring van de oude Hypotheek-rcgistcrs.

De Regering heeft de eer op het Voorloopig Verslag over do

wet op de overbrenging der oude hypotheekregisters (van 22 No-
vember 1852) te antwoorden :

§ 1. Dat zij evenmin thans als vroeger de reden van de be-

paling van den tienjarigen termijn, in art. 6 der wet van 4 Julij

1842 aangenomen, heeft kunnen opsporen, als do leden der

Kamer het hebben kunnen doen
,
en derhalve geene ophelderingen

daarover kan geven.

§ 2. Dat zij, geenszins aan de onveranderlijkheid en onverhe-

terlijkheid van het hypotheekstelscl geloovendc, evenwel ter gele-

genheid van eenen louter reglementairen maatregel
,
geene aan-

leiding had om voorstellen te doen , welke eene diepe en radicale

hervorming van gewigtige bepalingen des burgerlijken regts

betreffen; iets, dat rijper en langduriger onderzoek zou vereischen

,

II.
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Bewaring van de oude Hypotheek-registers

.

(Memorie van Beantwoording; Nota van Wijziging; Eindverslag.)

dan het oogenblik deed voorzien. Zij acht het dan ook onnoodig

thans in een onderzoek te treden van de beginselen waarvan men
bij eèrie eventuele herziening van dit onderwerp zou moeten

uitgaan.

§ 3. Het is geenszins de bedoeling om aan de bewaring der

registers geen grenzen te stellen ,
maar om aan de bewaarders

de registers te laten ,
welke het publiek verlangt te raadplegen.

Zoo latere tijden voorziening daaromtrent zullen vereischen ,

wat niet wordt tegengesproken ,
is het zeker , dat thans , op

gezette tijden, inspectiën van de localen, de berging en behan-

deling der registers plaats hebben; dat dit bij degriffien niet het

geval zou zijn
, en dat

,
zoo al in enkele arrondissementen uit-

muntende localen mogen bestaan, in vele zelfs de gelegenheid

voor de berging der notariële protocollen reeds zwarigheid ontmoet.

Intusschen acht de Regering het noodeloos eenen nieuwen termijn

door de wet te doen vaststellen, vermits men toch onmogelijk

vooraf kan weten of die genoegzaam zou zijn , en meent zij dat

het beter is de zaak aan de ondervinding over te laten , die dan

beslissen zal of later, en zoo ja wanneer, nieuwe voorzieningen

noodig zullen zijn.

§§ 4 en 5. De bij deze paragraphen gemaakte bedenkingen

vertrouwt de Regering door de wijziging in de hiernevens ge-

voegde Nota vervat ,
te hebben opgelost.

De Minister van Finantien ,

Vax Rosse.

De Minister van Justitie
,

Strexs.

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet tot

bewaring van de oude Hypotheekregisters [Zie dit Wets-
ontwerp op bladz. 925 der Bijlagen 1851—1852.]

Het 2de lid van het eenig artikel der wet wordt gelezen als volgt:

» De beide registers blijven op de kantoren van de bewaarders
H der hypotheken en des kadasters bewaard, ten einde daarvan
» aan belanghebbenden, op hunne aanvrage, inzage te verleenen,

» en uittreksels of staten af te geven.”

[XL. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot bewaring van de oude Hypotheek-
registers ; uitgebragt in de zitting van den Gden Decem-
ber 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
betreffende de bewaring der oude hypotheekregisters heeft, na
kennis genomen te hebben van de Memorie van Beantwoording

,

door de heeren Ministers van Finantien en van Justitie den 4den
dezer maand ingezonden op het Voorloopig Verslag wegens dit

wets-ontwerp
,
alsmede van de daarbij gevoegde Nota van Wijzi-

ging, geen nader onderzoek ter dezer zake in de Afdeelingen der
Kamer noodig geoordeeld.

Wat het eigen oordeel der Commissie over de in de gewisselde
stukken behandelde punten betreft

,
meent zij alleen te moeten

aanmerken
,

dat
, blijkens het gegeven antwoord, de ware strek-

king der in §2 van liet Voorloopig Verslag gemaakte aanmerking
aan de zijde der Regering niet wel begrepen is geworden. Het
kon bij liet maken dier aanmerking de bedoeling niet zijn, ter

gelegenheid van en in verband met liet voorstellen van eenen
louter reglementairen maatregel , het voordragen eener hervorming
van gewigtige bepalingen des burgerlijken regts uit te lokken.
De leden der Kamer

, die de bedenking in ’t midden bragten ,
be-

doelden niets meer , dan to dezer gelegenheid de aandacht der
Regering te vestigen op de noodzakelijkheid eener herziening der
wetgeving omtrent den eigendoms-overgang en het hypothecaire
stelsel. Uitdrukkelijk werd er dan ook bijgevoegd, dat het
indienen van wetten van dezen veelomvatttenden aard gedurende
do tegenwoordige zitting der Staten-Generaal niet wenschelljk
werd gerekend. Dit noemt niet weg, dat ook de Commissie van
Rapporteurs gaarne zou hebben gezien, dat 5f van de zijde der
Regering eenige meerdere zekerheid ware gegeven

, dat die her-
ziening niet uit het oog wordt verloren

, of dat eonigo gronden
waren aangegovon

, waarom zij die herziening
, ook In een later

tijdsgewricht, niet raadzaam acht.

Het minder voldoende van hot antwoord op dit punt levert
intusschen in het oog der Commissie van Rapporteurs geeno I

reden op
,
om de aanneming van het tegenwoordig wets-ontwerp

niet wenschelijk te achten.

Aldus vastgesteld bij de Commissie, den Gden December 1852.

BACniEWE.
Vant Voorst.
De Raadt.
Axesiaet.

[XLI. 2.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet tot regeling der kosten van ont-

vangst van belastingen
,

door het Rijk voor de provinciën

en gemeenten
,
en door de gemeenten voor het Rijk geind.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 7Jen October jl. is

aan de Tweede Kamer op nieuw aangeboden het gedurende de

vorige zitting der Staten-Generaal onafgedaan gebleven Ontwerp
van Wet tot regeling der kosten van ontvangst van belastingen,

door het Rijk voor de provinciën en gemeenten, en door de ge-

meenten voor het Rijk geïnd. Het onderzoek , dat thans van dit

wets-ontwerp in de Afdeelingen der Kamer heeft plaats gehad,

heeft den volgenden uitslag opgeleverd.

§ 1. Over ’t algemeen heeft men zich met de strekking dezer

Avet zeer Avel kunnen vereenigen. Zij heeft tot doel, om met
opzigt tot de kosten van ontvangst der belastingen, door het Rijk

voor de gemeente of door de gemeente voor het Rijk geind, de

algemeene eenparige regeling tot stand te brengen, Avaarover bij

de vaststelling der gemeenteAvet is gehandeld, en in afwachting
Avaarvan uit die gemeentewet het oorspronkelijk A’oorgesteld art.

267 is Aveggelaten. Tevens is daarbij eene bepaling gevoegd
omtrent de kosten van ontvangst van belastingen

, door het Rijk

voor de provinciën geind. Het bedrag , waarop de vergoeding

in de onderscheidene gevallen is bepaald ,
kan

,
in verband met

hetgeen daaromtrent tot nu toe plaats vond
,

niet anders dan
billijk worden geoordeeld.

Intusschen zien de meeste leden er bezwaar in, dat de wet,

wat de vergoeding aan het Rijk voor de inning der opcenten op
de personele belasting betreft, reeds met den lsten Mei 1852 in

werking zou treden. Daardoor zou aan de wet eene terugwerkende
kracht worden gegeven ; iets wat altijd zijne bedenkelijke zijde

heeft, en in dit geval de provinciën en gemeenten , voor zoo-

verre zij in de werking dezer wet zijn betrokken, in eenige onge-

legenheid zoude kunnen brengen. Die provinciën en gemeenten
hebben toch, bij het vaststellen harer begrootingen voor 1S52,

niet op de uitgave, AA
relke het gevolg dezer wet zal zijn, gerekend

en dus daarvoor geen post uitgetrokken. Men zou het daarom
verre verkieslijk achten , dat de Arerpligting tot het betalen dezer

vergoeding ,
in plaats van met den lsten Mei van het loopende

jaar, met den lsten Mei 1853 inging. Er kan daartegen
,
meent

men, geenerlei Avezenlijk bezwaar bestaan. Het verlies aan in-

komsten, ’t Avelk het Rijk daardoor lijden zou, is gering. Er is

van RijksAvege op de niemve bron van inkomsten, die uit do
tegemvoordige wet zou voortvloeijen , zoo weinig gerekend, dat

bij de raming der middelen AToor 1853 voor de vergoeding der

inning van de opcenten , die het hier geldt , evenzeer f 80,000
is uitgetrokken , als A’oor 1852, terwijl dat cijfer op de raming
voor 1851 slechts f 700 minder bedroeg.

§ 2. De redactie der Avet wordt geacht nog eenige verbetoring

te behoeven.

In de eerste plaats Avordt in den considerans gesproken van
eene uitkeering aan de plaatselijke besturen en in art. 2 van het

betalen eener vergoeding aan de gemeentebesturen. De uitdrukking

is in beide gevallen niet geheel juist. Het zijn niet de besturen ,

maar do gemeenten zelve , die de uitkeering of vergoeding zouden
erlangen.

In de tAvcede plaats acht men do uitdrukking: ter zake van
de inning der bij mjze tuin opcenten geheven wordende belastingen

enz., niet gelukkig gekozen. Men stelt de volgende meer een-
voudige en beter overeenstemmende redactie dor beide eerste

artikelen voor:

» Art. 1. Door do provinciën en gemeenten Avordt voor het
innen van opcenten, als provinciale of plaatselijke belastingen op
de rijksbelastingen geheven, aan het Rijk eene vergoeding betaald

van twee en een half ten honderd van het bedrag dier opcenten.

» Art. 2. Door het Rijk wordt aan de gemeenten, met de
inning van de rijks-aceijusen op het geslugt of gemaal belast, eene
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Regeling der kosten van ontvangst van belast.
,
door het Rijk voor de provinciën en gemeenten , en door de gemeenten voor het Rijk geïnd.

(Voorloopig Verslag; Memorie van Beantwoording
;

Nota van Wijzigingen
;

Eindverslag.)

vergoeding betaald van twee en een half ten honderd van het

bedrag dier aceijnsen.”

Aldus vastgesteld den 27sten November 1852.

Reinders.
Van Doorn.
Gevers Deunoot.
Van Walchren.
Mackay.

[XLI. 3.]
«

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp

van Wet tot regeling der kosten van ontvangst van belastin-

gen door het Rijk voor de provinciën en gemeenten
,
en door

de gemeenten voor het Rijk geind.

Met genoegen is uit het Voorloopig Verslag vernomen ,
dat

men in de Afdeelingen der Kamer zich over het algemeen zeer

wel met de strekking van het wetsontwerp heelt kunnen ver-

eenigen.

De gemaakte bedenkingen betreffen , behalve de redactie van

het wetsontwerp , alleen de bepaling van art. 3 ,
volgens welke

de wet
,
wat de vergoeding aan het Rijk voor de inning der

provinciale en plaatselijke opcenten op de personele belasting

aangaat, met 1°. Mei 1852 in werking zou treden. De meeste

leden zagen bezwaar in die bepaling, omdat zij eene terugwer-

kende kracht aan de wet zou geven.

Welligt kon beweerd worden
,
dat hier, streng genomen , naau-

welijks aan terugwerking te denken valt
,
daar toch het dienst-

jaar der personele belasting eerst met den laatsten April 1853

ten einde loopt.

Toegegeven evenwel , er zij terugwerkende kracht
,

oordeelt

de Regering dat er in dit geval goede redenen bestaan om eene

uitzondering toe te laten op een overigens te eerbiedigen regel.

Juist met den aanvang van het loopende dienstjaar der per-

sonele belasting zijn in vele gemeenten de plaatselijke opcenten

op die belasting tot het maximum , bij de gemeentewet gesteld

,

of althans tot een aanmerkelijk hooger bedrag dan vroeger,

opgevoerd. Van dat tijdstip af heeft dus ook het bezwaar , dat

de wet bestemd is weg te nemen
,
zich inzonderheid doen gevoelen.

Het gemis, dat de schatkist zou lijden, indien zij de ver-

goeding over het dienstjaar 1852/3 moest derven, zou niet zoo

gering zijn als, volgens het verslag, schijnt te wórden ondersteld.

Dat gemis is ten minste op f 20,000 te schatten.

Het aandeel, dat de provinciën en gemeenten in die som te

dragen zullen hebben, zal daarentegen voor ieder op haar zelve

van weinig beteekenis zijn.

Daarom schijnt ook aan de bedenking, dat bij de vaststel-

ling der provinciale en gemeentebegrootingen voor 1853 niet op
de uitkeering der vergoeding gerekend is, minder gewigt te

kunnen worden gehecht.

Die bedenking zou
, daarenboven

,
evenzeer gelden , zoo de

uitkeering der vergoeding eerst met 1°. Mei 1853 aanving. Im-
mers zullen de begrootingen der provinciën en gemeenten voor
1853, op weinige uitzonderingen na, ook thans reeds vastge-
steld, en zal daarbij waarschijnlijk de vergoeding evenzeer buiten

aanmerking gebleven zijn.

Nog pleit voor het ingaan der uitkeering met 1°. Mei 1852 de
reeds in de Memorie van Toelichting aangevoerde omstandigheid,
dat het Rijk toch altijd verstoken zal blijven van de uitkeering

der vergoeding, waarop het voor de inning der provinciale en
der, in eenige gemeenten, verhoogde plaatselijke opcenten op de
grondbelasting over 1852, in redelijkheid aanspraak had.
De opmerking, eindelijk, dat de uit te keeren vergoeding niet

in de raming der Rijks- middelen over 1853 is opgenomen, vindt
hare oplossing hierin, dat zulks niet kon geschieden alvorens de
verpligting tot uitkeering bij de wet was opgelegd.
Aan de aanmerkingen omtrent de redactie is te gemoet gekomen

door de veranderingen
,
bij de hiernevens gevoegde nota voorgesteld.

’s Gravenhage, den 4den December 1852.

De Minister van Finantien,

Van Bosse.
De Minister van Binnenlandsche Zaken

,

Thorrecke.

NOTA VAN VERANDERINGEN in het Wels-ontwerp
tot regeling der kosten van ontvangst van belastingen

,
door

het Rijk voor de provinciën en gemeenten
,
en door de ge-

meenten voor het Rijk geind. [Zie dit Wets-ontwerp op
bladz. 926 der Bijlagen 1851—1852.]

Considerans ,
4de lid. plaatselijke besturen

,

lees: » gemeenten”.

Art. 1 wordt gelezen als volgt:

i? Door de provinciën en gemeenten wordt voor het innen van
» opcenten, als provinciale of plaatselijke belastingen op de rijks-

» belastingen geheven, aan het Rijk eene vergoeding betaald van
» twee en een half ten honderd van het bedrag dier opcenten.”

Art. 2 wordt aldus gelezen:
» Door het Rijk wordt aan de gemeenten, met de inning van

>» de rijks-accijnsen op het geslagt of gemaal belast, eeno vergoc-
» ding betaald van twee en een half ten honderd van het bedrag
» dier accijnsen.”

[XLI. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot regeling der kosten van ontvangst

van belastingen door het Rijk voor de provinciën en gemeenten,

en door de gemeenten voor het Rijk geind; uitgebragt in de
zitting van den 6den December 1852.

De Commissie ran Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet tot

regeling der kosten van ontvangst van belastingen door het Rijk

voor de provinciën en gemeenten, en door de gemeenten voor het

Rijk geind, heeft, na kennis genomen te hebben van de Memorie
van Beantwoording, door de heeren Ministers van Finantien en
van Binnenlandsche Zaken den 5den December jl. ingezonden op
het Voorloopig Verslag wegens dit wets-ontwerp, geen nader
onderzoek te dezer zake in de Afdeelingen der Kamer noodig
geoordeeld.

Ofschoon de Commissie het gegeven antwoord omtrent de be-

denking tegen het bepaalde in art. 3 van het ontwerp niet in

allen deele kan beamen , heeft zij echter gemeend , daarop bij

dit Eindverslag niet bepaald te moeten terugkomen.

Aldus vastgesteld den 6den December 1852.

Reinders.
Van Doorn.
Gevers Deijnoot.
Van Walchren.
Mackay.

!
'

[LXVI. 5.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet tot aflossing of verwisseling van

Nationale Schuld.

Het bij de Koninklijke boodschap van den lsten December jl. aan

de overweging der Kamer onderworpen wets-ontwerp betrekkelijk

de aflossing of verwisseling der 4 percents schuld, is den 4den

December in de Afdeelingen dier Kamer onderzocht.

§ 1. Bij dat onderzoek is vrij algemeen op den voorgrond ge-

steld, dat het tegenwoordig tijdstip voor eenen conversie-maatregel

als de thans voorgestelde, niet ongunstig moet worden geacht.

Maar daaruit hebben dan ook eenige leden aanleiding genomen,
om te kennen te geven

,
dat eene vroegere indiening van dit wets-

ontwerp wenschelijk ware geweest, ook opdat alles zoodanig zou

kunnen zijn ingerigt, dat reeds tegen den lsten Januarij 1853 de

aflossing of verwisseling der 4 percents schuldbrieven had kunnen

aanvangen.

§ 2. In de tweede plaats is de vraag behandeld ,
of het thans

voorgestelde gebruik der ruime geldelijke middelen, die thans in

de schatkist aanwezig zijn, als het voordeeligst moet worden be-

schouwd, en of niet het gebruik dier middelen enkel tot inkoop

en amortisatie van schuld daarboven de voorkeur zoude verdienen.

Eenige leden toonden zich voor eene bevestigende beantwoording

dier vraag gestemd.

Zij voerden daarbij aan, dat indien de conversie der 4 percents

in 3 3/4 percents schuld gelukte tegen eenen koers van 99 ten

honderd, de maatregel, ten gevolge der bijbetaling van art. 2 en

de courtagie van art. 9, aan het Rijk een bedrag van f 3,151,975

zou kosten ;
zoodat zelfs in die gunstige onderstelling de te ver-

krijgen rentebesparing van f 630,395 eerst in vijf jaren zou worden

teruggewonnen.
Nam men de meer nadeelige kans aan, dat de nieuwe 3 3/4

percents schuld geplaatst wierd tegen 98 ten honderd, dan klom

het bedrag, waarvoor de rentebesparing verkregen moest worden,

tot f 5,673,555 , en zouden er dus negen jaren moeten ver-

loopen
,
eer de Staat geacht kon worden in het wezenlijk genot

dier rentebesparing te treden. Dit denkbeeld kon nog anders

worden uitgedrukt. Er werd, ja, cene rentevermindering tot
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/Iflossing of verwisseling van Nationale Schuld.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

stand gebragt, maar aan de rentheffers werd het gemis, dat zij

daardoor zouden lijden, ten minste gedurende de eerste negen jaren,

vergoed. Hun werd het bedrag der renten, die zij gedurende die

jaren minder zouden ontvangen , als vooruitbetaald.

Tegenover deze berekening der opoffering, die de Staat zich

voor de rentevermindering zou moeten getroosten
,

plaatsten de

bedoelde leden de winst, die door eenen eenvoudigen aankoop
van schuld tot amortisatie zou worden verkregen. Onder de

becijferingen van dezen aard behoorde, dat als voor de straks ge-

melde som van f 5,673,555 4 percents schuld werd ingekocht tegen

den koers van 98 per cent, daarvoor een kapitaal zou worden
verkregen van ruim f 5,805,000

Rekende men daarbij 9 jaren renten van die inge-

kochte schuld, ad f 232, 200’sjaars, en dus tezamen . 2,089,800

dan verkreeg men een gezamenlijk cijfer van . . . f 7,894,800

en was dus, naar deze wijze van zien, over dat negenjarig tijd-

perk f 2,089,800 meer gewonnen dan door de negenjarige rente-

besparing van f 630,395.

Van eene andere zijde werd de juistheid van deze voorstel-

ling der zaak met nadruk bestreden. Er kon al dadelijk daartegen

worden aangevoerd, dat de onderstelling, waarvan bij de laatste

berekening wierd uitgegaan, niet die was der Regering bij de

tegenwoordige wetsvoordragt. Deze had zich wel de mogelijkheid

voorgespiegeld ,
dat de nieuwe 33/4 percents schuld geplaatst

zou moeten worden tot den koers van 98 per cent
, omdat

men in zaken van dezen aard ook ongunstige kansen be-

rekenen moest, blaar de Memorie van Toelichting ging toch

blijkbaar uit van de onderstelling, dat de p'aatsing der 33/4
percents schuld tegen 99 per cent zou kunnen gelukken. Ook al

wilde men voor het oogenblik dit punt ter zijde stellen en de

ongunstigste kans aannemen, dan moest de vraag over liet al

dan niet voordeelige van den maatregel toch geheel anders wor-
den gesteld. De som van f 5,673,555, die in het gestelde geval

uit ’s Rijks kas voor het verwerven der blijvende rentevermin-

dering zou worden besteed, moest beschouwd worden als de koop-

schat van eene blijvende jaarrente van f' 630,395. Het gold dus

hier de plaatsing van kapitaal tegen eene zoodanige jaarrente
,

die

nagenoeg 12 per cent bedroeg, en dan was het de vraag, of

zulk eene plaatsing niet voor den Staat, even als voor ieder bij-

zonder persoon, als uitermate voordeelig moest worden aangemerkt
Daarbij behoorde niet uit het oog te worden verloren, dat het

bedrag dezer percenten klimt naar mate de nieuwe schuld op eene

voor den Staat voordeeliger wijze wordt geplaatst.

Van de andere zijde werd intusschen nog aangevoerd, dat bij

de waardering der vraag, wat als het voordeeligst voor den Staat

moest worden aangemerkt : de thans voorgestelde maatregel of het

besteden der in de schatkist voorhanden zijnde middelen tot amor-
tisatie

,
de omstandigheid in aanmerking kwam, dat in het eerste

geval geene nieuwe rentevermindering mogelijk was vóór den
Sisten December 1856, terwijl het de vraag was, of bij het be-

steden der f' 12,596,664.581/2, in art. 4 der wet genoemd, tot

aankoop van schuld
,
niet reeds vroeger eene grootere verminde-

ring van den standaard der rente zou worden verworven. Men
antwoordde hierop, dat deze aanmerking niet onjuist was, maar
dat daarbij dan toch van de onderstelling werd uitgegaan , dat de
omstandigheden voortdurend in allen opzigte even gunstig zouden
blijven als op dit oogenblik.

§ 3. In verband met het voorafgaande werd door eenige leden

fc kennen gegeven, dat de voordragt van den tegen woordigen

oonversie-maatrcgel, na al het vroeger deswege voorgevallene, bij

hen een gevoel van teleurstelling had opgewekt. liet hoofddenk-

bccld was toch hier het verwerven eener rentevermindering van
niet meer dan l/

4 ten honderd op de 4 percents schuld, verkregen

door het gebruik van een kapitaal, hetwelk anders tot amortisatie

van schuld besteed kon worden. Zij hadden verwacht, dat met
den urnvang van het volgende jaar, of len minste binnen een

bel rekkelyk kort tijdsverloop, eene conversie der 4 percents schuld
in 8I/2 percents zonder groote opoffering van kapitaal zou zijn

voorgedragen, en dus eene meer aldoende blijvende rentebesparing

verworven.
Van do andere zijde deed men hiertegen opmerken, dat, toen

in do Kamer vroeger van eenen conversie-maatregcl sprake was,
zoowel van eene verwisseling in 33/4 percents als in 31/2 per-

centsschuld is gewaagd. Men voegde er bij, dat de Regering bij

het voordragen van haren maatregel den bcursprijs der Neder-
landsche fondsen op dat oogenblik niet uit het oog mogt verlie-

zen en ook op ongunstige kansen moest rekenen; maar dat dan
toch het rentebedrag van 33/, por cent voor de nieuwe schuld,
blijkens do uitdrukkelijke bewoordingen der wet, daarbij slechts

als oen maximum was aangenomen ; zoodat van regeringswege
blijkbaar op de mogelijkheid is gerekend, dat staande het onder-
zoek en na de afkondiging der wet ccno verbetering van beurs-
pryzcn plaatsgreep. Do meer afdoendo rentevermindering tot 3i/

2

per cent bleef dus nog altijd zeer denkbaar. Zij was door de
wet niet uitgesloten

, maar lag integendeel geheel in hare oeconomie.

§ 4. In twee der Afdeelingen heeft men, uitgaande van de
onderstelling, die ook in de Memorie van Toelichting doorstraalt,

dat het de bedoeling der Regering is , om de uitgifte der nieuwe
33/4 percents schuld slechts met bijbetaling van een ten honderd
te doen plaats hebben, en dat te gelijk in het oog der Rege-
ring de verwisseling in schuldbrieven van mindere rente tot de
mogelijkheden behoort

, de vraag gedaan , of de wet niet zooda-
nig zou kunnen worden ingerigt, dat daarbij aan de Regering de
keus gelaten wierd tusschen eene conversie in 31/2 percents schuld-
brieven tegen 97 ten honderd, als minimum, en eene conversie in

33/4 percents schuldbrieven tegen 99 ten honderd, mede als

minimum. De wet zou dan , voor het geval dat de Regering de
conversie in 31/2 percents schuld koos

, zoodanig kunnen worden
ingerigt, dat de houders dier Dieuwe schu'd niet dan na zes of
acht jaren genoodzaakt zouden kunnen worden de aflossing daar-
van aan te nemen.
De Commissie heeft dit denkbeeld , door welks aanneming strijdige

gevoelens zouden kunnen worden vereenigd, van dien gewigtigen
aard geacht, dat zij gemeend heeft, nog vóór het opmaken van
haar Voorloopig Verslag daarover met den heere Minister van
Finantien in mondeling overleg te moeten treden. Zij wenschte
dan te gelijk met dien Minister eenige andere, nader in dit ver-
slag te vermelden punten te bespreken. Dien ten gevolge heeft
er den 5den December eene bijeenkomst van de Commissie met
den Minister plaats gehad.

Daarbij is door hem op het in deze paragraaph gestelde vraag-
punt geantwoord

, dat hij zich de groote verantwoordelijkheid

,

die de Regering bij zulk eene inrigting der wet , als hier bedoeld
wordt

,
op zich zou nemen , niet kon ontveinzen. Het zou toch

ligt kunnen gebeuren , dat de Regering op een bepaald oogenblik

,

naar aanleiding van de dan bestaande omstandigheden , de minst
gunstige Avijze van conversie koos, en dat intusschen later, na
Aveinige maanden misschien, bleek, dat alsdan eene gunstiger Avijze

van conversie mogeiijk Avare. Evenzoo, omgekeerd, zou het
kunnen zijn, dat men eene gelegenheid om de minder gunstige
Avijze van conversie tot stand te brengen, op hoop van beter,
ongebruikt liet , en dat intusschen later ongunstiger omstandig-
heden in ’t geheel geene conversie meer toelieten. In beide ge-
vallen zou het Gouvernement

, hetwelk de omstandigheden toch
niet in de hand had, naar de uitkomst Avorden beoordeeld. De
vrijheid, die men

, naar het geopperde denkbeeld, aan de Rege-
ring zou laten, kAvam hem, Minister, echter voor, zoo blijkbaar
in het Avelbegrepen geldelijk belang des Lands te zijn, dat indien
de Kamer geene zwarigheid maakte aan de Regering dit blijk van
vertrouwen te schenken , hij voor zich in deze wijziging, die dan
toch in het beginsel der wet lag

,
geene overAvegende zAvarigheid

zou zien.

Bij de overweging van dit antwoord, moest bij de Commissie
van Rapporteurs de omstandigheid wegen , dat het daarbij een
denkbeeld gold

,
slechts in tAA'ee Afdeelingen geopperd , ofschoon

dan ook daar genoegzaam eenstemmig goedgekeurd ,
en dat dit

denkbeeld in de overige Afdeelingen niet opzettelijk ter sprake
was geweest. De toepassing Aum art. 31 van het Reglement van
Orde scheen dus hier AA

Tenschelijk , en daar er gedurende de plaats

hebbende ovenveging nog een ander , nader te vermelden punt
Avas voorgekomen , Avaarover insgelijks slechts in enkele Afdeelingen
Avas gehandeld

, Averd door de Commissie van Rapporteurs eene
bijeenroeping van al de Afdeelingen, tot nadere overweging van
een en ander, uitgelokt.

In de daaruit voortgevloeide nadere bijeenkomst der Afdeelingen,
Avelke den 6den December

, des avonds , heeft plaats gehad , heeft
de meerderheid der tegemvoordig zijnde leden , nadat hun van
het in deze paragraaph voorkomende mededeeling Avas gedaan , zich
allezins gunstig voor het in de tAA’ee Afdeelingen geopperd en door
den Minister van Finantien voorwnardclijk omhelsd denkbeeld ge-'
stemd getoond ; ofschoon in déne Afdeeling sommige leden het
behoedzamer bleven oordeelen dat de prijs der 33/4 percents schuld
op het minimum van 98 of 981/2 ton honderd bepaald Avierd.

De overige leden zagen echter in de hier bedoelde Avijziging

der Avet vrij Avat bezwaar. Voor zoover zij voor het gebruik der
voorhanden zijnde middelen blootehjk tot amortisatie van schuld
gestemd Avaren

, en er reeds ernstig tegen opzagen , dat voor de
verwisseling, in 33/4 percents schuld tegen 99 percent, een offer

van f 3,151,975 zou gevorderd Avorden, moesten zij er zich nog
sterker tegen verklaren, dat voor de verdere vermindering der
rente van de nieuwe schuld daarenboven eene bijdrage van f5,043,160
zou Avorden gevorderd. Vermits, hunnes inziens, de rentc-stan-
daard tot verlaging neigde, moest men zulk eene groote uitgave
niet doen tot verkrijging van een betrekkelijk te gering jaarlijksch

voordeel. Sommigen voegden er bij dat er geene goede ver-
houding bestond tusschen het bedrag, Avaarvoor in de beide ge-
vallen do rcnto-vermiudcring zou Avorden verkregen. Indien toch



Bijlagen, löiste vel 379 Tweede Kamer
i.jggaa3sz3ag^a*aiM^ist&.asa^^ >, aaum

yjflossing of verwisseling van Nationale Schuld.

(Voorloopig "Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

voor het verwerven der vermindering van het eerste V4 aan rente

eene uitgave of kapitaals-vermeerdering der schuld van ruim 3 mil-

lioen noodig ware, behoorde niet voor het tweede l/
4 nog weder

zooveel meer, namelijk 5 millioen
, te worden besteed.

De voorstanders der wijziging antwoordden op dit laatste, dat,

wat er ook zijn mogt van de hier besprokene kapitaalsvermeerdering

der schuld , het wel van zelf sprak , dat hoe lager men in de

bepaling der rente van de nieuwe schuld daalt, hoe meer kapitaal

men telkens
,
ook betrekkelijk ,• aan de verwerving der rentever-

mindering te koste moet leggen. Wilde men hier geene progressie

in het te brengen offer aannemen
,
men zou tot de ongerijmde ge-

volgtrekking komen
, dat de rente der schuld, door telkens slechts

een gering gedeelte van het kapitaal bij te betalen
,

geheel te

vernietigen ware. Ovei’igens plaatste men zich, naar dit gevoelen,

alleen door het aannemen van het in § 2 ontwikkelde denkbeeld

omtrent den koopschat eener jaarrente
,

op het ware standpunt;

terwijl de wijziging in het wets-ontwerp, waarvan hier sprake

is, zich ook daarom zoo zeer aanbeval, vermits de Staat zich

daardoor tegen alle eventualiteiten verzekerde.

§ 5. Bij het oorspronkelijk onderzoek van het wets-ontwerp

in de Afdeelingen
,
gaven verscheidene leden verlangen te kennen

tot het verwerven der zekerheid, dat de tegenwoordige conversie-

maatregel niet in den Wfeg sta aan de aflossing der schuld aan de

Nederlandsche Handel-maatschappij . Zij vroegen daaromtrent

inlichting, temeer omdat zij meenden te weten, dat bij de plaats

gehad hebbende onderhan delingen met de Handel-maatschappij ook

die aflossing zeer in aanmerking was gekomen.

De heer Minister van Finantien heeft, na in de bijeenkomst van
den 5den December met dit verlangen te zijn bekendgemaakt, ge-

antwoord, dat indien de onderhandelingen met de Nederlandsche

Handel-maatschappij ,
die nog niet zijn afgeloopen

,
de aflossing

der schuld aan die maatschappij ten gevolge mogten hebben, de

tegenwoordige conversie-maatregel geen hinderpaal aan die aflossing

in den weg zou kunnen stellen
;
voegende hij er bij

,
dat de nader

met de Handel-maatschappij te sluiten overeenkomst aan de goed-

keuring der Staten-Generaal zou worden onderworpen.

Bij de ontwikkeling der gronden
,
waarom hier aan geen beletsel

tegen de aflossing der schuld aan de Handel-maatschappij te den-

ken valt ,
wees de Minister in de eerste plaats op de laatste

zinsnede van art. 4 van dit wets-ontwerp
,

die met voordacht

zoodanig is gesteld
,
dat omtrent het gebruik der aan te koopen

schuld nog niets beslist wordt.

In de tweede plaats wees de Minister -op de ruime geldmid-

delen , die, ook bij het aannemen der ongunstigste kansen, na
den conversie-maatregel ter beschikking der Regering zouden blij-

ven. Wanneer men toch aannam, dat de geheele conversie

plaats had tegen 97 per cent, kon die maatregel niet meer dan
omstreeks 8 millioen kosten, en bleven dus van de sommen, in

art. 4 genoemd
,

nog 41/2 millioen beschikbaar. Daarenboven
waren door het Departement van Koloniën van de koloniale baten

over 1851 en 1852 reeds 6 millioen gereserveerd, en was het, ten

gevolge van den buitengewoon gunstigen afloop der laatste vei-

lingen van de Oost-Indische producten
,

ontwijfelbaar
,

dat de

koloniale baten oyer dit jaar eene aanmerkelijke som meer zou-

den beloopen
,

dan oorspronkelijk is geraamd , zoodat boven het

gereserveerde bedrag nog een aanzienlijk overschot zou bestaan.

In allen gevalle zou, naar de meening des Ministers, als eene

conversie der 4 percents nationale schuld in 31/2 percents schuld

wierd tot staud gebragt , de gelegenheid zeer zeker niet ontbreken

,

om eene andere 4 percents schuld ten laste van het Rijk, ten

bedrage van niet meer dan 10 millioen, af te lossen.

Dit antwoord des Ministers is bij de nadere bijeenkomst der

Afdeelingen van den 6den December aan de daar aanwezige leden

der Kamer medegedeeld en heeft toen nagenoeg algemeen eenen

gunstigen indruk gemaakt. Enkele leden slechts toonden zich nog
niet volkomen gerustgesteld en achtten eene nadere, bepaalde ver-

klaring der Regering noodzakelijk dat de schuld aan de Nederland-
sche Handel-maatschappij vóór den 31sten December 1854 zou

worden afgelost. Enkele andere leden maakten de opmerking,
dat het gezegde des Ministers omtrent de wijze waarop de slot-

bepaling van art. 4 moest worden opgevat, weinig strookte met
den indruk, dien de Memorie van Toelichting hun gegeven had.

In dat stuk scheen toch de wederuitgifte der aan te koopen 4
percents schuld geenszins te zijn ondersteld. Die wederuitgifte

daarenboven regtstreeks strijdig worden geacht met het 2de lid

van art. 5 , waar met zooveel woorden van aanhoopen lot vernieti-

ging wordt gesproken. Dit punt scheen dus nog 'nader te moeten
worden toegelicht.

§ 6. Nog is bij de aanvankelijke overweging der wet in de
Afdeelingen door eenige leden gevraagd

, of, indien de Regering het

niet mogelijlc achtte , reeds dadelijk de rente der 4 percents schuld

op 31/2 te brengen
,

er overwegend bezwaar zou bestaan tegen

het volgen van het door Engeland bij conversie - maatregelen
gegeven voorbeeld ,

ten aanzien van eene latere
, stilzwijgend tot

stand te brengen rentevermindering. Meer bepaald bedoelde men
daarmede, of niet eene bepaling in de wet te brengen ware, vol-
gens welke de nieuwe 33/4 percents schuld, na een zeker tijds-

verloop
,

bijv. van zes jaren , van regtswege eene rentevermindering
van nog 1/4 ten honderd zou ondergaan

,
maar dan ook na die

nieuwe rentevermindering nog bijv. vier jaren lang tegen eenen
maatregel van dien aard gewaarborgd zou zijn.

De heer Minister van Finantien , aan wien bij de gchoudene
conferentie deze vraag werd medegedeeld

,
gaf daarbij te kennen, dat

ofschoon onder bepaalde omstandigheden de opvolging van dit

denkbeeld zich vooral door besparing van uitgaven voor ’s Rijks
schatkist zeer zou aanbevelen

, de inrigting der wet in dien geest
aan het welgelukken van den maatregel der conversie zelven in
den weg zou kunnen staan. Het bedoelde stelsel was hier te lande
nog niet beproefd. De zekerheid van na een bepaald aantal
jaren eene nieuwe rentevermindering te gemoet te gaan, zou mis-
schien voor enkele rentheffers eene reden kunnen opleveren , om
voor hunne 4 percents schuld aflossing boven verwisseling te

kiezen.

Na dit antwoord is nog aangemerkt, dat het denkbeeld eigen-
lijk was , om de Regering tot het kiezen ook van deze wij zo

van conversie te magtigen en haar dus nog een nieuw alternatief

te laten.

§7. In verband met het bij een deel der leden heerschende ge-
voelen, dat het gebruik der in de schatkist aanwezige middelen

,

alleen tot amortisatie van schuld, de voorkeur verdient boven den
thans voorgestelden conversie-maatregel

, hebben eenigen hunner
in bedenking gegeven , om een deel dezer fondsen te besteden tot

aflossing der geldleening voor de droogmaking van het Haarlemmer-
meer. De voorwaarden

,
waarop die geldleening is aangegaan

,

laten
,
hunnes inziens

, die aflossing reeds dadelijk of ten minste in den
loop van 1853 toe. Door de aflossing van 8 millioen

,
die het hier

geldt, zouden f385,000 aan renten worden bespaard.

§ 8. Door eenige leden is de wensch geuit, dat de nieuwe, bij

den conversie-maatregel uit te geven schuldbrieven den vorm
mogten erlangen van obligatien aan toonder , en dus in dat opzigt

met de schuldbekentenissen ten laste van het Amortisatie-syndicaat

,

de Oostlndische obligatien en dergelijke effecten gelijkstaan. Er
zou dan voor de nieuwe schuld geene behoefte aan administratie-

kantoren bestaan. Daardoor verzekerde het Rijk zich het genot
der verjaarde renten

,
terwijl de rentheffers zelven ontheven zouden

worden van de 1 per cent korting op de coupons , en er dus voor

hen een nieuwe aandrang zou bestaan, om hun kapitaal in het

nieuwe fonds te laten. Het bezwaar omtrent de verbondene reke-

ningen zou kunnen worden ontgaan door voor die rekeningen
alleen een grootboek aan te leggen.

In de bijeenkomst met de Commissie van Rapporteurs heeft de

heer Minister van Finantien
,
zonder het hier geopperde denkbeeld

zelf te bestrijden, te kennen gegeven, dat het hem bedenkelijk

voorkwam, bij eenen conversie-maatregel verandering in de be-

staande wetgeving omtrent het grootboek te brengen. Immers
zoodanige verandering zou noodzakelijk zijn

,
ook in verband met

bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

§ 9. Naar het oordeel van eenige leden is in het stelsel der

Regering zelve de bepaling van art. 5 der wet, volgens welke
voor de schuld van hoogstens 3 3/^ ten honderd een nieuw groot-

boek zou worden aangelegd , als overbodig aan te merken. De
kosten ,

die daaruit voor het Rijk en vooral ook voor de houders
der 4 percents schuld zouden voortvloeijen

, schenen te kunnen
worden bespaard. De bedoelde leden vroegen , of het tegen-

woordige 4 percents grootboek ook niet na den conversie-maatregel

te behouden ware
,
door daarop de verwisselde kapitalen als zoo-

danig in te schrijven en de afgeloste af te schrijven. Bij het

uitvoeren van dit denkbeeld zouden de Oost-Indische obligatien

en de certificaten van inschrijving op het 4 percents grootboek,

zoodra daarop de rentevermindering wierd toegepast, gestempeld

kunnen worden.

De heer Minister van Finantien , wien in de bijeenkomst van

den 5den December deze opmerking werd medegedeeld
,
erkende

daarbij dat er werkelijk een groot voordeel in gelegen zou zijn ,

dat ieder, ten wiens name thans schuld op het 4 percents

grootboek is ingeschreven
,
ook na de conversie zijn letter en nom-

mer van inschrijving kon behouden, en dat eene stempeling der

Oost-Indische obligatien en certificaten van inschrijving zich

aanbeval ,
doordien langs dien weg aan de houders moeite en

kosten zouden worden bespaard. Intusschen meende de Minister

dat er geene kans was om bij de conversie het thans bestaande

4 percents grootboek te behouden , dan onder de'ne voorwaar-

de
,
namelijk dat de verminderde rente voor de verwisselde kapi-

talen niet inging dan met den gewonen vervaldag der rente
,
vol-

gende op het tijdstip waaimp de aflossing of verwisseling zou plaats

hebben. Het meerder bedrag aan rente ,
dat de >Staat zoo doende

zou moeten betalen
,

zou gecompenseerd kunnen worden door
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eene voor den Staat meer voordeelige bepaling van den prijs

van uitgifte der nieuwe schuld.

§ 10. In verband met art. 4 der wet werd door eenige leden

bet verlangen geuit naar inlichting omtrent de geldkracht
, waar-

over de Regering tot uitvoering van den conversiemaatregel, boven
de daar genoemde som van f 12,590,664.581/2 , kon beschikken.

Ook dit verlangen werd in de gehoudene conferentie aan den heer

Minister van Finantien medegedeeld. Hij verklaarde daarop, het

in ’s Rijks belang niet raadzaam te achten
, te dezen aanzien in

bijzonderheden te treden, maar zich te moeten bepalen tot de ver-

zekering ,
dat de aan te wenden geldkracht zeer veel grooter was

dan de som in art. 4 der wet uitgedrukt
;

iet.s hetgeen trouwens
reeds eenigermate uit het antwoord op eene andere vraag (namelijk

dat in § 5 van dit verslag medegedeeld) was af te leiden.

§ 11. Vrij algemeen heeft men, bij het onderzoek der wet in

de meeste Afdeelingen de bij art. 9 bepaalde courtagie van dén

vierde ten honderd te hoog geoordeeld en gevraagd , of die cour-

tagie niet op 1/g per cent zou kunnen worden bepaald. Sommigen
wilden tot l/

4 per cent gaan, mits voor de nieuwe schuld niet

dan obligatien aan toonder wierden uitgereikt.

De heer Minister van Finantien heeft in de bijeenkomst met
de Commissie van Rapporteurs, waar hem ook deze bedenking
werd medegedeeld, te kennen gegeven, dat indien de wet zoodanig

wicrd ingerigt , dat het bestaande grootboek behouden konde
blijven

,
hij geen overwegend bezwaar tegen de vermindering van

het in art. 9 voorkomend cijfer der courtagie zou zien. Indien
echter de wet de wijziging onderging, waarover vroeger is

gehandeld
,

en dus 31 /2 percents schuld tegen 97 per cent kon
worden uitgegeven, dan zou het hem voor dat geval alleen zeer

wenschelijk voorkomen , dat de Regering de haar bij art. 9 van
het ontwerp gelatene ruimte omtrent de courtagie behield.

Daar dit punt in naauw verband stond met het onderwerp,
dat tot eene nieuwe raadpleging der Afdeelingen aanleiding heeft

gegeven en ook niet in alle opzettelijk was behandeld , is in de
nadere bijeenkomst dier Afdeelingen van den 6den December van
het deswege voorgevallene mededeeling gedaan. Algemeen heeft

men de deswege gegevene ophelderingen als bevredigend aange-
merkt. Alleen waren er leden, die voor elk geval, en dus ook
voor dat der uitgifte van 3V2 percents schuld tegen 97 ten hon-
derd , het maximum van l/

8 per cent courtagie wilden aangenomen
hebben

,
omdat langs dien weg eenigermate te gemoet zou worden

gekomen aan hun bezwaar, dat de rentevermindering tegen hoo-
gen prijs zou worden gekocht.

Behalve deze meer algemeene beschouwingen
, is bij de opzet-

telijke overweging van den tekst der wet nog het volgende te

berde gebragt.

Considerans. Men heeft gevraagd, of het niet beter zou zijn

in de 1ste en 2de alinea van staatsschuld en schuld
,
niet van

staatsschulden en schulden te spreken.

Art. 1. Oppervlakkig kwam het aan sommige leden voor, dat
het tegenwoordig artikel der wet bij zijne uitvoering zou kunnen
medebrengen

,
dat in plaats der 4 percents schuld meer dan ée'ne

soort van schuld , wat het rentebedrag betreft
,
zou kunnen wor-

den uitgegeven. Zij konden die onderstelling echter moeijelijk

overeenbrengen met het bepaalde in art. 5, waar blijkbaar slechts

van het aanleggen van één nieuw grootboek, en dus ook van
geene andere nieuwe schuld , dan die ééne en dezelfde rente

draagt, de rede is. lntusscken werd gevraagd, of het niet in

aanmerking zou kunnen komen, om wel bijv. met het aanleggen
van een grootboek voor 33/4 percents schuld te beginnen, maar
toch de gelegenheid tot liet aanleggen van een tweede grootboek
voor 31/2 percents schuld open te laten. F.nkele leden achtten
dit wenschelijk ,

omdat zoo doende de Regering zich de gunstige
kansen, die gedurende de uitvoering der conversie mogten ont-
staan

, te beter zou kunnen ten nutte maken. Daartegen werd
opgemerkt, dat juist de mogelijkheid eener latere uitgifte van
nieuwe schuld tot eene andere rente, de verwisseling in of de plaat-
sing van de vroeger uitgegeveno zou bemocij dijken ;

terwijl niet
uit het oog moest verloren worden, dat in het algemeen een
fonds meer vastheid bezit en meer gewild is, naar mate het kapi-
taal daarvan grooter is.

Art. 2. De vraag is gedaan
,
of de hier voorkomende bepalin-

gen niet ten gevolge moeten hebben, dat bij geheel de conversie
do administratie-kantoren te zeer handelend optreden

, en de hou-
ders van certificaten te zeer lijdelijk on van die kantoren afhan-
kelijk zijn. Men hoeft daarop geantwoord, dat eene verwisseling
van schuld als deze van zelf zoodanigen loop neemt, dat de
administratic-kantoi en daaromtrent niets doen dan in overeen-
stemming met hot verlangen of do keus dor houders van do cer-
tificaten.

De Commissie van Rapporteurs heeft hierbij nog eene cigino
opmerking te voegen, liet voorschrift van het lsto lid van art. 2
schijnt haar toe imperatief te zijn. Du Regering zou, volgons
dit voorschrift, verpligt zijn, al de houders van 4 percents schuld

zonder onderscheid achtereenvolgende op te roepen , om de keus
tusschen verwisseling en aflossing te doen. Maar hoe dan, indien

het belang van den maatregel eens medebrengt om aflossing te

doen zonder verwisseling aan te bieden, of indien , hetgeen zeer

wel tot de mogelijkheden behoort, de nieuwe schuld gedurende het

ten uitvoer leggen der wet boven pari rijst? In dat laatste geval

zou de Staat, door met de verwisseling voort te gaan, zich zelven

noodeloos van een voordeel berooven. De Commissie van Rap-
porteurs geeft alzoo in bedenking, of het niet beter ware, hier

de redactie van het 1ste lid van art. 4 der wet van den 25sten
Julij 1844 (Staatsblad n°. 28) over te nemen.

Art. 4. Men heeft een zeer gering verschil opgemerkt tusschen

het cijfer van het voordeelig slot voor 1850, zoo als dit sub a van
dit artikel wordt uitgetrokken , en het bedrag daarvan

,
gelijk het

volgens de aan de Kamer gedane opgaven wezen moest. Dat voor-

deelig slot bedroeg, volgens den staat, bij de indiening der Staats-

begroting voor 1853 overgelegd f 5,971,804.055
Trekt men daaraf de ontbrekende som tot

dekking van het tekort over 1S4S , zoo als die

voorkomt in de deswege nog bij de Kamer aan-
hangige wet, en dus 332,049.335

dan verkrijgt men . . . . f 5,639,754.72
Men zou deze opmerking niet maken, indien men het er niet

voor hield , dat de Regering zelve gaarne elke misstelling van cijfers

van dezen aard , al betreft zij slechts centen
, verbeterd ziet.

Art. 5. In eene der Afdeelingen -werd
, ter gelegenheid van dit

artikel , het denkbeeld geopperd
, om de bepaling , dat de Regering

gemagtigd is , de som van 252 millioen aan nieuwe schuld

,

rentende hoogstens 3 3/4 ten honderd
, uit te geven

,
iu geheel de

wet op den voorgrond te stellen; maar dan haar tevens te mag-
tigen om het gezamenlijk bedrag dier schuld te gelde te maken

,

voor de daardoor verkregene gelden de 4 percents schuld af te

lossen, of ook aan de houders dezer laatste schuld in het verkrij-

gen der nieuw gecreëerde tegen een bepaalden prijs zekere praefe-

rentie te gunnen. Dit denkbeeld steunde vooral op de overtuiging

der mogelijkheid en zelfs der waarschijnlijkheid, dat de nieuwe
schuld, vooral wanneer zij tegen het maximum van 33/4 per cent

rente wierd uitgegeven
,

boven pari zou rijzen. Men beriep zich

daarbij onder anderen ook op den stand van vreemde 3 percents

fondsen. Het voorstel zelf heeft in de Afdeeling geene bepaalde
ondersteuning gevonden ; maar vermits vele leden den hoofdgrond,

waarvan het is uitgegaan, namelijk de rijzing der nieuwe schuld

boven pari, onder bepaalde omstandigheden, geenszins verwerpelijk

achten, ziet men hier het gevoelen versterkt, hetwelk reeds bij

art. 2 werd uitgedrukt
,
dat de Regering zich bepaald de bevoegd-

heid moet voorbehouden , om een deel der nieuwe schuld to ver-

koopen , ten einde de opbrengst tot aflossing der 4 percents schuld

te kunnen besteden.

Voorts is aangemerkt , dat in het stelsel der wet, ten minste
zoo als men dit begrijpt, het gezamenlijk bedrag der f252,158,000

niet moet worden verminderd met hetgeen ten gevolge van den

aankoop van 4 percents schuld door het Rijk zal worden verkregen.

Men beriep zich daarbij weder op hetgeen hiervoor aan het einde

van § 5 is gezegd ,
en herhaalde den wensch om omtrent de eigen-

lijke beteekenis der in het 2de lid van dit artikel voorkomende
woorden : aankoopen tot vernietiging te worden ingelicht.

Ook de woorden : nieuwe obligatien ten laste van ’s Rijks over-

zeesche bezittingen hebben de aandacht getrokken. Eenige leden

toonden zich voor het denkbeeld gestemd
, om te dezer gelegen-

heid de in hun oog noodelooze verwikkeling
, aan het bestaan eener

afzonderlijke schuld ten laste van ’s Rijks overzeesche bezittingen

verknocht , te doen wegvallen. Men deed hun echter opmerken

,

dat als het in § 9 van dit verslag aangegeven denkbeeld eener

stempeling der verwisselde Oost-Imlische obligatien ingang vond,
te dezen aanzien geene verandering zou plaats hebben.

Eindelijk hooft men in bedenking gegeven om in het ode lid van
liet artikel de woorden: of anders te worden geplaatst te vervangen
door: of anders, voor zooveel nood.ig , te worden geplaatst.

Art. 6. Men zou het verkieslijk achten , dat ook hier de redactie

van art. 7 der wet van 25 Junij 184 1 meer op den voet wierd
gevolgd. Men bedoelde daarmede, dat er zekerheid bestond om-
trent. den tijd, binnen welken, zonder naderewettelijke bepaling,

geheel de conversie-maatregel zou moeten zijn afgeloopen. Volgens
art. 6 kan ook nog in 1854 aflossing of verwisseling plaats hebben.

Art. 9. Er is gevraagd , of do Regering niet eene voorloopige

opgave zon kunnen raededeelen omtrent het bedrag, waarop zy
de hier bedoelde onkosten , buiten de courtagie, raamt.

Art. 10. Vrij algemeen acht men het wenschelijk , dat bij

do wet zelve termijnen worden gesteld
, zoowel voor het doen

dor hier bedoelde afzonderlijke verantwoording aan de Algemeene
Rekenkamer, als voor het mededeelen dezer rekening aan de

Staten-Generaal.

Art. 11. Hier wordt van bijbetaling
,

in art. 2 van vergoeding
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gesproken. Eene eenparige redactie schijnt wenschelijk en wordt

deze aangenomen, dan zou men aan het gebruik van het woord

bijbetaling in dit geval de voorkeur geven.

Aldus vastgesteld den 8sten December 1852.

Bachiene.
Van Hall.
Tee Bruggen Hugexholtz.
De Fbemery.
Van Doorn.

[LXVII. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot bekrachtiging vanprovinciale belastingen

in Zeeland ; uitgebragt in de zitting van den 6den Decem-

ber 1852.

Bij eene Koninklijke boodschap van den lsten December jl.

werd. aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een wets-voor-

stel aangeboden, strekkende tot bekrachtiging van provinciale

belastingen in Zeeland.

Dit wets-voorstel heeft noch bij het onderzoek in de Afdee-

lingen der Kamer, noch in den boezem der Commissie van Rap-
porteurs, tot bedenkingen of opmerkingen aanleiding gegeven, die

de Commissie gemeend heeft in haar Verslag te moeten opnemen.

Hare taak bepaalt zich dienvolgens tot het doen kennen dezer

uitkomst door middel van het tegenwoordig stuk, ’twelk voor de

genoemde wet geldt als Eind-verslag.

Aldus vastgesteld bij de Commissie den 6den December 1852.

Bachiene.
Van Akerlaken.
Zylker.
Anemaet.
Van Heiden Reinesteln.

[LVI. 7.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp

van Wet tot vaststelling der afzonderlijke begrooting van de

uitgaven wegens den Arbeid der Gevangenen over 1853, en

tot aanwijzing der middelen tot dekking van die uitgaven.

Tot toelichting der opmerkingen welke zijn medegedeeld bij het

Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal betrekkelijk de afzonderlijke

begrooting wegens den arbeid der gevangenen, geeft de Regering

het navolgende te kennen.

§ 1. Voor eenige gevangenissen zijn de reglementen van orde

en tucht in den loop van dit jaar herzien en vastgesteld.

Voor de overige welke eene herziening vereischen , zijn de ont-

werpen daarvan reeds in behandeling en zullen inr het volgende

jaar almede vastgesteld worden.

§ 2. De Regering draagt zooveel mogelijk zorg dat den ver-

oordeelden gevangenen genoegzame bezigheid worde verschaft.

Voor elke der bestaande strafgevangenissen wordt jaarlijks, inge-

volge het reglement vastgesteld bij Koninklijk besluit van den
21sten October 1822 , n°. 46 ,

een plan van arbeid ontworpen

,

aanwijzende hetgeen moet worden bewerkt en opgeleverd , waar
door in volledige en regelmatige bezigheid wordt voorzien. Dit
is mede het geval voor de jeugdige veroordeelden te Rotterdam
gedetineerd.

Behalve een zoover mogelijk uitgebreide timmer- en draai-

winkel, benevens kleer- en schoenmakerij, is aldaar ook de vlas-

spinnerij ingevoerd om aan de inkomende en andere knapen die

voor de opgenoemde ambachten nog niet geschikt zijn, dadelijk eene
geregelde bezigheid te kunnen opleggen

,
gelijk almede voor de

jeugdige vrouwelijke gevangenen te Amsterdam plaats heeft
,
in

verband met het school- en godsdienstig onderwijs, hetwelk den
jeugdigen gevangenen onbekrompen wordt gegeven.

De hierbedoelde landbouwkundige inrigting zal een onderwerp
van overweging bij het Ministerie uitmaken en mogt er later

mogelijkheid bestaan om eene dergelijke inrigting, met gegronde

hoop op goede gevolgen, tot stand te brengen, dan zullen daar-
omtrent de noodige maatregelen genomen worden.
De koloniën der Maatschappij van Weldadigheid zijn vroeger

tot gemeld einde geschikt voorgekomen. Reeds sedert het jaar
1848 heeft de Regering opvolgende pogingen gedaan om althans
de jeugdige gevangenen, volgens art. 66 van het Wetboek van
Strafregt gevonnisd , en waarvan het getal aanwezigen op den
lsten October jl. uit 22 mannelijke en 7 vrouwelijke bestond ,

in de voornoemde koloniën ter opvoeding te doen opnemen,
zonder echter daarin te hebben mogen slagen. De Minister van
Justitie zal welligt die pogingen hervatten. Ten aanzien der
ligchamelijke ontwikkeling van de gedachte kinderen zoude hunne
verwijdering uit de gevangenissen immers zeer wenschelijk zijn.

§ 3. Zoo als hier te regt wordt verondersteld , levert de arbeid
in de huizen van arrest en van verzekering geene bijzondere kosten
op. De bemoeijingen deswege den cipiers opgelegd, worden door
eenige gratificatie beloond, welke zijn vermeld bij lit. b van art. 2
der onderwerpelijke begrooting.

§ 4. De verhooging van tractement aan twee directeuren over
den arbeid der gevangenen toegestaan, is niet het gevolg geweest
van de uitbreiding van den arbeid in de hierboven bedoelde
gestichten , maar door den laatst afgetreden Minister van Justitie

billijk geoordeeld voor den directeur te Gouda als verdienstelijk

man en dezelfde werkzaamheden te besturen hebbende als zijn

ambtgenoot te Leyden
, voor welke beiden het tractement alsnu

gelijk is gesteld; en voor den directeur te Rotterdam, eerst in dit

jaar, bij bevordering, tot dien post benoemd, als een veel meer
bekwaam ambtenaar dan zijn voorganger, voor wien het lager
tractement slechts voorloopig was bepaald.

Bij vroeger genomen proeven is het Friesche vlas niet bruik-
baar bevonden voor de fabricatie van linnen ten dienste der
departementen van algemeen bestuur , maar meer bijzonder

geschikt voor de touwslagerij en voor de spinnerij van schoen-
makers-garen , waartoe hetzelve ook in de strafgevangenis te

Woerden wordt gebruikt.

De vereeniging der huishoudelijke administratie met het beheer

over den arbeid in eene strafgevangenis, zou geene bezuiniging

opleveren maar veeleer het eene deel van de dienst aan het andere
doen opofferen. Bij den directeur over den arbeid worden speciale

kundigheden vereischt en al zijn tijd en zorg gevorderd om do
moeijelijkheden te overwinnen welke de eigenaardige toestand der

veroordeelden en hunne onbekwaamheid met vele der handwerken
welke in de gevangenissen kunnen worden uitgeoefend, oplevert;

terwijl de huishoudelijke administratie en de handhaving van
orde en tucht

,
behoorlijk betracht

,
den kommandant geenen

voldoenden tijd kunnen overlaten voor het veelsoortig toezigt over

den arbeid
,
zoodat het bestaande personeel van naam zoude ver-

anderen.

Doordien zeer zelden bruikbare schrijfsters onder de veroordeelde

vrouwen worden aangetroffen , is de hulp van eenen tweeden com-
mies bij de huishoudelijke dienst in de gevangenis te Gouda steeds

noodzakelijk geweest, gelijk die ook gebleken is onvermijdelijk te

zijn bij de meeste directien over den arbeid der gevangenen.

§ 5. Behalve de vaste ambtenaren , moeten bij de strafgevan-

genis te Leeuwarden twee vrije arbeiders naar gelang der behoefte

worden gebezigd en in daghuur beloond, voor het verwen van
grondstoffen, het ramen en droogen van dekens enz. Zoodanige

hulp kan ook voor andere gevangenissen ten dienste van den arbeid

gevorderd worden, terwijl buitendien gevallen voorkomen, bij

ziekte of andere voor de dienst tijdelijke ongeschiktheid van be-

ambten ,
waarin de veiligheid van het gesticht of het belang yan

den arbeid eene dadelijke voorziening vordert, gelijk dan ook is

toegestaan bij Koninklijk besluit van den 21sten Junij 1847, n°. 73.

Wegens de onzekerheid van dit een en ander is het noodig

dat gelegenheid tot overschrijving uit den post van onvoorziene

uitgaven gegeven blijve.

‘s Gravenhage , den 6den December 1852.

De Minister van Justitie ,

Strens.

[LVI. 8.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot vaststelling der afzonderlijke begrooting

van de uitgaven wegens den Arbeid der Gevangenen over

1853 , en tot aanwijzing der middelen tot dekking van die

uitgaven; uitgebragt in de zitting van den 8sten Decem-

ber 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet tot

vaststelling der begrootiDg wegens den arbeid der gevangenen

over 1853, kennis genomen hebbende van de Memorie van

Antwoord
,

den 7den December jl. door de Regering op haar
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Voorloopig Verslag ingezonden ,
heeft daarin geen aanleiding

tot een nieuw onderzoek in de Afdeelingen gevonden.

De Commissie heeft gemeend zich in dit Eindverslag te kunnen
bepalen tot de verklaring

,
dat de aanneming van het wets-ont-

werp haar noodig voorkomt.
Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, 8 De-

cember 1852.

POOBTJIAN.
SCHIFFEE.
Slichee van Dojibceg.
De Raadt.
Anemaet.

[Vm. 6.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet tot verhooging van de Vilde afdeeling van het

Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting van 1851. (Bijdrage

ten behoeve van het speciaal. Fonds voor de kosten van
droogmaking van het Haarlemmermeer .)

§ 1. Naar mate de droogmaking van het Haarlemmermeer haar
einde nadert

, moet het verlangen verdubbelen de daaraan bestede

kosten vergoed te zien. Men had daarom gewenscht
, dat reeds

eenige verkoop van in het Meer drooggevallen gronden had
kunnen plaats hebben. De redenen, waarom dit niet geschied
is

,
worden , volgens het verslag

,
niet afdoende geoordeeld.

Het vindt niet genoegzaam opgehelderd
, waarom, terwijl vroeger

berekend was dat in 1851 en 1852 meer dan de helft der landen
verkocht zou kunnen worden , thans hoegenaamd geen verkoop
heeft plaats gehad. Men wenscht derhalve te vernemen » of hier

)> enkel aan te hoog gespannen en daardoor te leur gestelde

» verwachting .te denken zij
, dan wel of het punt nog nader kan

» worden toegelicht.”

Buiten de moeijelijkheden met de stad Legden , stonden tot dus
ver onderscheidene andere omstandigheden aan eene bepaalde be-
slissing omtrent den tijd en de wijze van verkoop in den weg.
Ze zijn nu ter zijde gebragt

, zoodat de verkoop der drooggevallen
gronden onmiddellijk zal worden voorbereid , om in den loop van
hot volgende jaar plaats te hebben.

§ 2. Men verlangt, » bekend te worden gemaakt met den
» stand van liet regtsgeding met Legden

,
en daarbij te verne-

» men, of men de tegenpartij aan de termijnen, bij de wet
» gesteld

,
gebonden heelt gehouden en zelf tot vertraging geene

» aanleiding heeft gegeven.”

Op den 23sten November jl. is bij de arrondissementsregtbank
te Amsterdam

, alwaar het regtsgeding aanhangig is , voor den
Staat conclusie genomen op een incident wegens productie van
stukken. Een afschrift dier conclusie wordt hiernevens overgelegd.
De tegenwoordige stand van het geding zal er uit blijken

,
even

zeer als dat de, aan het Gouvernement hoogst onaangename ver-
traging aan partij wordt geweten.

§ 3. )> Kon, bij het verdagen van den verkoop, van de droog-

» gevallen gronden niet meer partij zijn getrokken
,
door die te

)> bebouwen,, en daarop koolzaad, gerst, haver en soortgelijke

j) veldvruchten te telen?”

De gelden, bij de wetten van 22 Maart 1839 (Staatsblad n°. 7)

en 21 December 1850 (Staatsblad n°. 9G) tot bestrijding van de
kosten der bedijking van het Haarlemmermeer en tot voortzetting

en voltooijing dienwerken toegestaan, kunnen niet Avorden besteed

tot tijdelijke bebouwing der gronden; eeno voorziening daarenbo-
ven, die, voor zoover zij inden Zuidplaspolder heelt plaats gehad,
zeer kostbaar is geweest, en reeds uit dien hoofde niet verkies-

lijk scheen.

§ 4. De administratieve indeeling van den polder in e'dno of
meer gemeenten, en het voegen dier gemeenten bij eene of meer
provinciën, waarvan de regeling naar het oordeel van sommige
leden » wel niet lang kan worden uitgesteld”, maakt sedert eenigen
tijd een onderwerp van ovei’Aveging uit.

Zij zal door de wet moeten Avorden geregeld
,
Avaartoe eene voor-

dragt zal Avorden gedaan, zoodra de eigenaardige moeijelijkheden,
aan de regeling verbonden, zullen zijn opgelost.

§ 5. Met opzigt tot de voorziening in de behoeften van Rhijn-
laiuls uitAvatcring

, Avordt gevraagd, » hoever men gevorderd is

» met de vestiging van een stoomgemaal te Halfweg; of het
» voornemen nog blijft bestaan, tot ontlasting van de Gouwe , een
» stoomtuig aan den IJsscl te plaatsen, en of do ILiuepraaisluïs

,

i) nabij Gouda
, zal worden ingcrigt om bij zomerdroogte zoet,

» Avuter op den boezem van Rhijnland te brengen.”

Het gebouw voor het stoomgemaal te Halfweg is gereed. De
plaatsing der stoomtuigen, Avaarvan de levering is vertraagd, zal
weldra kunnen geschieden, en het stoomgemaal binnen kort in
werking worden gebragt.

Overigens blijft het voornemen, tot ontlasting van de Gouwe
een stoomgemaal aan den IJssel te stichten. Een plan daarvoor
is opgemaakt en wordt onderzocht.

Uit eene vergelijking tusschen de boezemstanden in Rhijnland
,

met de bezwaren en ongelegenheden vóór en na de afsluiting— een
veelomvattend werk dat nog niet geheel afliep

,
— is echter nu reeds

gebleken
,
dat

,
hoewel de toestand van Rhijnlands boezem na die

afsluiting niet is verergerd, zeker aan de zijde van Gouda daar-
voor het meeste gevaar is te duchten. De gevolgen van de zeer
natte weêrsgesteldheid van dit najaar hebben daarenboven de
overtuiging van de Meercommissie versterkt

, dat een stoomge-
maal op den IJssel behoefte is te noemen.

Onderscheiden plannen daarvoor zijn van wege de Commissie

,

met en zonder medewerking van Rhijnland, ontworpen. Dat,
hetwelk thans aan de beoordeeling der Regrerinsr is voorgeleerd

,

onderscheidt zich
, volgens de meening der Commissie , door groote

eenvoudigheid, matige kosten vergeleken met vroegere, en moge-
lijkheid van dadelijke uitvoering

, onder medewerking van de stad
Gouda , waar het zeer Avordt beaamd.
De uitvoering is op f 173,000 geraamd; doch schijnt het,

daar altijd op onvoorziene bezwaren moet Avorden gerekend, voor-
zigtig , de uitgave op f 200,000 te stellen. Hierdoor vervalt echter

de uitgaaf van f 45,000 voor inlating van zoet water bij zomer-
droogte door de Hanepraaisluis , Avaarop bij het overzigt van 1850
de aandacht was gevestigd. Door het stellen van het stoomge-
maal achter die sluis, gelijk men beoogt, zal de waterinlating
kosteloos worden verkregen.

§ 6. » Zal de som van f 1,916,344.80, waarmede, bij de wet
» van 21 December 1850 (Staatsblad n°. 96), do oorspronkelijk
)> voor de Averken tot droogmaking vastgestelde som van acht
H millioen is verhoogd , toereikend zijn voor het doel ?”

Volgens de Memorie van BeantAvoording van het verslag
omtrent het wetsontwerp van 1850 werd gerekend

,
dat , behou-

dens onvoorziene omstandigheden
, de gevraagde gelden genoegzaam

zouden zijn om de droogmaking te voltooijen.

De stichting van een stoomgemaal op den IJssel
,
in dien daartoe

volgens het gezegde in de vorige paragraaf wordt overgegaan, is

een buitengewoon werk
,
Avaarop bij de raming van de acht millioen

niet is gerekend^ en Avaarvoor de kosten bij de raming van
1850 evenmin in aanmerking zijn genomen. In die kosten, ver-
minderd met het beschikbare bedrag, voorkomende onder art. 1

op den bij het tegemvoordig Avetsontwerp onder n°. 4 overgeleg-
den staat , zal derhalve boven de toegestane gelden moeten wor-
den voorzien.

Behalve dat
,
zal er een tekort ontstaan , veroorzaakt door den

langeren duur der uitmaling van het Meer , de langer voortgezette

werking der stoomtuigen, de meerdere herstellingen, daaraan
verbonden , en de ongevallen

, welke met die stoomtuigen hebben
plaats gehad.

Dat tekort wordt
,

in de onderstelling dat de onderneming
afloopt met Julij 1854 ,

zoo als in het vroeger verslag is aan-
genomen en ook thans nog waarschijnlijk Avordt geacht , door
de Commissie geraamd op 165,000.00

en hierbij gevoegd de kosten van het stoomgemaal
op den IJssel, ad . . . . f 164,000.00

komt men tot een bedrag van. . . f 329,000.00
waarvoor boven de toegestane gelden zal dienen te worden ge-
zorgd, zoo niet andere voorziene uitgaven medevallen.
De verkaveling is met de gelden, daaraan volgens den over-

gelegden staat n°. 4 besteed , verder gevorderd dan in het verslag
Avordt vermoed. De kostbaarste Averken zijn volbragt,namelijk de
hoofdvaarten van den Lynden naar den Leeghwater en van den
Cruquius naar Aalsmeer , met een gedeelte der Avegen daarnevens

;

de meeste bermslooten en daarlangs gaande wegen rondom het
gcheelc Meer, zijn er uit besteed, en een gedeelte der verkave-
lingslootcn nabij den Leeghwater.

Met de nog niet gebruikte som van f 565,839 zullen de overige
verkavelingswerken en hetgeen er toe behoort te voltooijen zijn,

tenzij do prijzen buitengewoon hoog loopen , hetgeen bij vele der
laatsto aanbestedingen, ten gevolge van veel elders ondernomen
Averk, hot geval Avas, of buitengeAvono toevloeijing van bagger
plaats vond.

In dit onverhoopte geval kunnen echter ter bestrijding van
zoodanigo meerdere kosten de gelden van artikel IX (onvoorziene
uitgaven) dienen, Avaarvan volgens den staat n°. 4 nog een bedrag
van ruim f 17S,000 beschikbaar is.

§ 7. » Er Avordt inlichting gevraagd omtrent uitgaven, die

i» ondersteld Avorden te hebben plaats gehad nadat de bijdrage, bij

» do Avet van December 1850 toegestnan, Avas uitgeput.”
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Als leiddraad voor de uitgaven ten behoeve van het Haarlem-
mermeer kan alleen worden beschouwd de laatstelijk vastgestelde

begrooting (wet van den 31sten December 1850, Staatsblad

n°. 96), welke in geen opzigt te boven is gegaan. Het nu aan-

geboden ontwerp is een gevolg van de bepaling onder 3°. van
art. 2 dier wet van 31 December 1850. Het is eene toevoeging

aan de middelen van het fonds, welke voor de Staatsbegrooting

van 1850 op f 600,000 was bepaald.

De nieuwe bijdrage werd gevraagd, zoodra zich daartoe de

noodzakelijkheid vertoonde. De behandeling van het wetsont-

werp heeft meer tijd gevorderd
, dan werd vermoed. Onder-

tusschen konden de werken evenmin als betaling van uitgaven

worden gestaakt.

§ 8. » Is het wel regelmatig, de Staatsbegrooting van 1851

» te verhoogen met uitgaven
,
die

,
zoo niet geheel dan toch voor

» een groot gedeelte, in het loopende jaar reeds gedaan zijn?”

Verhooging van het Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor

1851 met de in het ontwerp van wet uitgetrokken som van

f 600,000 schijnt niet onregelmatig. Op dit bedrag toch wordt

niet, gelijk men vermoedt
,
gemandateerd ,

maar het wordt bij

eene globale ordonnantie ten bate van het fonds overgeschreven.

Bij de aanvulling van fondsen ten behoeve van het Haarlem-

mermeer tot een beloop van f 1,916,344.80, eene som niet in ééns

benoodigd, heeft de Regering de voorkeur gegeven aan verdeeling

van dit cijfer over drie dienstjaren , 1850, 1851 en 1852. Men
zal dus later, wanneer daaraan behoefte ontstaat, ook de begroo-

ting voor het loopende dienstjaar met de nog ontbrekende som,

of misschien met een gedeelte daarvan ,
moeten verhoogen ; in

welk laatste geval het overige op 1853 zal moeten worden gebragt.

§ 9. )> Men verlangt te weten , hoe ver de onderhandeling

» over de regeling der bijdrage met Rhijnland, waarvan in de

)) overeenkomst met dat hoogheemraadschap sprake is, is gevor-

» derd
,
en wat daarvan de waarschijnlijke uitkomst zal zijn.”

Met het hoogheemraadschap van Rhijnland is sedert de wet van
1850 over zijne bijdrage niet onderhandeld. Eerst dan zal dit

nuttig zijn, wanneer met eenige zekerheid de jaarlijksche kosten

kunnen worden berekend van de middelen, werktuigen, uitwate-

ringen en wat des meer zij
,
ter afwatering van Rhijnlands boezem,

welke volgens lit. ƒ art. 1 van het contract met Rhijnland van
1847 aan dat hoogheemraadschap overgaan. Thans is nog niet

eens de stichting van het stoomgemaal op den IJssel vastgesteld,

dat mede tot die middelen zal behooren.

De vraag zal dan later wezen, hoe veel meer of minder jaar-

lijksche uitgaaf die middelen zullen vorderen , dan de oever-

verdediging van het Meer en wat daarmede in verband stond

,

vroeger kostte. Daarbij zullen dan in aanmerking komen de

voordeelen van het Rhijnlands bundergeld, bij n°. 5 van het

contract aan Rhijnland verzekerd
,

voor de helft gedurende de

eerste twintig jaren, nadat de landen in cultuur zijn
, ’t geen

niet op eens maar achtereenvolgens zal plaats hebben
, en verder

voor het volle bedrag. De aard der zaak brengt dus mede

,

dat de regeling der by dragen, waarvan hier sprake is, werd
uitgesteld.

§ 10. » Kan niet met de aflossing der geldleening voor de

» kosten der bedijking en droogmaking een aanvang worden

» gemaakt ?”

Art. 2 der wet van 22 Maart 1839 (Staatsblad n°. 7), zegt:

dat de aflossing zal aanvangen met het jaar , volgende op dat

in hetwelk de droogmaking zal zijn voltooid.

In de berigten, waarbij de verschillende reeksen der geldlee-

ning werden geplaatst, zijn de woorden van art. 2 der wet
overgenomen, onder bijvoeging, dat de aflossing zal geschieden

bij uitloting over alle de reeksen en dus aanvankelijk over het

volle kapitaal, en dat die uitloting jaarlijks zal plaats hebben
op den eersten Maandag van de maand December.

Aannemende ,
dat in den zin der wet de droogmaking moet

geacht worden met de ontlediging van het Meer voltooid te

;
zijn, en men het er voor houden mag dat die ontlediging in

dit jaar is bereikt, dan kan, naar de meening des Gouverne-
ments ,

tot de aflossing niet worden overgegaan védr December
van het jaar 1853.

’s Gravenhage, den 6den December 1852.

Re Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Thorbecke.

BIJBLAD VAJf DE KEDERLANDSCHE STAATS-COÜEAXT. 1852 —1853

[VIH. 7.]

BIJLAGE.

CONCLUSIE van repliek in de zaak van den
Staat der Nederlanden

,
originelen gedaagde

en incidentelen eischer, comparerende bij den
procureur Hendrik van Eijs

,

tegen

Burgemeester en Wetkouderen der stad

Leyden
,

originele eischers en incidentele

verweerders, comparerende bij P. J. Dammers,
hunnen procureur.

Aangezien de eischers, volgens het bepaalde voorschrift der
wet , bij hun exploit van dagvaarding van 21 Junij 1851 dadelijk
hadden behooren over te leggen afschriften van de stukken waarop
de eisch gegrond is.

Aangezien intusschen door de eischers aan die uitdrukkelijke
bepaling van art. 133 Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering
niet is voldaan.

Aangezien de eischers niet vóór den llden Februarij 1852
gediend hebben van hunne conclusie van eisch, en ook toen
daarbij niet hebben gevoegd afschriften of zelfs opgaven van de
stukken waarop hun eisch gegrond is.

Aangezien daarop dadelijk den 18den Februarij 1852 bij acte

van procureur tot procureur van de zijde van den gedaagde inci-

denteel gevraagd is mededeeling van alle de stukken door de
eischers tot grondslag van de door hen tegen den gedaagde bij

dagvaarding ingestelde vordering te bezigen.

Aangezien door de eischers, niettegenstaande herhaalde onder-
handsch daartoe gedane aanzoeken

,
gedurende eenige maanden

niets gedaan is om aan dit incidenteel verzoek te voldoen.

Aangezien daarop van de zijde van den gedaagde, die er een
eer natuurlijk belang bij had om, alvorens op de dagvaarding
te antwoorden, te weten van welke stukken de eischers in dit

geding gebruik wilden maken
, om daarop hunne vordering to

gronden , de eischers op den lsten October 1852 gesommeerd
zijn om op den 5den October 1852 ter rolle van de regtbank
te verschijnen, ten einde zich tot het geven der gevraagde mede-
deeling te hooren condemneren.

Aangezien, nadat ten dienenden dage namens den gedaagde op
het incident conclusie was genomen, van de zijde der eischers

hierop twee maal een uitstel van veertien dagen is gevraagd
en van de zijde van den gedaagde daarin toegestemd , zonder

dat de verlangde mededeeling van stukken gegeven is en daarop
van de zijde van den gedaagde verlangd is de stukken aan de
regtbank over te geven , ten einde deze op het incident zou
kunnen regt spreken.

Aangezien op den daartoe dienenden dag, zijnde 2 November
1852, even vóór den aanvang der audiëntie, de procureur van de
eischers aan dien van den gedaagde heeft doen beteekenen, dat

hij tot staving van de conclusie van eisch , door de eischers ge-

nomen ,
overlegt drie boeken

,
namelijk : 1°. een exemplaar van

de Handvesten enz; der stad Leyden , verzameld door van Mieris :

2°. een exemplaar van het groot Charterboek
, verzameld door van

Mieris
,

1 Dec. ; en 3°. een exemplaar van het regtsgeleerd

advies in 1845 door de heeren mr. A. O. van Reesema
,

S. P.
Lipman en A. Brugmans gegeven , onder reserve deze productie

nog nader te vermeerderen
,

indien zulks door de verdediging van
den gedaagde noodig mogt bevonden en hy procureur voor de

eischers mogt te rade worden , biedende aan van de voorzeide

productie mededeeling te doen en visie te geven, hetzij tegen

re9u ,
hetzij door middel der griffie.

Aangezien van de zijde van den gedaagde met dit aanbod geen

genoegen genomen zijnde, van de zijde van de eischers, zonder

dat echter toen door hen conclusie op het incident wierd genomen ,

verlangd is dat de stukken niet eenvoudig aan de regtbank zouden

worden overgegeven , maar eene mondelinge voordragt zoude

plaats hebben.

Aangezien de eischers eindelijk op den 8sten November 1852

hebben doen beteekenen eene breedvoerige conclusie op dit inci-

dent, daartoe strekkende dat de regtbank aan den gedaagde

incidentelen eischer zijne incidentele vordering zal ontzeggen,

immers en in allen gevalle kern daarin verklaren niet-ontvnnkelijk.

Aangezien intusschen uit deze eenvoudige voorstelling van den

loop dezer zaak duidelijk blijkt, dat de incidentele vordering

gegrond is.

Aangezien toch wanneer de aanlegger niet goedvindt om bij

zijne dagvaarding en zelfs niet bij zijne conclusie van eisch, af-

II.
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schriften te voegen van de stukken waarop zijne vordering gegrond

is , de gedaagde buiten twijfel de bevoegdheid heeft om de opgave

en mededeeling dier stukken te vorderen.

Aangezien de eischers dan ook zelven die bevoegdheid aan
den gedaagde niet durven betwisten ,

en door hunne procureurs-

acte van 2 November 1852 hunne verpligting tot zoodanige

mededeeling inderdaad erkend hebben.

Aangezien intusschen de bij die acte van 2 November 1852

aangeboden mededeeling van drie boeken volstrekt is onvoldoende

cn dus niet kan strekken om de door den gedaagde tegen de

eischers incidenteel gevraagde veroordeeling tot communicatie van
stukken te doen afwijzen.

Aangezien toch die mededeeling van exemplaren' van drie gedrukte

boeken, zonder eenige aanwijzing zelfs van welke der menigvul-

dige ,
in de twee eerste daarbij genoemde

,
voorkomende stuk-

ken men gebruik wil maken tot staving zijner vordering, zeker

niet geacht kan worden eene voldoende mededeeling te zijn van
de stukken waarmede men zijne vordering wil staven.

Aangezien zoodanige mededeeling te minder als voldoende kan
worden beschouwd, wijl de gedaagde volgens art. 148 van het

Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering geregtigd is, om mede-
deeling of overlegging ter griffie te vragen van de oorspronkelijke

stukken die men tegen hem wil gebruiken.

Aangezien de aanbieding bij de acte van 2 November 1852
bovendien in dezen te minder voldoende is, wijl uit de dagvaar-

ding blijkt dat de eischers zich tot staving hunner actie ook
beroepen op daarbij opgenoemde stukken

,
waarvan zij dus afschrif-

ten bij die dagvaarding hadden moeten overgeven en die in

gemelde verzamelingen niet voorkomen.
Aangezien het onvoldoende dier aanbieding van* mededeeling

nog nader blijkt, zoowel uit de lijst van stukken, die van de

zijde van eischers op den lsten November 1852 aan den procu-

reur van den gedaagde is medegedeeld, als uit de lijst van
stukken, die zij bij hunne op 8 November 1852 beteekenden
conclusie hebben gevoegd; wijl daarop verschillende stukken
voorkomen die in gemelde verzamelingen

, volgens hunne eigene

opgave bij die lijsten gedaan, niet voorkomen, die zij echter,

blijkens vooral de laatstgemelde lijst, tot staving hunner vordering

willen bezigen, en waarvan zij de mededeeling, waartoe zij ver-

pligt waren, zelfs nu niet aanbieden.

Aangezien do tegenspraak van de incidentele vordering derhalve

is ongegrond.

Aangezien het, ha deze opgave van den loop van het regtsge-

ding cn van de gronden der incidentele vordering, niet noodig
zijn zal te treden in eene breedvoerige wederlegging van de alle-

gatien, voorkomende in der eischers conclusie, die zij goedge-
vonden hebben geheel nutteloos op te vullen met scherpe aan-
merkingen, die niets ter zake doen , en die weinig strooken met
de denkbeelden van loyale uitoefening der practijk, die zij willen

schijnen voor te staan, terwijl de practizijn van den gedaagde
volstrekt niet gezind is om het naar zijn inzien ongepaste voorbeeld
van die van de eischers te volgen, en die aanmerkingen met gelijke,

tot niets leidende scherpheid te beantwoorden.
Aangezien de gedaagde zich dus tot eenige weinige aanmer-

kingen kan bepalen.

Aangezien de eischers schijnen te hebben vergeten of te willen
verbergen, dat, gelijk hiervoren is aangevoerd, zij eerst op 11

Februarij 1852 hebben gediend van hunne conclusie van eisch,

zoodat volstrekt onjuist is , dat

,

toen dadelijk daarna op 18
Februarij 1852 mededeeling van stukken wierd gevraagd, des
gedaagden termijn van antwoord reeds zou zijn verstreken geweest

,

en de eischers met ongeduld naar het antwoord zouden hebben
uitgezien.

Aangezien uit het tijdstip waarop van eisch gediend is cn uit

liet tijdsverloop van 8 maanden sedert het verzoek van mede-
deeling van stukken, zonder dat daaraan voldaan wierd, door
den regter genoegzaam kan Avorden geoordeeld

, wie van de partijen

den voortgang der zaak vertraagd hoeft.

Aangezien het niets ter zake doet of reeds vroeger uit adviezen
of anderzins is kunnen gezien worden , waarop het beweren van
de eischers steunde en de gedaagde heeft kunnen bekend worden
met de stukken waarop de eischers zich beroepen

,
daar dit alles

is geweest oxtrajudiciecl, en het er thans op aankomt om in judicio
op te geven op welke stukken de in rogten gedane vordering steunt.

Aangezien, wel verre dat de vordering tot mededeeling der
stukken gezocht en opgeraapt zou kunnen worden genoemd ,

de
gedaagde in dit regtsgeding, even als in ieder ander, ce‘n regt-
matig belang heeft,om, alvorens te antwoorden, te weten op welke
stukken de aanlegger zich beroept, ten einde juist naar mato
daarvan zijn antwoord te kunnen inrigten : terwijl ook die dooi-

de eischers gebezigde benamingen nimmer kunnen passen op
eene vordering die berust op’ do stellige bepalingen der Avet.

Aangezien het Avel niets zalafdoon, vooral niet op dit incident,
dat de advocaat van den gedaagde een advies in 1817 door hem

gegeven en vóór den aanvang van dit regtsgeding gedrukt, aan
een aantal leden der regterlijke magt en daaronder ook aan de
leden dezer regtbank heeft aangeboden, en dat men dan ook deze
omstandigheid , waaraan de gedaagde geheel vreemd is

,
alleen

schijnt te hebben aangevoerd om verder gelegenheid te hebben
tot eenige scherpe uitdrukkingen, Avaarvan aan de zijde van de
eischers veel werk schijnt gemaakt te Avorden, maar die men het

van de zijde van den gedaagde der moeite niet waardig acht te

beantwoorden.
Aangezien stellig wordt ontkend, dat immer van de zijde van

de eischers eenige aanbieding is gedaan om mededeeling, visie of

afschriften van stukken te geven vóór den aanvang van de loo-

pende maand November; terwijl zelfs, toen na de mededeeling

op 1 November A-an de lijst van stukken dezerzijds werd te kennen
gegeven , dat men van de incidentele vordering zou afzien , indien

binnen acht dagen afschriften der stukken wierden gegeven , de
toezegging hiervan van de zijde der eischers is geweigerd.

Aangezien intusschen juist de eischers geen regtmatig belang

kunnen hebben, om de gevraagde mededeeling te wederspreken

,

en die wederspraak met regt aan verkeerde oogmerken zou kun-
nen Avorden toegeschreven.

Aangezien ook zeker niet te pas kan komen de beschuldiging,

dat iu dezen van de zijde van den gedaagde overrompeling zou
zijn beoogd, wanneer men slechts in aanmerking neemt, dat,

nadat namens den gedaagde conclusie op het incident was genomen,
de eischers tAvee maal een uitstel van 14 dagen hebben verlangd

en verkregen.
' Aangezien voorts de aanwijzing van een bepaald stuk , Avaar-

van men afschrift of visie verlangt, eerst dan te pas komen kan',

Avanneer de partij heeft kenbaar gemaakt welke bepaalde stukken

zij tot staving harer vordering wil bezigen.

Aangezien de vordering tot mededeeling zeker niet kan leiden

tot eene critische beoordeeling over het al of niet genoegzame der

productie tot staving der vordering, maar dit hier ook volstrekt

het geval niet is.

Aangezien ten deze integendeel, met geheele daarlating van de

beoordeeling of de productie al dan niet genoegzaam is tot sta-

ving der hoofdvordering , alleen de vraag is of de eischers kunnen
volstaan met de mededeeling van boeken in plaats van sfukken ,

en of die mededeeling voldoende is , ofschoon èn uit de dagvaar-

ding . èn uit de door hen beteekende lijst van stukken blijkt,

dat zij meerdere stukken tot staving dier vordering Avillen

bezigen
;
en het tegendeel hiervan hiervoren aangetoond is.

Aangezien de gedaagde van zijne zijde eene mondelinge voor-

dragt geheel overtollig acht en de beslissing van dit incident op

de conclusien gerust aan den regter overlaat.

Zoo verklaart de procureur II. van Eijs, voor den originelen

gedaagde en incidentelen eischer te persisteren by zijne incidentele

vordering.

[VIII. 8.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot verhooging van de Vilde afdeeling van

het Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting van 1851. (Bijdrage

ten behoeve van het speciaal Ronds voor de kosten van

droogmaking van het Haarlemmermeer) ; uitgebragt in de
zitting van den Dden December 1852.

Do Commissie A-an Rapporteurs voor het Wets-ontwerp tot

verhooging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1851 voor
eene bijdrage aan het fonds a-ooi- Ae droogmaking van het

Haarlemmer-meer heeft
, na kennis genomen te hebben A-an do

Memorie van BeantAvoording , door den heere Minister van Binnen-
landschc Zaken den Gden December jl. ingezonden op het Voor-
loopig Verslag wegens dit Avets-ontwerp, geen nader onderzoek
te dezer zake in de Afdeelingen noodig geoordeeld.

Wat het eigen oordeel der Commissie over de verschillende

punten, in de geAvisselde stukken behandeld, betreft, meont zy

te moeten aanmerken ;

dat liares inziens uit do overgelegde conclusio omtrent eon
inoidont in het regtsgeding van den Staat tegen de gemeente
Leydcn ten duidelijkste blijkt, dat dit regtsgeding met bijzondere

traagheid wordt voortgezet en dat daarin voor den Staat geenszins

de Avcg is ingeslagen , die tot eeno spoedige afdoening dezer zaak
schijnt te kunnen leiden ;

dat het bij haar een gevoel van teleurstelling heeft opgewekt,
uit het medegedeelde in § G der Memorie A-an Beantwoording te

ontwaren, dat, ook afgescheiden van de kosten van het stoomge-
maal op den IJssel , een nieuAV tekort op de toegestane sommen
voor de droogmaking van hot Haarlemmer-meer te verwachten is;

en dat enkele der in het Voorloopig Verslag opgenomenc beden-

kingen, met name ook die betrekkelijk het minder regelmatige om
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de Staatsbcgrooting van 1851 met de thans aangevraagde bijdrage

te bezwaren, baar voorkomen minder bevredigend te zijn opgelost.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs ,
den 9den

December 1852.

Reinders.
Van der Linden.
Gevers Deijnoot.
Jongstra.
Heemstra.

[X. 3.]

VERSLAG der Commissie
,

belast met het onderzoek der

overeenkomst met Belgie tot verbinding der beide Rijken

door IJzeren Spoorwegen; uitgebragt in de zitting van

den Oden December 1852.

Ter voldoening aan bet 2de lid van art. 57 der Grondwet,

is door den Minister van Buitenlandsche Zaken, onder geleide

eener missive van den 9den Augustus jl.
,
van wege Z. M. den

Koning aan deze Vergadering toegezonden een afschrift van eene

overeenkomst, welke op den 9den Julij dezes jaars tusschen

Nederland en Belgie is gesloten, ter verbinding van de beide

Rijken door middel van ijzeren spoorwegen.

De ondergeteekenden ,
tot leden der Commissie tot onderzoek

van bovengemelde overeenkomst in de zitting van den 24sten

September jl. benoemd, hebben genoemde overeenkomst onderzocht

en getoetst aan de op een dusdanig onderwerp betrekkelijke

wettelijke voorschriften.

Dat onderzoek heeft tot geene bedenkingen geleid. Veeleer

hebben zij met genoegen gezien, dat eene zoodanige lang ge-

wenschte overeenkomst, die -niet anders dan bevorderlijk kan zijn

voor de internationale betrekkingen der beide daarin betrokken

Rijken, is gesloten.

Zij hebben dus alleen de eer voor te stellen
, dat de óver-

eenkomst voor kennisgeving worde aangenomen.

Aldus vastgesteld by de Commissie den 9den December 1852.

Dirks.
Engelen.
WintgenS.
Meeussen.
Beens.

[LIX. 8.]

VERSLAG der Commissie
,

belast met hel onderzoek der

overeenkomst met Hamburg tot wederkeerige uitlevering van
boosdoeners

;

uitgebragt in de zitting van den 9den Decem-
ber 1852.

In de zitting van den 11den November jl. is, bij besluit uwer
Vergadering, in handen der ondergeteekenden gesteld het afschrift

eener overeenkomst , den 30sten September daar te voren tusschen
Nederland en de Vrije en Hanzeestad Hamburg tot wederkeerige
uitlevering van boosdoeners aangegaan.

Gezegd afschrift was , ter voldoening aan het 2de lid van
art. 57 der Grondwet

,
den 8sten November 1852 door den heer

Minister van Buitenlandsche Zaken ter mededeeling aan deze
Kamer gezonden.
Ter voldoening aan hun mandaat hebben de ondergeteekenden

den inhoud van meergemelde overeenkomst naauwkeurig nage-
gaan

,
en daarin geene afwijkingen van de voorschriften der

vreemdelingen-wet van 13 Augustus 1849
(
Staatsblad n°. 39)

gevonden.
Over het algemeen is het tractaat gelijkluidend aan dat, het-

welk met Wurtemberg gesloten is , en waaromtrent zij in de zitting

van 12 November jl. rapport hebben uitgebragt.

De volgende opmerking moeten de ondergeteekenden zich echter
veroorloven , namelijk , dat gezegde overeenkomst meer inhoudt
dan de aanhef te kennen geeft ,

daar zij niet alleen over het uit-

leveren van boosdoeners handelt, maar ook het een en ander
regelt om den wederzij dschen, bijstand der criminele justitie te

verzekeren. Het ware daarom welligt wenschelijk geweest dit aan
het hoofd van het tiactaat te vermelden.

Eindelijk is nog bij hen de vraag gerezen
,
of het niet verkieslijk

zou zijn in tractaten meer den stijl, thans bij de wetgeving
aangenomen

,
te volgen en dus de overeengekomen bepalingen in

den tegenwoordigen en niet in den toekomenden tijd te stellen.
Ten slotte nemen de ondergeteekenden de vrijheid voor te

stellen, om deze overeenkomst, die van weerszijden behoorlijk
is bekrachtigd, voor kennisgeving aan te nemen; om een afschrift
van dit verslag aan den heer Minister van Buitenlandsche Zaken te
zenden

, en het wijders te doen drukken en aan de leden dezer
Kamer rond te deelen.

Aldus vastgesteld den 8sten December 1852.

Van Heiden Reinestein.
Van Lynden.
Gevers Deijnoot.
Van Eck.
Hengst.

[LX. 8.J

VERSLAG der Commissie , belast met hel onderzoek der
overeenkomst mei Bremen tot wederkeerige uitlevering van
boosdoeners

;

uitgebragt in de zitting van den 9den Decem-
ber 1852.

Den 6den November jl. werd door den heer Minister van Bnïtcn-
landsche Zaken aan deze Kamer het afschrift eener overeenkomst
gezonden, den 9/12 October daar te voren tusschen Nederland en
de Vrije en Hanzeestad Bremen tot wederkeerige uitlevering van
boosdoeners gesloten.

Gezegde overeenkomst daarop in handen der ondergeteekende
Commissie gesteld zijnde, heeft zij de eer uwe Vergadering te

berigten.

Dat zij hier ,
evenmin als op het tractaat met Hamburg aan-

gegaan, bepaaldelijk stof tot aanmerkingen heeft gevonden.
De overeenkomst is, behoudens de verschikking van sommige

artikelen , ongeveer eensluidend met het laatstgenoemde. Ook in

dit tractaat wordt echter meer geregeld dan het uitleveren van
boosdoeners

,
zoodat men ook hier misschien juister gedaan had

met in den aanhef van den wederzijdschen bystand ter verzekering

der criminele justitie melding te maken.
Verder meent uwe Commissie, dat welligt meer bepaaldelijk

had kunnen uitgedrukt worden
,
wie, bij eene persoonlijke ver-

schijning van getuigen buiten het land waar zij gezeten zijn

,

daarvan de kosten zal dragen. Men gelooft te mogen aannemen,
dat ,

zoowel in dit tractaat als in dat met Hamburg, deze ten

laste komen van den Staat, die de persoonlijke verschyning

verlangd heeft.

Eindelijk is de aanmerking omtrent den gebezigden wetstijl

,

bij de overeenkomst met Hamburg gemaakt, ook op dit tractaat

van toepassing.

Uwe Commissie stelt eveneens omtrent deze overeenkomst,
waarvan de vereischte bekrachtiging heeft plaats gehad, voor,

om haar voor kennisgeving aan te nemen; om een afschrift van
dit verslag aan den heer Minister van Buitenlandsche Zaken te

zenden
,
en het verder te doen drukken en aan de leden dezer

Kamer rond te déelen.

Aldus vastgesteld den 8sten December 1852.

Van Heiden Relnestein.
Van Lynden.
Gevers Deijnoot.
Van Eck.
Hengst.

[LXII. 3.]

VERSLAG der Commissie , belast met het onderzoek der

overeenkomst met Keur-Hessen tot wederkeerige uitlevering

van boosdoeners ; uitgebragt in de zitting van den 9den

December 1852.

Den 18den November 1852 werd door uwe Vergadering, ten

fine van onderzoek
,
in handen der ondergeteekenden gesteld het

afschrift eener overeenkomst tusschen Nederland en Keur-Hessen

tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners aangegaan.

Gezegde overeenkomst was den 28sten September jl. gesloten

»
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en den 16den November daaraanvolgende door den beer Minis-

ter van Buitenlandscbe Zaken aan deze Kamer ter mededeeling

gezonden.

De ondergeteekenden, reeds met bet onderzoek van andere

gebjksoortige overeenkomsten belast
,
bebben begrepen ten opzigte

van dit tractaat denzelfden weg te moeten volgen.

In de eerste plaats beeft deszelfs vergelijking met de vreem-

deKngen-wet tot geene aanmerkingen geleid.

Overigens is ook deze overeenkomst in denzelfden vorm als die

met Hamburg en Bremen opgemaakt, zoodat de aanmerkingen

daarbij medegedeeld, ook bier van toepassing zijn.

Slechts twee bepaalde afwijkingen beeft uwe Commissie daarin

aangetroffen

:

1°. dat in dit tractaat geen voorschrift gevonden wordt betref-

fende de uitlevering van personen , die geene onderdanen der beide

contracterende Staten, maar van eenen derden Staat zijn. In

de overeenkomsten met Hamburg en Bremen, even als in die

met Wurtemberg, was hieraan bepaaldelijk een artikel gewijd.

Uwe Commissie beeft geene overwegende redenen gevonden

,

waarom zoodanig voorschrift bier gemist wordt.

2°. beeft uwe Commissie daarentegen in bet 2de lid van art. 5

dezer overeenkomst eene bepaling aangetroffen omtrent de overgifte

van de voorwerpen, die ten bewijze van de misdaad of bet wan-
bedrijf kunnen strekken, welke haar juist voorkomt. Zij meent

dus de opmerking te mogen maken, dat zoodanig voorschrift ook

in de vorige tractaten niet misplaatst ware geweest.

De uitwisseling der acten van bekrachtiging dezer overeenkomst

beeft den 2den November jl. te Frankfort plaats gehad, zoodat te

dien aanzien de vereischte vormen schijnen in acht genomen te zijn.

Uwe Commissie vermeent dan ook te moeten voorstellen om
deze overeenkomst , even als de vorige , voor kennisgeving aan te

nemen; om een afschrift van dit verslag aan den beer Minister

van Buitenlandsche Zaken te zenden
,
en bet verder te doen

drukken en aan de leden dezer Kamer rond te deelen.

Aldus vastgesteld den 8stcn December 1852.

Van Heiden Reixestein.
Van Lynden.
Gevers Deijnoot.
Van Eck.
Hengst.

[XXXVIII. 2.j

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

over Ontwerp I der Wets-ontwcrpen tot regeling van 's Rijks

algemecne Comptabiliteit .

Onder do wcts-ontwerpen by de Tweede Kamer der Staten-

Gencraal op den llden October 1852 ontvangen, behooren mede
drie ontwerpen bereids in de vorige zitting ingekomen

, betreffende

a. de regeling van ’s Rijks algemeene comptabiliteit
,

b. de zamen-
6telling van do Algemeeno Rekenkamer en de regeling van hare
taak en c. do oprigting van eene bewaarkas.
Dezo ontwerpen zijn gelijkluidend met die, waaromtrent in

de vorige zitting reeds een uitvoerig onderzoek in de Afdeclingen

door 53 leden heeft plaats gehad
;
en waaromtrent drie zelfstandige

Commissien van Rapporteurs op den 25sten en 26sten Mei jl.

drie nota’s van bedenkingen hebben vastgesteld ,
destijds aan de

Regering medegedeeld en sedert op last der Vergadering gedrukt
en rondgedceld.

Die ontwerpen zijn thans op nieuw aan het onderzoek der

Afdcellngen onderworpen geworden, en strekt dit Voorloopig Ver-
slag van de, naar liet tegenwoordig Reglement, niet zelfstandigo

Commissie van Rapporteurs
, om den uitsla ; van dat onderzoek

over het ecrstgcmcldc ontwerp te doen kennen.
1°. In de eerste plaats hebben eenigc leden betreurd , dat

hot ontwerp ongewijzigd en zonder beantwoording van de bereids

gemaakte bedenkingen is ingezonden en de meening geuit, dat

daardoor eeno noodelooze vertraging is ontstaan, in zooverro
dien ten gevolgo welligt een tweede onderzoek in de Afdeelingen
noodig zou kunnen worden; welko vertraging, naar de meening
dier leden , zoudo zyn vóórgekomen

,
wanneer • de Regering had

kunnen goedvinden reeds dadelyk een antwoord op de ge-
maakte bedenkingen of een gewijzigd ontwerp by do Koninklijke
boodschap van den 7dcn October jl. te voegen.

2°. Algemeen bobben do leden in do Afdeelingcn vorklaaard,
zich te gedragen ann den inlioud van do onderscheiden paragra-
phen der Nota van den 25sten Mei jl. , nopens hot eerstgenoemde

wets-ontwerp ïngeleverd. Geene nieuwe beschouwingen zijn

omtrent het daarbij aangenomen stelsel van comptabiliteit of

omtrent de onderscheiden artikelen van het ontwerp, hetzij door
de meerderheid hetzij door de minderheid, te berde gebragt, en
in zooverre enkele der leden

,
bij het onderzoek van het ontwerp

in de .vorige zitting niet tegenwoordig, hun gevoelen hebben geuit,

hebben ook deze zich verklaard ten voordeele van het getemperd
repressief stelsel

,
in voege zulks is aangegeven bij § 13 door vor-

melde Nota.
3°. Aangezien men zich alzoo bleef gedragen aan de gemaakte

bedenkingen en meeningen , in voorschreven Nota ontwikkeld

,

bleef de meerderheid der leden eene veranderde redactie en de
minderheid eene oplossing der geopperde bezwaren te gemoet zien

4°. Eindelijk is op enkele
,
min of meer zinstorende , schrijf-

of drukfeilen in de vaak aangehaalde Nota gewezen, welke, voor
zooveel noodig, bij deze worden verbeterd. Zij bestaan in de
navolgende

:

a. Op bladz. 7 in den 24sten regel van boven, staat: die zin-

sneden. Het zal duidelijker zijn te lezen : de hierboven afgeschreven

zinsnede van bladz. 1 der Memorie van Toelichting.

b. Op bladz. 21 in den voorlaatsten regel van § 10, lit. b.,

behoort het woord : niet te worden ingelascht tusschen de woorden :

vooraf en tegen.

c. Op bladz. 24 in den 16den regel van boven staat uit

den aankoop ,
men leze : op den aankoop.

Aldus vastgesteld , den 9den December 1852.
Bachiene.
Van Doorn.
Van Hallï

. Dirks.
Van Nispen van Sevenaer.

[XXXVIII. 3.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
over de Ontwerpen II en III der Wets-ontwerpen tot rege-

ling van 's Rijks algemeene Comptabiliteit.

Het onderzoek der Afdeelingen van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal betrekkelijk de beide op den llden October 1852
ingekomen wets-ontwerpen a. tot zamenstelling van de Algemeene
Rekenkamer en tot regeling van hare taak en b. tot oprigting

van eene bewaarkas , heeft dezelfde uitkomst opgeleverd
, als vermeld

is in de drie eerste paragraphen van het Voorloopig Verslag van de
beraadslagingen over het ontwerp I , tot regeling van ’s Rijks alge-

meene comptabiliteit ; hebbende men zich algemeen ook ten opzigte

van de beide hierboven genoemde ontwerpen gedragen aan den
inhoud der beide nota’s op den 26sten Mei 1852 betreffende die

ontwerpen vastgesteld; weshalve de taak der tegenwoordige,
voor beide ontwerpen uit dezelfde leden zamengestelde Commissien
van Rapporteurs

,
zich mede bepaalt bij het doen kennen van dien

uitslag.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den 9den
December 1852.

Bachiene.
Van Goltstein.
Van Hall.
Dirks.
Van Nispen van Sevenaer.

[LXVI. C.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet tot aflossing of verwisseling van Aationale Schuld.

§ 1. Bij eenen maatregel als die, waartoe het onderwerpelijk
wets-voorstcl betrekking heeft, hangt de mogelijkheid der uit-

voering geheel van de omstandigheden af. In die beschouwing
ligt de reden , waarom do Regering niet vroeger een ontwerp
aanbood , dat alleen strekt om haar de magtiging te vorleenen
om, wanneer de toestand der algemceno geldmarkt zulks veroor-,
looft, tot den voorgedragen maatregel over te gaan.

(

§ 2. De vraag, in deze paragraaph behandeld, heeft, blijkens

de Memorie van Toelichting, reeds vroeger een onderwerp van
overweging by de Regering uitgemaakt.

Voorzeker, zij omhelst niet het stelsel van diegenen, welke
ook groote vermeerdering van het kapitaal der schuld voor niets

tellen
,
indien slechts de rente wordt verminderd.
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Maar de vraag of men goed doet om aanzienlijke kapitalen enkel

tot amortisatie te besteden
,
en niet tevens zich de gelegenheid voor

te behouden om zooveel mogelijk eene conversie te bewerkstelligen

met opoffering van een
, naar omstandigheden geringer of grooter

deel dier kapitalen, en daardoor een veel grooter en duurzaam
voordeel te verkrijgen, die vraag meent de Regering ontkennend

te moeten beantwoorden.

Twee voorname redenen, behalve de zeer juiste beschouwingen

in het verslag opgenomen, die tot eene beantwoording dier vraag

in gelijken zin leiden, hebben haar tot die beantwoording bewogen.
Vooreerst de overweging van de betrekkelijk geringe opoffering

van het voorhanden kapitaal. De Regering heeft bij hare becijfering

van de winst, die de operatie aan de schatkist kan opleveren,

alleen de renten van het te besteden kapitaal afgetrokken van de

besparing op de jaarlijksclïe uitgaven. De voorstanders van

eenen blooten aankoop tot amortisatie brengen daarentegen het

kapitaal zelf in rekening. Maar
,

bij het voorstel der Regering

,

en indien de conversie tot stand kan komen, wordt er jaarlijks

eene veel grootere besparing van uitgaven verkregen dan bij

eene enkele amortisatie. Naar gelang van omstandigheden kan
die besparing in vijf, hoogstens in negen jaren tijds de gelegenheid

geven om het minder ingekochte kapitaal achtereenvolgend af te

lossen of in te koopen
,
en langs dien weg hetzelfde doel te berei-

ken, dat men zich door eene bloote amortisatie voorstelt. In

ieder geval zal men, indien de conversie tot stand komt, zich de

tegenwoordige gunstige omstandigheden ten nutte hebben gemaakt

,

en eene duurzame grootere rentebesparing verzekerd. Stellige

waarborgen dat de omstandigheden later even gunstig zouden zijn ,

en dat men eene rentevermindering zonder opoffering later zal

kunnen verkrijgen
,
zoodanige waarborgen kan men toch niet geven.

Maar ,
in de tweede plaats ,

— en wel voornamelijk — een ge-

wigtig gevolg van de voordragt is door voorstanders van enkele

amortisatie, geheel in het wets-ontwerp over het hoofd gezien.

Zij zelven onderstellen (blijkens het slot dezer paragraaph) dat

welligt het aankoopen van schuld voor het bedrag der aanwezige

saldo’s, het tijdstip van eene conversie zonder opoffering van kapi-

taal zou kunnen verhaasten. Het is mogelijk dat dit geschiede.

Maar juist met het oog daarop
,
vraagt de Regering de magtiging

in art. 4 (thans art. 5) vervat. Zij wenscht die saldo’s ook voor

de conversie tot aankoop te kunnen besteden.

Nu kan het gebeuren
,
dat ten gevolge dier aankoopen , eene

vermindering van rente zonder of met zeer geringe opoffering

van kapitaal bevorderd worde ,
of ook dat de koersen door zoo-

danigen aankoop zoo weinig worden verhoogd
, dat eene conversie

niet tot stand is te brengen.

In het eerste geval wordt de wensch der leden wier gevoelen

bier wordt beschouwd, bevredigd. In het tweede evenzeer, want
dan zullen de voorhanden kapitalen tot aankoop van schuld besteed

zyn ,
van een bedrag aan schuld

,
over welks bestemming de

wet nader zou kunnen beslissen
,
maar waarvan de rente toch

altijd terstond bespaard wordt.

Tusschen die beide uitersten ligt de weg dien de Regering
wenscht in te kunnen slaan , indien de omstandigheden het ver-

oorloven ,
een weg die, naar hare overtuiging, eene kans tot

grootere winst voor de schatkist
,
en geene kans voor verlies

oplevert ,
en dien men derhalve veilig kan inslaan.

In haar plan is de minst voordeelige uitkomst deze dat de
houders der 4 percents schuld een niet onaanzienlijk bedrag

van die schuld beneden de nominale waarde aan het Rijk

overdragen ; de meer of meest voordeelige
, dat het Rijk boven-

dien de renten dier schuld vermindert, en in staat wordt gesteld

om hetgeen vooreerst minder aan kapitaal wordt verkregen

,

binnen weinige jaren uit de bespaarde uitgaaf voor renten aan
te koopen. De Regering, men vergete dit niet, vraagt eene

magtiging om onder gunstige omstandigheden eene conversie te

bewerkstelligen : de wet zal niet bevelen dat zij tot eiken prijs

geschieden zal.

§ 3. De Regering vereenigt zich geheel met het gevoelen in het

2de lid dezer paragraaph uitgedrukt.

§ 4. De Regering heeft met genoegen gezien dat de uitbreiding

van het beginsel waarop hare voordragt berustte
,
en die in de

conferentie van den 5den December ter sprake was gebragt, den
bijval van de meerderheid der leden in de Afdeelingen heeft mogen
verwerven.

Zij ontveinst zich ook nu niet , de grootere verantwoordelijk-
heid welke daaruit voor haar voortvloeit; noch de bezwaren
welke op een gegeven tijdstip de alsdan uit te brengen keuze haar
zal veroorzaken : eene keuze die alleen

,
zij herhaalt het

,
naar

de uitkomst zal beoordeeld worden. Van de ruimte die haar,
volgens het denkbeeld hier behandeld , wordt gegeven , kan zij

natuurlijk geen gebruik maken dan in het geval dat bijzondere
omstandigheden spoediger dan men nu voorziet

,
den rente-

standaard zouden verlagen, of anders de conversie a 31/2 per cent
mogelijk maken. Zij zal intusschen dat mandaat met gerustheid

aannemen, in het vertrouwen, dat, wordt haar nader voorstel tot
wet verheven, indien de omstandigheden haar nopen de minst
voordeelige keuze te doen, men haar deswege later geen verwijt
zal doen, .daar zij toch die omstandigheden niet in hare magt
heeft, en naar hare overtuiging en inzigten nopens de toekomst
handelen moet.
Aangaande de bezwaren in de voorlaatste alinea dezer paragraaph

vermeld, kan zij niet anders dan zich gedragen aan het antwoord

°P § 2 gegeven en aan hetgeen ook in het slot dezer paragraaph
van het verslag is gezegd. In het onderstelde geval zal men in

negen jaren tijds uit de bespaarde uitgaven het bij de conversie
minder ingekochte kapitaal kunnen verkrijgen.

§ 5. Eene bepaalde verklaring dat de schuld aan de Nederland-
sehe Kandel-maatschappij vóór 31 December 1854 afgelost zal

worden
,
kan

,
in den tegenwoordigen stand der onderhandelingen

met die Maatschappij
,

niet gegeven worden. De Regering ver-
wijst hier naar de verzekering door den Minister van Koloniën
in de zitting van den 6den jl. gegeven, namelijk dat destrekking
der nadere schikkingen met de Maatschappij

, waarover onder-
handeld wordt , in geen geval zijn zal om de aflossing van de
bedoelde schuld te verhinderen

,
veel min die onmogelijk te maken.

Wat de laatste aanmerking in deze paragraaph betreft, de
Regering heeft door eene (ook om andere redenen noodzakelijke)
wijziging van art. 5 harer voordragt het bezwaar waarop men
hier doelt weggenomen. Haar doel is om de aan te koopen
schuld niet te vernietigen

,
maar de beschikking over de bestem-

ming van dat gedeelte daarvan
,
dat niet wederom te gelde ge-

maakt behoeft te worden
,
aan de wet voor te behouden. De

aangewezen thans weggenomen uitdrukking in art. 5 was dan
ook, zij erkent het, minder juist.

§ 6. Ook na de nadere inlichting nopens de eigenlijke bedoe-
ling van het hier geopperde denkbeeld, meent de Regering dat het

niet raadzaam is , door al te veel onzekerheid nopens den aard
van den te nemen maatregel in de wet te brengen, aan die wet
eene oogenschijnlijke onduidelijkheid bij te zetten.

§ 7. Hoe wenschelijk het ook zijn moge de schulden die hoo-
gere renten vorderen

,
af te lossen

,
zoo moet de Regering toch

wijzen op de omstandigheid dat
, naar de voorwaarden waaronder

de leening voor de droogmaking van de Haarlemmer-meer is aan-

gegaan
,
de uitloting tot aflossing daarvan eerst in December 1853

kan
'
geschieden , en dat derhalve nog een jaar lang rente zou

moeten worden betaald, indien men het kapitaal voor de aflossing

benoodigd , thans ongebruikt moest laten.

§ 8. De Regering gedraagt zich aan het reeds op den 5den
December in de bijeenkomst van dien dag, gegeven mondelinge
antwoord.

§ 9. De wets-voordragt is , overeenkomstig het hier geop-

perde denkbeeld, gewijzigd.

§ 10. Ook hier gedraagt men zich aan het antwoord reeds

in de bijeenkomst van den 5den December gegeven.

§ 11. De voordragt is gewijzigd in overeenstemming met het

gevoelen door den ondergeteekende op den 5den dezer aan den

dag gelegd. Aan dat gevoelen meent de Regering zich ook nu
te moeten houden, daar hare voordragt strekken kan tot bevor-

dering van eene conversie op meer gunstige voorwaarden. Do
beschouwingen hierboven vermeld, en de aanmerkingen op den

tekst der wet gemaakt , hebben der Regering voorts de verplig-

ting opgelegd tot het brengen van een aantal wijzigingen in het

ontwerp, welke zij achtereenvolgend zal toelichten. Zij legt een

nieuw wets-ontwerp hierbij over.

Considerans. De hier gemaakte aanmerking is juist, en do

voordragt is derhalve op dit punt gewijzigd.

Art. 1. Te regt is opgemerkt dat het niet in de bedoelingen

ligt
,
gedurende de uitvoering der wet eene verandering in de

bepaling der rente te brengen, en dus door de conversie
,
zoowel

schuld rentende 33/4 per cent als schuld rentende 3ty2 per cent daar

te stellen.

De bedenkingen daartegen in het verslag geopperd zijn juist.

Maar ook is hierop toepasselijk hetgeen reeds in § 6 dezer

memorie is aangemerkt.

Het artikel is voorts aangevuld met de bepaling ,
dat de ren-

tebepaling op 33/4 of op 3V2 per cent door den Koning zal worden

vastgesteld, en gewijzigd in den geest van het beginsel dat het

bestaande grootboeken de bestaande obligatien behouden blijven,

en dat alleen derenten daarvan, in geval van verwisseling, ver-

minderd worden. De obligatien zullen derhalve alleen kosteloos

van eenen stempel worden voorzien, gelijk ook de acten van

aandeel op certificaten van de 4 percents schuld, volgens art. 10

van het nieuw ontwerp.

Art. 2. De oplossing van het eerste bezwaar alhier vermeld ,

is volkomen juist. De zaak heeft ook in 1844 geen het minste

bezwaar opgeleverd.

De tweede aanmerking op dit artikel is mede juist. De bij

voeging der woorden : voor zooveel die schulden niet worden afrjelosl ,
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neemt allen twijfel weg en laat aan de Regering de gewenschte
vrijheid van handelen ;

art. 1 toch gewaagt reeds van aflossing

of vermindering van rente.

Art. 3. Ook dit artikel is in verband met het beginsel van
behoud van het bestaande grootboek gewijzigd. Voorts is daarin,

overeenkomstig het in § 4 aangenomen beginsel, het minimum
van prijs van de beide soorten van schuld uitgedrukt, en is bepaald

dat de zekerheid van niet-aflossing , indien de conversie in 31/2

percent3 schuld mogt geschieden
,
gedurende eenen termijn van

acht jaren gegeven zal worden.

Art. 4 ,
vervangende het vroegere Art. 5. Dit artikel heeft de

meest belangrijke wijzigingen ondergaan.

Vooreerst, is nu ten duidelijkste uitgedrukt, dat over de inge-

kochte schuld , die niet weder te gelde gemaakt behoeft te worden

,

niet buiten nadere toestemming der wet zal worden beschikt,

opdat de vraag nopens de aflossing aan de Nederlandsche Handel-
maatschappij in haar geheel blijve.

In de tweede plaats is de redactie zóó gesteld , dat ook aan
de juiste aanmerkingen nopens dit artikel en nopens art. 2 is te

gemoet gekomen.
De Regering zal mitsdien bevoegd zijn om schuld in te koopen

;

daarvoor en voor de afgeloste schuld nieuwe inschrijvingen op
het grootboek te doen, welke zij vervreemden kan voor zoover

de maatregel der conversie dit vereischt. Een en ander te dien

effecte, dat aan het einde der operatie het bedrag der ingekochte

schuld , die niet te gelde gemaakt heeft moeten worden
,
ter nadere

beschikking op het grootboek aanwezig zij.

Eindelijk is ook de slotbepaling van art. 8 , om nader te ver-

melden redenen
,
thans in dit artikel opgenomen.

De Regering meent dat aan de gerezen bedenking langs dezen
weg volledig is voldaan.

Art. 5, vroeger 4. Het verschil in het verslag opgemerkt is,

het gevolg van eene druk- of schrijffout in de vroegere stukken.
Het batig slot van 1852 bedraagt f 5,971,804.355 en niet 055.

In dit artikel wordt nu voorts alleen gesproken van beschik-

bare middelen van 1850. De rekening van dat dienstjaar is nog
niet bij de Rekenkamer afgesloten

,
zoo als de Regering zich vleide

dat het geval zou zijn, tijdens het aanbieden van het wets-
ontwerp.

Art. 6. Het aannemen van de redactie van art. 7 der wet
van 1844 zou ten gevolge hebben dat de termijn, die uit den
aard der zaak reeds korter is dan in 1844 het geval was

, nog
meer verkort werd. Immers de wet van 1844 liet anderhalf jaar
vrij aan de Regering; deze wet, die eerst in December kan wor-
den uitgevaardigd, laat niet meer dan e'ón jaar over. Er schijnt
geene reden om dien termijn nog meer in te korten.
Het vroegere Art. 8. Het eerste gedeelte van dit artikel is

nader gebleken overbodig te zijn: daar er eigenlijk geene af-
schrijving van het grootboek zal plaats hebben, maar slechts

overschijving ten name van het Rijk. Men zie art. 4. De slot-

bepaling van het vorig artikel is bij art. 4 gevoegd.
Art. 8, vroeger 9. Is gewrijzigd in overeenstemming met het-

geen in § 11 hierboven is gezegd.
Art. 9, vroeger 10. Het 1ste lid van dit artikel was thans

overbodig. Het grootboek blijft bestaan, en deAlgemeene Reken-
kamer blijft dus kennis dragen van de in- en overschrijvingen
daarop bewerkstelligd, die haar dagelijks worden medegedeeld,
ter bijhouding van het dubbel dat onder haar berust.

Voorts is alsnu een termijn bepaald, binnen welken de verant-
woording bij de Algemeene Rekenkamer moet worden ingediend.
Een termijn te stellen binnen welken zij ter Rekenkamer moet
zyn opgenomen en gesloten, schijnt moeijelijk, daar het niet wel
te voorzien is of de bedenkingen die bij die Kamer mogten rijzen,
eene spoedige dan wel eene meer vertraagde afdoening zullen
medebrengen.

Art. 10. Dit artikel is noodzakelijk
, ook om de bezwaren bij

art. 2 ter sprake gebragt, geheel uit den weg te ruimen. De
houders van certificaten, die de rentevermindering verkiezen, zullen,
naar deze bepaling, zelven het bedrag der vergoeding en de courtagie
kunnen ontvangen

,
en daartoe de tusschenkomst der administratie-

kantoren niet volstrekt behoeven. Alleen in geval van aflossing
is dio tusschenkomst onvermijdelijk.

Art. 11. De bepaling omtrent het zegel, waaraan nieuw uit
te geven certificaten van administratie -kantoren onderworpen
zullen zijn, kan gevoegelijk in deze wet worden opgenomen. Eene
nieuwe wet, gelyk die van 29 Junij 1844

(
Staatsblad n°. 29), is

dan overbodig.

Het zegel wordt op een gelijk bedrag als dat der 4 pcrconts
certificaten gestold. Eene nieuwe berekening der serion ,

zoo als
die in ovengenoemde wet voorkomt, schijnt overbodig, omdat
het verschil toch onboduidond is.

Art. 12, vroeger 11. liet woord bijbetaling is door vergoeding
vervangon.

J J J

Eindelijk is eou l ldo artikel bij de wet gevoegd, strekkende om

de wet op den dag van hare plaatsing in het Staatsblad van
kracht te verklaren. Bepaaldelijk is dit gedaan met het oog op
de slotbepaling van het vroegere art. 4, die nu ook vervallen is

en die tot onduidelijkheid omtrent de bedoeling van de 1ste zin-

snede van dat artikel aanleiding zou kunnen geven. Het spreekt

van zelf dat art. 14 van geenen invloed kan zijn op den termijn

voor de werkelijke toepassing bij art. 1 gesteld.

De Minister van Finantien
,

Van Bosse.

[LXVI. 7.]

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET tot aflossing of
verwisseling van Nationale Schuld. [Zie dit Wets-ontwerp
op bladz. 369 dezer Bijlagen.]

Wu WILLEM LH, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat de vermindering
der rente van staatsschuld wenschelijk is , tot verdere verbe-
tering van ’s Rijks geldmiddelen ;

dat met den laatsten December van het loopende jaar zal ein-

digen het tijdsverloop, gedurende hetwelk, volgens art. 6 der wet
van 25 Junij 1844 (Staatsblad n°. 28) ,

de houders der volgens

die wet daargestelde schuld niet genoodzaakt kunnen worden

,

om de aflossing daarvan aan te nemen,
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal
,

hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. De inschrijvingen in het grootboek van vier percents

nationale schuld en de obligatien rentende vier ten honderd in het
jaar, ten laste van ’s Rijks overzeesche bezittingen, wordenj na
den 31 sten December 1852, op de tijdstippen en wijze door Ons
te bepalen

,
achtereenvolgende afgelost

,
of hare rente verminderd

op drie en drie vierde of op drie en een half ten honderd. Het
bedrag dier rentevermindering wordt door Ons bepaald.

De houders der bovengemelde obligatien , welke verlangen

,

in plaats van inschrijvingen in het grootboek te nemen, hunne
obligatien te behouden, zijn verpligt die ter kostelooze stempeling
voor verminderde rente , aan te bieden.

Art. 2. De houders van de schulden in het vorig artikel vermeld

,

voor zoover die schulden niet worden afgelost ,worden opgeroepen

om hunne keuze tot aflossing of rentevermindering uit te brengen.

Daartoe wordt hun telkens een termijn gesteld, binnen welken zy
van hunne keuze moeten doen blijken.

Zij, die binnen dien termijn zich niet hebben verklaard, worden
gerekend de rentevermindering te verkiezen en genieten over het

volle halfjaar rente in hetwelk de termijn voor het uitbrengen

der keuze verstrijkt, de rente van vier ten honderd, mitsgaders

eene vergoeding in geld voor het verschil in waarde tusschen

het nominaaal bedrag van hun kapitaal
,

en den voor de in rente

verminderde schuld telkens te bepalen prijs.

Art. 3. De prijsbepaling, volgens het vorig artikel, van do
schuld, rentende drie en drie vierde ten honderd, kan niet minder
zijn dan 99 ten honderd; en die van de schuld rentende drie en
een half ten honderd , niet minder dan 97 ten honderd ; beneden
die prijzen kunnen de inschrijvingen niet worden te gelde ge-
maakt.
De houders der in rente verminderde schuld kunnen vóór den

31sten December 1856 niet genoodzaakt worden de aflossing

daarvan aan te nemen , indien de rente op 3>V4 ten honderd wordt
verminderd, en niet vóór den Sisten December 1860, indien do
rente op 31/2 ten honderd wordt verminderd.

Art. 4. De houders van de in art. 1 vermelde schuld , welke
van hunne keuze tot aflossing hebben doen blijken

,
genieten do

rente tegen vier ten honderd tot den dag voor de aflossing

bepaald.

Voor deze afgeloste kapitalen , alsmede voor de inschrijvingen

en obligatien ton laste van ’s Rijks overzeesche bezittingen door
aankoop volgens het volgende artikel verkregen, worden tot ge-
lijk bedrag inschrijvingen gedaan ten name van het Rijk op
het in rente verminderde grootboek.

Die inschrijvingen kunnen, voor zooveel noodig, worden te

gelde gemaakt op den voet in art. 3 omschreven. Zij kunnen in-

middels worden beleend.

Over de inschrijvingen , die niet te gelde gemaakt hebben
behoeven te worden, wordt nader door de wet beschikt.

De ingekochte en afgeloste obligatien, rentende vier ten hon-
derd, w,orden bij de Algemeene Rekenkamer overgebragt en al-

daar vorniotigd.

Art. 5. Tot voldoening van do vergoeding in geld bij rentever-

mindoringen voorts tot aankoop en aflossing van schuld , wordondc
volgende middelen aangewezen en beschikbaar gesteld

:
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a. uit de beschikbare middelen over het dienstjaar 1850,

waarvan de rekening ter Algemeene Rekenkamer is overgebragt,

nadat daaruit zal zijn aangezuiverd het nog ontbrekende aan de

dienst van 1848, vijf millioen zes honderd negen en dertig duizend zeven

honderd vijf en vijftig gulden
, twee cents . . . f 5,639,755.02

b. uit de beschikbare middelen van het dienst-

jaar 1851 vier millioen drie honderd zes duizend

negen honderd negen gulden
,

zes en vijftig en een

halve cent 4,306,909.565

c. uit de beschikbare middelen van het dienst-

jaar 1852 twee millioen gulden 2,000,000.00

d. uit het fonds gesproten uit de kooppennin-

gen van verkochte domeinen
,

bij het einde van
1852 aanwezig zullende zijn, zes honderd vijftig

duizend gulden 650,000.00

te zamen twaalf millioen vijf honderd zes en

negentig duizend zes honderd vier en zestig gulden ,

acht en vijftig en een halve cent f 12,596,664.585

Art. 6. Later dan op het tijdstip van den 31sten December
1853, kan, zonder nadere wettelijke bepaling, geen termijn voor

de aflossing of rentevermindering worden vastgesteld
,
noch krach-

tens deze wet inschrijvingen worden gedaan.

Art. 7. Ouders , voogden , curatoren ,
bewindvoerders en alle

andere personen met het beheer of toezigt over den persoon of de

goederen van derden belast, fideï-commissaire of usufructuaire

bezitters, benevens de bestuurders van gestichten en instellingen

van allen aard, zijn gemagtigd en bevoegd, om voor de personen

welke zij vertegenwoordigen, of voor de instellingen of boedels

onder hun beheer, de bij art. 2 bedoelde keuze tot rentever-

mindering te doen.

Art. 8. De courtagie , welke voor de vermindering op 33/4 ten

honderd ,
een achtste ten honderd en voor de vermindering op

31/2 ten honderd, een vierde ten honderd van het nominaal bedrag

der in rente verminderde schuld niet mag te boven gaan , wordt
benevens de onkosten der uitgifte, verwisseling van fondsen of

overmaking van gelden, voldaan uit de middelen bij art. 5 dezer

wet aangewezen.

Art. 9. Van de plaatsing, intrekking, uitgifte en rentevermin-

dering van schulden krachtens deze wet, wordt binnen een jaar

na den termijn bij de laatste oproeping te stellen, eene afzondei'-

lijke verantwoording aan de Algemeene Rekenkamer gedaan; deze

rekening , aldaar opgenomen en gesloten zijnde, wordt onmiddellijk

daarna aan de Staten-Generaal medegedeeld.

Art. 10. De acten van aandeel of certificaten van inschrij-

vingen in het grootboek rentende vier ten honderd
,
waarop de

rentevermindering toepasselijk wordt, blijven bestaan , doch
worden op door Ons daartoe vast te stellen termijnen opgeroepen,

om bij de directie van het grootboek der nationale schuld voor
rentevermindering kosteloos te worden gestempeld. Bij die stem-
peling wordt aan de houders uitbetaald de vergoeding in artt. 2

en 3 en de courtagie in art. 8 vermeld.

Aat. 11. De nieuw uit te geven certificaten van aandeelen in

de volgens deze wet in rente verminderde inschrijvingen van
schuld zijn onderworpen aan gelijk zegelregt, als volgens de wet
van den 29sten Junij 1844

(
Staatsblad n°. 29) voor de certificaten

van vier percents schuld is vastgesteld.

Art. 12. Wanneer de houders van kapitalen, aan wien ook
toebehoorende, welke krachtens deze wet ter aflossing o'f rente-

vermindering zijn opgeroepen, gedurende tien jaren na den daar-

voor gestelden termijn, in gebreke blijven om de aflossing of, in

het laatste geval
,
de in art. 2 bedoelde vergoeding te ontvangen

,

verjaart hun regt tot opvordering van het een en ander.

Indien er bij de uitvoering dezer wet rentebewijzen worden
afgegeven, verjaren dezelve met het verloop van vijf jaren na
hunne dagteekening.

Art. 13. De houders der kapitalen
, welke ten gevolge van

de wet van den 25sten Junij 1844
(
Staatsblad n°. 28) ter ver-

wisseling zijn opgeroepen
,

en die in gebreke zijn gebleven die

verwisseling te bewerkstelligen
, zullen , voor zoover zij alsnog

opkomen binnen den bij art. 14 van die wet bepaalden verja-

ringstermijn van tien jaren
,
geene andere verwisseling bekomen

,

daïi in inschrijvingen tegen de volgens deze wet verminderde rent ,

onder genot echter zoo^van de vergoeding hun volgens art. 4 der
gezegde wet toegekend , als van die welke , volgens art. 2 dezer

wet, aan de laatst opgeroepen houders van inschrijvingen bij

rentevermindering zal worden toegekend.

Art. 14. Deze wet treedt in kracht op den dag van hare plaat-

sing in hetStaatsblad.

Lasten en bevelen enz.

[LXYI. 6.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het
Ontwerp van Wet tot aflossing of verwisseling van Nationale
Schuld; uitgebragt in de zitting van den 10den Decem-
ber 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor ïiet Ontwerp van Wet
tot aflossing of verwisseling van nationale schuld heeft

,
— na

kennis genomen te hebben van de Memorie van Beantwoor-
ding , door den heere Minister van Finantien heden ingezonden
op haar Voorloopig Verslag van den 8sten dezer , alsmede
van het gewijzigd Wets-ontwerp, bij die Memorie gevoegd, —
ook niet het oog op de reeds plaats gehad hebbende nieuwe over-
weging in de Afdeelingen der Kamer, geen nader onderzoek te
dezer zake in die Afdeelingen nooclig geoordeeld.

Voorts heeft de Commissie gemeend, bij den tegenwoordigen
stand dezer zaak , in de gegeven ophelderingen omtrent de punten

,

in het Voorloopig Verslag behandeld, te kunnen berusten; wor-
dende door haar alleen aangemerkt, dat de vraag omtrent eene
voorloopige opgave van het bedrag der onkosten van de uitgifte,

verwisseling van fondsen enz. bij art. 9 van het oorspronkelijk
ontwerp gedaan , onbeantwoord is gebleven.

Aldus vastgesteld den 10den December 1852.

Bachiene.
Van Hall.
Ter Brdggen Hügenholtz.
De Fremery.
Van Doorn.

[LXVI. 6.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet tot goedkeuring van eene additionele Overeenkomst

van handel en scheepvaart
,
den 26sten Augustus 1852 tusschen

Nederland en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
gesloten.

De Regering heeft kennis genomen van het Voorloopig Verslag
door de Commissie van Rapporteurs gedaan , betrekkelijk het
wets-ontwerp tot goedkeuring van artikelen van de additionelo

overeenkomst van handel en scheepvaart met de Vereenigde Sta-
ten van Noord-Amerika, den 26sten Augustus jl. gesloten, en
haast zich op de medegedeelde beschouwingen en opmerkingen
het volgende te antwoorden

:

Ad § 1. Ter voldoening aan de aanmerking omtrent den vorm
van het eenig artikel der wet, gaat hiernevens een nieuw afschrift

van het wets-ontwerp
,
waarin de artikelen der overeenkomst

,

welke aan de goedkeuring der wetgeving worden onderworpen,
in hun geheel zijn ingelascht.

Ad § 2. De additionele overeenkomst is èn in de Nederland-
sche èn in de Engelsche taal gesloten ;

— beide teksten zijn voor-

zien van de onderteekening der onderhandelaren en bezitten dus

de eene zoowel als de andere een officieel en verbindend karakter.

Het moet aan vergissing worden toegeschreven dat boven den Ne-
derduitschen tekst het woord vertaling is geplaatst geworden.

Ad § 3. Wanneer men in het oog gelieft te houden , dat hier

niet van een nieuw tractaat tusschen Nederland en de Veree-

nigde Staten de rede is ,
maar van eene additionele overeenkomst

tot een bestaand tractaat ,
waarbij dit laatste gewijzigd en zoo-

veel mogelijk in verband met onze tegenwoordige scheepvaart-

wetgeving wordt gebragt, dan verliest de aanmerking, die door

sommige leden met opzigt tot het zoogenaamde tractaten-stelsol

gemaakt is
,
veel van hare kracht.

Ad § 4. Bij de stellige weigering der Regering van de Ver-

eenigde Staten om de in haar tarief bepaalde differentiële rogten

op den invoer van koffij en thee op te heffen, en het onmisken-

baar belang van Neêrlands handel en scheepvaart ,
om hoe eer

zoo beter in de Amerikaansche havens met de nationalen gelijk-

gesteld te worden
,
was het niet mogelijk , het beginsel der scheep-

vaartwet van 8 Augustus 1850 (Staatsblad n°. 47) in zijne volle

zuiverheid te handhaven. Het is bij de onderhandeling gebleken

dat het streng vasthouden van dat beginsel tot geenerlei resulta-

ten zoude hebben geleid. De wederkeerig bedongen voordcelen

wegen nagenoeg tegen elkander op, Tegenover hetgeen wij boven-

dien zouden hebben willen vorderen ,
hadden wij niets aan te

bieden ,
en het was dien ten gevolge onmogelijk iets meer te ver-

krijgen van de Amerikaansche onderhandelaren.
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Welligt zou de zaak ziek anders hebben toegedragen bijaldien

dezerzijds de afschaffing van alle differentiële regten had kun-

nen worden toegestaan. Doch zoodanig was ons standpunt niet.

Er worden in Indie nog steeds differentiële 'regten geheven en

deze omstandigheid wettigde in het oog der Amerikaansche on-

derhandelaren^ hun voorbehoud volkomen. Ook * is het alleen

daaraan toe te schrijven, dat de tijd voor welken de overeen-

komst is gesloten, tot slechts twee jaren wierd bepaald.

Op de regeling der handelsbetrekkingen met andere Staten

,

meent de Regering dat de additionele overeenkomst met de

Vereenigde Staten gesloten
,
geen nadeeligen invloed kan hebben.

Met epzigt toch tot die Staten
,
waarmede handelsverdragen ge-

sloten zijn, en de behandeling op den voet der meest begunstigde

natie is voorbehouden ,
zij het genoeg te doen opmerken

,
dat

aan de Vereenigde Staten niets,meer dan aan andere natiën ver-

leend wordt; Nederland slechts vergenoegt zich met iets minder

terug te ontvangen ; en wat betreft de Staten , die nog niét in

de toepassing der scheepvaartwetten begrepen zijn, deze ontleenen

volstrekt geen regt uit verdragen met derden gesloten ,
en Neder-

land blijft te hunnen aanzien vrij , ook bij eventuele onderhande-

ling, zoo te handelen als zijne algemeene wetgeving en zijne be-

langen zullen vorderen.

Ad § 5. De opmerking , in eene der Afdeelingen gemaakt , dat

reeds in art. 1 het genot der bij de scheepvaartwet van 8 Au-
gustus 1850 toegezegde gunst verleend wordt, is Volkomen juist.

Wanneer de overeenkomst kracht van wet heeft verkregen, zal

een Noord-Amerikaansch schip voortbrengselen der Nederlandsche

overzeesche bezittingen, waarvan de uitgaande regten in die be-

zittingen zijn betaald, regtstreeks van daar met ongebroken last

in Nederland aanvoerende, den vrijdom voor die lading genieten

,

overeenkomstig § 1 van art. 3 der wet van 19 Junij 1845 [Staats-

blad n°. 28), niettegenstaande niet wordt voldaan aan de voor-

waarden gesteld bij art. 1 der wet van 8 Augustus 1850
(
Staats-

blad n°. 47).

Ad § 6. Daar zoowel de Nederduitsche als de Engc-lsche tekst

beide gelijkelijk verbindend zijn, vertrouwt de Regering dat de

kleine afwijkingen, welke hier worden aangewezen, in de uit-

voering der overeenkomst geen bezwaar zullen opleveren.

De weglating van het woord uitgevoerd , in art, 2 ,
is een schrijf-

of drukfout. Zij is in het bovenvermelde nieuwe wets-ontwerp

verbeterd.

Ad § 7. De Regering zal het begrip van kustvaart , zoo als

dit door de Vereenigde Staten wordt opgevat, niet verdedigen.
Tot dusverre echter wordt dit begrip ten strengste gehandhaafd on
i3 men hier niet bij magte daarin verandering te brengen.
Er staat ook tegenover, dat hetgeen volgens de bestaande ver-

ordeningen in onze Oost-Indische bezittingen als kustvaart wordt
aangemerkt, evenmin beantwoordt aan hetgeen men naar den
eigenlijken zin des woords daaronder zou moeten begrijpen.

Intusschen zij het opgemerkt, dat Engeland steeds blijft aan-
dringen op de openstelling der bewuste vaart, en dat wij dus geen
voordeeliger stelling konden innemen dan ons bij verdrag te ver-
zekeren dat wij eventueel al dadelijk tot gelijk genot toegelaten

zouden worden als Engeland.
De vraag omtrent hetgeen in Frankrijk, Spanje en Rusland

onder kusthandel verstaan wordt, moet bevestigend beantwoord
worden. Wat Frankrijk aangaat, blijkt zulks bij voorbeeld uit

de jaarlijksche statistieke opgaven
,
voorkomende in de Tableaux des

moavements du cabotage

;

met opzigt tot Spanje, uit het handels-
tarief van dat land , waarbij zonder eenige uitzondering de kust-
vaart in het algemeen aan de nationale vlag wordt voorbehou-
den ; en voor zooveel Rusland betreft , uit art. VII van het Ne-
derlandsch-Russisch handelstractaat van 1846

(
Staatsblad n°. 62)

,

en uit eene ukasp van 21 Augustus 1851 , welke , bij wijze van
proefneming

,
het vervoer van Russische producten uit de havens

van de Zwarte Zee naar die van de Oostzee, vrij van inkomende
regten, ook aan vreemde schepen onder zekere voorwaarden ver-
gunt.

Ad § 8. De opvatting der strekking van het laatste gedeelte

van art. 4 is juist ; zij strookt volkomen met de wederkeerig-
heid, welke door Nederland verleend wordt.

’s Gravenhage , December 1852.

De Minister van Buitenlandsche Zaken
,

Van Zuijlen van Nyevelt.

De Minister van Finantien ,

Van Bosse.

De Minister van Koloniën ,

Chs. F. Pahüo.

[LXIV. 7.j

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET lot goedkeuring van eene additionnele Overeenkomst van handel en scheepvaart , den

2Gsten Augustus 1852 tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika gesloten. [Zie dit Wets-ontwerp
op bladz. 353 dezer Bijlagen .]

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de additionele overeenkomst, den 26sten Augustus 1852 te Washington tusschen

Nederland en de Vereenigde Staten van Amerika gesloten
,
wrettelijke regten betreft

;

Gelet op het laatste lid van art. 57 der Grondwet
,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en

verstaan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig artikel.

Worden goedgekeurd de artikelen 1, 2 , 3, 4, 5 en 6 der additionele overeenkomst , den 26sten Augustus 1852 tusschen de
gcvolmagtigden van Nederland en de Vereenigde Staten van Amerika gesloten, welke artikelen aldus luiden:

Art. 1. Goederen en koopwaï’en ,
onverschillig welke derzelver

herkomst zij
,
met Nederlandsche schepen wordende in- of uit-

gevoerd, in of uit de havens der Vereenigde Staten, van en naar
elk ander land, zullen geene hoogere noch andere regten betalen

,

dan zullen worden geheven op gelijke goederen en koopwaren,
in- of uitgevoerd met nationale schepen.

Wedcrkoerig zullen goederen en koopwaren ,
onverschillig welke

derzelver herkomst zij
,
met schepen van de Vereenigde Staten

wordende in- of uitgevoerd in of uit de havens der Nederlanden,
van en naar elk ander land, geene hoogere of andere regten be-

talen ,
dan zullen worden geheven op gelijke goederen en koop-

waren, in- of uitgevoerd met nationale schepen.

De premien ,
teruggave van regten en andere voorrogton van

dien aard in do Staten van eene der contracterende partijen aan
den in- of uitvoer met nationale schepen toegekend, zullen insge-

lijks en op dezelfde wijze verleend worden aan goederen ,
in- of

uitgevoerd met schepen van het andere land.

Art. 2. De voormelde woderkeerige gelijkstelling van de
vlaggen der beido Staten strekt zich almede uit. tot de havens der

Nedorlnndscho koloniën en overzeesche bezittingen ;
in welke

havens goederen on koopwaren , onverschillig welke derzelver her-
komst zij

, in- of uitgevoerd van en naar elk ander land , met
schepen van do Vereenigde Staten

,
geene hoogorc of andere

regten zullen Indalen
,
dan geheven zullen worden op gelijke goc-

Art. 1. Goods and merchandise, whatever their origin may be,

imported into or exported from the ports of the United States

,

from and to any otker country, in vessels of the Netherlands

,

shall pay no higher or other duties than shall be levied on the

like goods and merchandise imported or exported in national

vessels.

Reciprocally
,

goods and merchandise, whatever their origin

may be, imported into or exported from the ports of the Nether-
lands, from and to any other country, in vessels of the United
States ,

shall pay no higher or other duties
,
than shall be) levied

on the like goods and merchandise
, imported or exported in

national vessels.

The bounties, drawbacks, and other privileges of tliis nature,

which may be granted in the States of either of the contracting

parties, on goods imported or exported in national vessels , shall

also and in like manner be granted on goods imported or exported
in vossols of the other country.

Art. 2. The above rcciprocal equality in rclation to the fiags

of the two countries , is understood to extend also to the ports

of the colonies and dominions of the Netherlands beyond the

seas, in which goods and merchandise, whatever their origin may
bo, imported or exported from and to any other country in

vessels of the United States , shall pay no higher or other •

duties than shall bc levied on the like goods and merchandise
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deren en koopwaren, van of naar dezelfde plaatsen met Neder-
landsche schepen in- of uitgevoerd.

De premien ,
teruggave van regten en andere voorregten van

dien aard ,
aldaar toegekend aan goederen en koopwaren met

Nederlandsche schepen in- of uitgevoerd, zullen insgelijks en

op dezelfde wijze verleend worden aan goederen en koopwaren
met schepen van de Vereenigde Staten wordende in- of uitge-

voerd.

Art. 3. Geene der partijen zal op de schepen der andere,

hetzij dezelve ladingen aanbrengen, of in ballast aankomen,
van een der beide landen, of van elk ander land eenïge regten

heffen voor tonne-
,
haven- , baken- ,

berg- ofreddingloonen
,
loods-

,

quarantaine- of havengelden
,
van welke soort of benaming ook

,

welke in gelijke gevallen niet zullen worden gelegd op nationale

schepen.

Art. 4- De tegenwoordige overeenkomst strekt zich niet uit

tot den kusthandel en tot de vïsscherijen van elk der beide

landen, welke uitsluitend vergund zijn aan nationale schepen;

zynde men daarenboven overeengekomen, dat, met opzigt tot den

Nederlandschen Oost-Indisehen Archipel
, de handel van het eene

eiland op het andere beschouwd wordt als kusthandel, en even-

zoo ,
met opzigt tot de Vereenigde Staten, de handel tusschen de

havens dier Staten aan den Atlantischen Oceaan en die aan de

Stille Zuidzee gelegen; bijaldien echter te eeniger tijd, hetzij de

Nederlanden, hetzij de Vereenigde Staten, aan eenige andere natie

den geheelen of eenig gedeelte van gezegden kusthandel zullen

toestaan , dan zal diezelfde handel op gelijken voet en in dezelfde

uitgestrektheid ook aan de andere partij worden toegestaan.

Niettemin is uitdrukkelijk overeengekomen en goedgevonden, dat

niets van het in dit artikel bepaalde de schepen der beide natiën

zal verhinderen een gedeelte van hunne ten invoer bestemde lading

in eene haven van de andere natie binnen te brengen en te

lossen ,
en daarna naar eene andere haven of naar andere havens

van dezelfde natie te vertrekken, om aldaar het overige der

lading binnen te voeren e*n te lossen, noch hen zal beletten

op gelijke wijze een gedeelte van hunne ten uitvoer bestemde
lading in eene haven binnen te nemen, en dan naar eene andere
haven of naar andere havens te vertrekken, om hunne lading

aan te vullen ; moetende zoodanig lossen of laden geschieden
volgens de verordeningen en bepalingen als door de beide Rege-
ringen respectivelijk zullen zijn vastgesteld voor hare nationale

schepen in gelijke gevallen.

Art. 5. De voormelde wederkeerige gelijkstelling met opzigt

tot de vlaggen der beide landen
,
wordt niet beschouwd het

Nederlandsch Gouvernement te beletten differentiële regten van
in- of uitvoer te heffen ten gunste van het regtstreeksche verkeer

tusschen Nederland en zijne koloniën en overzeesche bezittingen;

doch Amerikaansche schepen, tot dat regtstreeksche verkeer
gebezigd, zullen geregtigd zijn tot alle de voordeelen en vrij-

stellingen met opzigt tot de regten van in- en uitvoer, als anderzins,

welke door schepen onder Nederlandsche vlag varende
,
worden

of zullen worden genoten.

Evenzoo zullen de Vereenigde Staten voortgaan te heffen de
differentiële regten, bij het tegenwoordig tarief gelegd op thee en
koffij , ten gunste van den regtstreekschen invoer dier artikelen

van de plaats hunner voortbrenging, maar zonder, evenmin,
onderscheid te maken tusschen de vlaggen der beide landen.

En bijaldien, te eeniger tijd, Nederland of de Vereenigde Staten

mogten besluiten gezegde differentiële regten af te schaffen
,
zoo is

men overeengekomen, dat die regten op dezelfde wijze zullen

f afgeschaft zijn
,

ook met betrekking tot den handel van het

andere land.

Art. 6. De tegenwoordige overeenkomst zal beschouwd worden
als te behooren tot liet bovenvermelde tractaat van 19 Januarij

1839, en zal, met en benevens de ongewijzigde artikelen van
dat tractaat, in kracht blijven voor den tijd van twee jaren,
aanvangende zes weken na de uitwisseling der ratificatien

,
en

verder tot aan het eind van twaalf maanden
,
nadat eene der

beide contracterende partijen aan de andere kennis zal gegeven
hebben van hare bedoeling om de overeenkomst te doen eindi-

gen ; behoudende elke van de contracterende partijen zich het
regt voor om, na het einde van den opgemelden termijn van twee
jaren, zoodanige kennisgeving aan de andere partij te doen. En
is men hierbij wederzijds overeengekomen, dat, ingeval van zoo-
danige kennisgeving, deze overeenkomst en het tractaat van 19
Januarij 1839 met het einde der bovengedachte twaalf maanden
gezamenlijk zullen ophouden en vervallen.

imported or exported from and tg the same places in vessela
of the Netherlands.
The bounties, drawbacks, or other privileges of similar deno-

mination
,
which may be there granted on goods and merchandise

imported or exported in vessels of the Netherlands , shall also
and in like manner be granted on goods and merchandise import»
ted or exported in vessels of the United States.

Art. 3. Neither party shall impose upon the vessels of the
other

, whether carrying cargoes or arriving in ballast from
either of the two countrïes

, or any other country
,
any duties of

tonnage, harbor dues, lighthouse, salvage, pilotage, quarantino
or port charges

, of any kind or denomination, which shall not
be imposed in like cases on national vessels.

Art. 4. The present arrangement does not extend to the coasting
trade and fisheries of the two countries respectively, which are
exclusively allowed to national vessels ; it being moreover
understood, that in the East Indian Archipelago of the Nethef-
lands the trade from island to island is considered as coasting

trade, and likewise, in the United States, the trade between
their ports on the Atlantic and their ports of the Pacific; and
if

, at any time
,
either the Netherlands or the United States shall

allow to any other nation the whole or any part of the said

coasting trade, the same trade shall be allowed on the same
footing and to the same extent

, to the other party. It being
however expressly understood and agreed

,
that nothing in tliis

article shall prevent the vessels of either nation from entering

and landing a portion of their inward cargoes at one port of

the other nation , and then proeeeding to any other port or

ports of the same, to enter and land the remainder, nor from
preventing them in like manner from loading a portion of their

outward cargoes at one port and proeeeding t'o another port

or ports to complete their lading , such landing or lading to be
done under the same rules and regulations as the two Govern-
ments may respectively establish for their national veesels in

like cases.

Art. 5. The above reciprocal equality in relation to the flags

of the two countries , is not understood to prevent the Govern-
ment of the Netherlands from levying discriminating duties of

import or export in favour of the direct trade between Holland

and her colonies and dominions beyond the seas ; but American
vessels engaged in such direct commerce, shall be entitled to

all the privileges and immunities, whether as regards import

or export duties, or otherwise, that are or may be enjoyed by
vessels under the Dutch flag.

Likewise, the United States shall continue to levy the dis-

criminating duties imposed by the present tariff on teas and
coffee , in favour of the direct importation of these articles from

the place of their growth , but also without discriminating between

the flags of the two countries.

And if, at any time, the Netherlands or the United States

shall abolish the said discriminating duties
,

it is understood that

the same shall be in like manner abolished in relation to the

commerce of the other country.

Art. 6. The present convention shall be considered as addi-

tional to the above mentioned treaty of the 19th of January

1839, and shall, altogether with the unmodilied articles of that

treaty ,
be in force for the term of two years

,
commencing six

weeks after the exchange of the ratifications ;
and further until

the end of twelve months after either of the contracting partiea

shall have given to the other notice of its intention to terminale

the same; each of the contracting parties reservmg to iteelf the

right of giving such notice to the other, after the expiration of

the said term of two years. And it is hereby mutually agreed

that, in case of such notice, this convention and all the provi-

sions thereof, as well as the said treaty of 19th January 1839

and the provisions thereof, shall at the end of the said twelve

months altogether cease and determine.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten,

collegien en ambtenaren, wïen zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven
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[LXIV. 8c]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het
Ontwerp van Wet tot goedkeuring van eene additionnele
Overeenkomst van handel en scheepvaart

, den 26sten
Augustus 1852 tusschen Nederland en de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika gesloten; uitgebragt in de zittin»
van den lOden December 1852.

De Commissie van Rapporteurs omtrent het Ontwerp van Wet
tot goedkeuring der additionele overeenkomst van handel en
scheepvaart met de Verecnigde Staten van Amerika

, kennis ge-
nomen hebbende van de Memorie van Beantwoording en het
gewijzigd Ontwerp van Wet, door de Regering op haar Voor-
lopig Verslag ingezonden

, heeft daarin geene aanleiding tet een
nieuw onderzoek in de Afdeelingen gevonden.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den lOden
December 1852.

Van Goltstein.
Rochussen.
Gevers Deijnoot.
De Fremeby.
Blussé.

[LI. 4.]

VERSLAG der Commissie
, in wier handen ie gesteld de

beantwoording van het Verslag der Commissie uit de Kamer
voor het Verslag

.

wegens den staat der Overzeesche Bezit-
tingen

(
West-Indie

)
over 1849; uitgebragt in de zitting van

den llden December 1852.

Bij eene missive van 14 October jl. is aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal ingezonden eene Nota van den Minister van
Koloniën, strekkende ter beantwoording van het Versla»', door
uwe Commissie uit deze Kamer uitgebragt betreffende het Versla»
wegens het beheer en den staat der koloniën over 1849

, voor
zooveel betreft de West-Jindische Bezittingén en die aan de
Kust van Guinea.

.

Die Nota op nieuw gesteld zijnde in handen
derzellde Commissie

, heeft deze de eer daaromtrent verslag uit te
brengen.

Gezegde Nota geeft eenige ophelderingen omtrent de vraa»-
punten in het Verslag der Commissie geopperd

, doch verwijlt
voornamelijk tot opheldering naar de koloniale verslagen over 1850,
en naar den uitslag van verdere correspondenten met de betrokken
kolomaie besturen. De Commissie had met hare aanmerkingen
ot bedenkingen geone andere bedoeling dan aanvullin» van vol-
gende verslagen uit te lokken, en dewijl nu weder een nieuw
Verslag in handen eener nieuwe Commissie is gesteld, zoo meent
zij

, dat het tot de taak van deze Commissie zal belmoren
, om

te beoordeelen in hoeverre de geuite wenschen bevredigd zijn en
welke wenschen er nog te uiten overig blijven.
De Commissie heeft mitsdien de eer voor te stellen, deze Nota

voor kennisgeving aan te nemen, en daarvan door het zenden
van een afschrift van dit Verslag den Minister berigt te geven.

Aldus vastgesteld den llden December 1852.

Westekhoff.
De Fremeky.
Heemskerk.
Van Halr.
Brussé.

[XLV. 4.]

VOORLOOF IG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet tot regeling van den pligt der
provincie om behoeftige gemeenten 'te hulp te komen.

Bij do Koninklijke boodschap van den 12den October jl. is aan

d n 2 i

l,mer
-

ee
-

wets-voorstel aangeboden tot regeling vanoen pligt dor provincie om bchoelüge gemeenten te hulp te ko-
35’ T o°°

rt"clu k° 8trekking. nis het gedurende de vori»o

ï J /
1 0r ktaton-Goneraul behandelde , hotwelk ten gevol»o vanhot deswege door de Eerste Kamer genomen besluit, niet ïo

stand is gebragt. De overweging van dit nader voorstel in de
Afdeelingen der Tweede Kamer heeft den volgenden uitslag
opgeleverd. ^

§ 1. Door eenige leden is de twijfel geopperd, of wel aan
eene wet als deze volstrekte behoefte bestaat. Het geval, dat
eene gemeente onvermogend is om in dringende behoeften harer
huishouding te voorzien, kon, meenden zij, slechts zeldzaam
voorkomen. Deed het zich voor, dan zou meestal door vrijwilli»
verleenden onderstand , hetzij uit de provinciale, hetzij uit ’s Rijks
kas, de daardoor ontstane ongelegenheid weggenomen worden.
In de enkele gevallen

, dat de Frovinciale Staten eene gemeente

,

buiten staat zich zelve te helpen
, aan haar lot mogten overlaten

'

zou door eene speciale wet daaromtrent eene voorzienin» tot stand
te brengen zijn. Langs dien weg zou het stellen van eenen alge-
meenen regel ten deze worden voorgekomen, waaraan dan toch,
blijkens het deswege verhandelde, eigenaardige bezwaren verknocht
schenen. — Men voerde echter daartegen aan, dat indien voor elk
geval , dat eene gemeente de kosten harer huishouding niet zelve
kon bestrijden

, en de Provinciale Staten daarin niet te gemoet
kwamen, eene afzonderlijke wet moest worden vastgesteld , aan de
algemeene wetgeving

, zonder volstrekte noodzakelijkheid
, eene

nieuwe omslagtige taak zou worden opgelegd, terwijl het tevens
ontwijfelbaar zijn nut had, eens voor al te bepalen, hoe ver de pli»t
der provincie in zoodanig geval ging , en in hoe ver alsdan ook
op onderstand van ’s Rijks wege te rekenen viel.

§ 2. Ook bij het aannemen van het beginsel der tegenwoordi»e
wet, konden eenige leden niet ontveinzen, dat zij aan den tekst
van het gelijksoortig ontwerp

, hetwelk gedurende de vorige zit-
ting der Staten-Generaal, nadat daarin wijzigingen waren »ebra»t
door de Tweede Kamer werd aangenomen, boven de°n thans'
voorgestelden tekst de voorkeur gaven. Wel erkenden zij, dat
de Regering eene poging had gedaan, om de behoeften, die het
hier gold, duidelijker te omschrijven; maar het kwam hun toch
voor, dat de woorden : dringende behoeften harer huishouding eene
ruimere opvatting gedoogden

, dan de in het gewijzigd ontwerp
voorkomende: uitgaven, haar hij eenige ivet opgelegd. Men meende
dus te mogen vragen, welke redenen de Regering gehad had,
om uitdrukkingen, die door de meerderheid der Tweede Kamer
waren goedgekeurd

, niet weder in de wet op te nemen.
§ 3. Niettegenstaande deze geopperde bedenkingen

, verklaarden
vele leden zich met de wet, zoo als zij daar lag, te kunnen ver-
eenigen en niet te vreezen, dat zij in hare toepassing tot mis-
bruik zou. aanleiding geven. Vele anderen evenwel toonden
zich op dit punt nog niet geheel gerustgesteld. Zij gaven te
kennen

, dat hun hoofdbezwaar vervallen zou
, zoo in de wet

duidelijk wierd uitgedrukt, dat de provincie nooit meer dan
de helft, in den onderstand zou behoeven bij te dragen, en dus
het overige van dien onderstand altijd door het Rijk zou worden
gekweten; iets hetgeen trouwens overeen zou komen met eene
verklaring , door den heer Minister van Binnenlandsche Zaken bij
de beraadslaging over het vroegere wets-ontwerp gedaan. In het
aannemen van dien regel zou, hunnes inziens, een voldoende
waarborg tegen .eene voor de provincie al te bezwarende of wille-
keurige toepassing der wet gelegen zijn; vermits in dat geval
telkens als de wet toepassing had erlangd, daarvan bij de voor-
dragt der Staatsbegrooting zou blijken en de wetgevende Kamers
dien ten gevolge in de gelegenheid zouden zijn

, de zaak
, die het

daarbij gold, meer opzettelijk te beoordeelen en daarover te be-
slissen.

Wat die nadere beoordeeling der zaak door de wetgevin» betrof,
kon men één bezwaar niet terughouden

,
hetwelk, hoe de°bewoor-

dingen der wet ook gewijzigd wierden
, steeds uit haar zamenstel

scheen te zullen voortvloeijen. Wierd namelijk het verleenen der
bijdragen uit ’s Rijks kas, en zelfs tot zekere hoogte de bepa-
ling van het bedrag daarvan , het uit vloeisel eener algemeene wet
als deze , dan meende men te mogen vragen , of eene Vrije beoor-
deeling dier Rijks-uitgaven wel mogelijk zou zijn

, en of integen-
deel de algemeene wetgeving tot het toestaan van den begrootings-
post, waaronder zij zou voorkomen, niet evenzeer gebonden zou
zijn, als bijv. tot het toekennen der bezoldigingen aan de leden
der regterlijko magt, voor zoover die bij de wet zijn bepaald.
Insgelijks moest de vraag rijzen, of in het stelsel der wet, do
verklaring van onvermogen der Provinciale Staten om meer bij
te dragen niet zekeren dwang tot het toestaan van het ontbre-
kende uit s Rijks kas aan de Staten-Generaal zou opleggen.
Ofschoon er leden waren, die dit niet konden toegeven, wensekto
men toch vry algemeen deswege de zienswijze der Regerin» te
kennen.

§ 4, Bij de meer opzettelijke overweging van het eenig artikel
der wet

, heeft men niet over het hoofd kunnen zien , dat do
woorden: dringende behoefte harer huishouding

, ofschoon met voor-
dacht gekozen om do strekking der wet binnen engere grenzen
t

o

beperken , oven als allo dergelijke uitdrukkingen
, iets zeer

rekbaars hebben. Eenige leden aouden hier liever het denkbeeld
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van kosten van huishoudelijk beheer op den voorgrond gesteld willen
j

zien. In allen gevalle meent men van de Regering eene meer

bepaalde aanwijzing der door baar bedoelde behoeften ,
tot toe-

lichting der gebezigde uitdrukking
,
te moeten vragen.

§ 5. De volgens het tweede lid van het eenig artikel gevor-

derde verklaring der Staten, dat de provincie niet méér kan

bijdragen, laat zich niet wel anders opvaten ,
dan in den zin

dat de provincie niet bij magte is méér bij 'te dragen. Maar
daarom juist zag men de bepaling omtrent deze verklaring liefst

èf gewijzigd, of geheel weggenomen. De Staten zullen toch steeds

geneigd zijn
,
om de verklaring te doen

,
opdat een deel van den

last, dien de provincie anders op zich zou moeten nemen
,
door

het Rijk worde gedragen. Maar als de beteekenis van volstrekt

onvermogen in de verklaring ligt, zou deze in den regel strijdig

zijn met de waarheid
,
en tot het uitlokken van zoo iets zal de

Regering zelve zeer zeker geene aanleiding willen geven. Som-
migen der leden gaven daarom in bedenking

,
om de gevorderde

verklaring te verzachten, door die bijv. te doen luiden: dat de

provincie billijkerwijze niet meer kan bijdragen

;

of wel door eene

inlassching van woorden, waaruit blijkt, dat het niet meer
kunnen bijdragen zijne grens vindt in het belang der provincie.

Naar het oordeel der meeste leden echter zou ook daardoor het

bezwaar nog niet weggenomen zijn
,
en dit dan alleen het geval

worden, zoo de wet uitdrukte wat in de verklaring des Ministers

van Binnenlandsche Zaken, in § 3 vermeld, voorkwam, te

weten ,
dat de provincie in geen geval verpligt kon worden meer

dan de helft van den onderstand bij te dragen.

§ 6. Daar de beslissing des Konings over de vraag of eene

gemeente behoefte aan onderstand heeft , waarvan in het derde

lid van het artikel wordt gehandeld, in de meeste gevallen over de

al dan niet toepassing der wet zelve zal beslissen
,
zouden eenige

leden ook met opzigt tot dit besluit meerdere waarborgen wen-
schelijk achten. Sommigen wilden ,

dat het besluit niet genomen
wierd dan na het hooren van den Raad van State

;
anderen dat

de plaatsing in het Staatsblad verpligtend wierd gesteld.

Aldus vastgesteld den 13den December 1852.

Reindees.
Hengst.
Meeussen.
WlNTGENS.
Van Nispen van Sevenaer.

[V. 5.J

MEMOftlE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet houdende bepalingen betrekkelijk het bouwen

,
planten

en het maken van andere werken binnen zekeren afstand
van de vestingwerken van den Staat.

Overgaande tot de beantwoording van het Voorloopig Verslag,
door de Commissie van Rapporteurs op den lOden November jl.

vastgesteld omtrent het wets-voorstel betrekkelijk het bouwen

,

planten en maken van andere werken binnen zekeren afstand

van de vestingwerken van den Staat . neemt de Regering de
volgorde in acht

,
welke zij in dat stuk heeft aangetroffen

.

§ 1. Uit de vroeger reeds met de Kamer gewisselde stukken
hebben die leden

,
welke de opneming in het wets-voorstel van

het beginsel van schadeloosstelling nog steeds af keuren
,
kunnen

ontwaren, dat ook de Regering het denkbeeld van schadeloosstel-

ling , zoo als het thans in het voorstel is opgenomen
,

niet vol-

komen is toegedaan
,
maar dat zij gemeend heeft daaraan te

mogen toegeven, ten einde, zooveel in haar vermogen was, dat-

gene uit den weg te ruimen , wat haar toescheen een gewigtig
beletsel te zijn voor de meerderheid om zich met het wets-voor-
stel te vereenigen.

De Regering heeft dus haar gevoelen ter bevordering van het
gemeen overleg gewijzigd, en zij hoopt dat die leden, die het

oorspronkelijk in de hoofdzaak met haar eens waren
,
alsnu ook

zullen willen medewerken om eene wet tot stand te brengen

,

waaraan dringende behoefte bestaat

.

Het onvoorwaardelijk aannemen nogtans van het gevoelen der

j

meerderheid van het beginsel van schadeloosstelling ter zake van
I eigendomsbeperking ten algemeenen nutte, komt der Regering nog
altijd zeer bedenkelijk voor; maar het op nieuw bestrijden van
dat beginsel schijnt voor het tegenwoordige nutteloos.

§ 2. Door eene gewijzigde redactie van de bepaling in art. 5

omtrent de schadevergoeding is aan den wensch, in de 1ste zin-

snede dezer paragraaph uitgedrukt
,
voldaan.

. Men heeft voorts, blijkens het mede in deze paragraaph aan°-e-
teekende, niet ééne reden gezien, waarom hier niet, even als°in
de gevallen van art. 40, de gelegenheid was opengelaten om het
bedrag der schadevergoeding bij overeenkomst te regelen. En
toch meent de Regering dat de reden voor de hand ligt. In de
gevallen van art. 40 valt eene dadelijk geleden materiele schade te
vergoeden ; in het geval van art. 5 valt eene schade te vergoe-
den

, die misschien eens geleden zal worden , maar voor de waar-
dering waarvan de billijke maatstaf, zoo die al door middelen
regtens ooit te vinden zal zijn

, zeker niet onder het bereik der
ambtenaren

,
die de overeenkomst voor den Staat zouden moeten

regelen, zal liggen. De Regering heeft het in vroegere stukken
beweerd en het is haar nog niet tegengesproken

, dat de schade
ter zake van waardevermindering nimmer behoorlijk zal te waar-
neren zijn ; hierin was ook eene der redenen gelegen die haar
des te sterker deden vasthouden aan het beginsel

, dat wegens
waardevermindering geene vergoeding verschutdigd was.
De Regering is dan ook van oordeel

, dat eene bepaling dat het
bedrag der schade wegens waardevermindering bij overeenkomst
zal kunnen worden vastgesteld, zoo niet geheel, in verreweg de
meeste gevallen in de toepassing ijdel zal zijn

; daarom was°het
haar gepaster voorgekomen zoodanige bepaling in de wet niet op
te nemen

; doch zij wil ook hier gaarne een stap van toenadering
doen en heeft daarom, blijkens de gewijzigde redactie van art. 5 ,

ook op dit punt toegegeven.

Indien naar aanleiding van de in deze paragraaph voorkomende
opmerking schadevergoeding verleend wierd aan eigenaars van
gronden bij bestaande vestingwerken

, zouden deze "bevoordeeld
worden ten koste van het algemeen. De uitspraken van den
Hoogen Raad hebben niet kunnen te niet doen de werking vau
de wet van 16 November 1814 , in zooverre

,
dat het gedurende

eene reeks van jaren, deels uit hoofde van vroegere bepalingen,
maar voornamelijk ten gevolge van de voorschriften van gemelde wet,
bij de ingezetenen boven allen twijfel verheven was, dat eigendom-
men in de nabijheid van vestingwerken aan beperking in het genot
onderhevig zijn, dat daarbij niet gevraagd werd, of die eigendom-
men gelegen waren bij vestingwerken vóór of na 1814 aangelegd.
Alleen in de latere jaren is men tegen de toepassing van de wet
opgekomen, hoezeer toch ook nu nog gedurig aanvragen bij het
Departement van Oorlog tot het bekomen van verlof om te bouwen
inkomen, terwijl, bij afwijzende beschikking, de uitvoering van
het voorgenomen werk wordt nagelaten. Maar ook het opkomen
tegen de toepassing der wet heeft niet kunnen wegnemen

,
dat

de dienstbaarheid sedert lang feitelijk op de eigendommen kleeft;

dat het nadeel, dat daardoor te eeniger tijd mogt veroorzaakt
zijn geworden, reeds lang geleden is, en dat voorzeker door het

invoeren der nieuwe wetsbepalingen met betrekking tot de eigen-

dommen in de nabijheid der tegenwoordig bestaande vestingwer-

ken gelegen
,
geen nieuw nadeel door waardevermindering zal

worden veroorzaakt; integendeel, doordien vele eigendommen ge-
heel zullen bevrijd of voor andere de last aanmerkelijk zal verligt

worden, is er veeleer voordeel dan nadeel voor vele eigenaren

te "verwachten.

§ 3. Er kan
,
naar het inzien der Regering , indien men de

geheel buitengewone bepaling van art. 16 uitzondert
,
geen twijfel

zijn
,
dat de strekking van het wets-ontwerp deze is

,
dat geen

voorwerp hoegenaamd
,
in zijn geheel bestaande op het oogenblik

van het in werking treden der besluiten krachtens de artt. 3 en 4

genomen
,
kan worden weggeruimd buiten het geval dat de ves-

ting, binnen wier verboden middelbaren kring het zich bevindt,

in staat van oorlog of van beleg is verklaard.

Ter beantwoording der gemaakte aanmerking aangaande do

woorden: zonder dat daarbij in berekening enz., in art. 42 voor-

komende, zou de Regering op nieuw hare meening moeten ontwik-

kelen, dat eigendoms-beperking geene onteigening is; immers de

aangehaalde wetten handelen over de onteigening ten algemeenen

nutte, en de vermelde Fransche jurisprudentie zal vermoedelijk

almede dat onderwerp betreffen. Doch de Regering had gedacht,

dat thans over dit punt niet meer getwist behoefde te worden

,

nadat in art. 5 de schadevergoeding wegens waardevermindering

is toegezegd. Art. 42 toch handhaaft aan het slot die toezeg-

ging. De bestreden woorden van dit artikel willen dan niet het

tegendeel zeggen, maar alleen dat de waardevermindering bij de

berekening der schadevergoeding voor het bedoelde in art. 40 niet

in aanmerking mag komen; anders zou er wegens waardevermin-

dering twee maal vergoeding gegeven worden.

Men heeft het oordeel over de twee oorzaken van schadever-

goeding, die ten aanzien van een en hetzelfde eigendom van toe-

passing kunnen zijn, afgescheiden willen houden, in de eerste

plaats omdat die oorzaken niet altijd, ja misschien zeldzaam, bij

een en hetzelfde eigendom zullen voorkomen, maar vooral in do

tweede plaats omdat men het over de schadevergoeding wegens

het wegruimen van begonnen werken in den regel spoediger eens

zal kunnen worden, dan over de waardevermindering, en het
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(Memorie van Beantwoording van het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs; Nota van Wijzi

den Staat.

ijzigingen.)

dus van belang is door afscheiding de afdoening van het eene

niet uit te 6tellen tot ook het andere in staat van wijzen is.

§ 4. Met de in het Verslag voorgestelde wijziging van art. .29

heeft de Regering zich gaarne vereenigd ,
als met hare bedoeling

overeenstemmende.
Men betwijfelt voorts of de aanhaling der classificatie volgens

art. 4 wel noodig is te achten, omdat een vestingwerk, na de

uitvaardiging der wet aangelegd en niet dadelijk in eene klasse

gerangschikt, naderhand tot eene klasse gebragt wordende, zeker

niet in de classificatie, in art. 3 bedoeld, begrepen is geweest,

en de bepaling van art. 29 , waarvan hier sprake is
,
derhalve zonder

twijfel op zoodanig vestingwerk van toepassing zal zijn.

Wat de voorgestelde wijziging van art. 30 aangaat ,
is de Rege-

ring van oordeel , dat de gemaakte onderscheiding in de bestaande

redactie niet nutteloos is
,
ten einde verwarring voor te komen.

Men vreest namelijk dat de bepaling : n al de andere voorwerpen

,

» voor welke, na wegruiming daarvan, ingevolge art. 29 schade-

)i vergoeding moet worden gegeven”, zou kunnen leiden tot de be-

wering, dat het artikel niet van toepassing zou wezen op voor-

werpen
, voor welke geene schadevergoeding verschuldigd is , al

behoorden zij ook onder de aangeduide in het 1ste lid en in n°. 1

van dit artikel.

§ 5. De Regering heeft met leedwezen van het vermelde in

deze paragraaph kennis genomen. Zij had gemeend zich te mogen
vleijen, dat nu zij, door toe te stemmen in de schadevergoeding

wegens de waardevermindering ,
een aanmerkelijken stap tot toe-

nadering gedaan had, zij ook van de zijde der Kamer tege-

moetkoming zou hebben ondervonden. Zij had er zich te meer

mede gevleid, omdat het denkbeeld dat het opleggen van eene

dienstbaarheid op een onroerend goed eene onteigening ten al-

gemeenen nutte zou wezen ,
bij de aanneming van het ontwerp

van wet houdende regeling der gemeenschap door eleotromagnetische

telegrafen ,
door de meerderheid der Tweede Kamer geheel is ter

zijde gesteld.Het is toch van de Regering niet te vergen, dat zij

dit beginsel
,
waarop de meerderheid der Kamer haar zegel heeft

gedrukt, in de eene wet gehuldigd, in eene andere zou ver-

loochenen, en zij zou dit doen door een voorstel om de bedoelde

schadevergoeding vóór de werking van besluiten , overeenkomsten

en gewijsden te voldoen.

Daarenboven het toegeven op dit punt zou bedenkelijke gevol-

gen hebben
;
immers wanneer die voorafgaande schadevergoeding

verschuldigd was , dan zou deze wet ,
op de eigendommen voor

wier waardevermindering schadevergoeding zou moeten worden
gegeven, niet kunnen werken, tenzij de vergoeding vastgesteld

en betaald ware; eveneens zouden de gebouwen en werken,

waaraan men bezig was en die geheel of gedeeltelijk, volgens de

beschikking van den Minister van Oorlog, weggeruimd zouden

moeten worden, vóór dat de vergoeding voor de wegruiming vast-

gesteld en betaald ware, kunnen worden voltooid. De lyd nu
waarop het bedrag der schadevergoeding vastgesteld zal zijn is

geheel onzeker, en kan in het bijzonder van de vergoeding we-
gens waardevermindering meer of min verre verwijderd zijn.

Gedurende dien tijd gaat men voort met bouwen, enz., en wan-
neer eenmaal de vergoeding zal bepaald zijn in verband tot de

omstandigheid dat er niet gebouwd mogt worden, of dat het be-

gonnen werk gebeel of gedeeltelijk moest worden weggeruimd,
zal welligt, juist omdat men heeft kunnen bouwen, of het

begonnen werk voltooijen, de oorzaak der vergoeding vervallen.

De Staat zal dan eene som gelds moeten betalen, en heeft zijn

doel om het bouwen binnen den verboden kring eener vesting te

beletten gemist, of welde eigenaren zullen de aangevangen werken
voltooid hebben, alleen om ze weder geheel of gedeeltelijk af te

breken.

liet komt hier derhalve niet op eene voor den Staat niets-

beduidende formaliteit aan
, maar do verwezenlijking van den

wensch in deze paragraaph uitgedrukt, kan de verijdeling zijn van
het doel der wet.

Hoe dringend noodzakelijk de bepalingen omtrent den opbouw
zijn en reeds lang geweest zijn, de Regering mag niet, om die

bepalingen tot' stand te brengen, medewerken om ze nog gedu-
rende een onbeperkten tijd krachteloos te doen zijn, maar zij kan
zich ook niet overtuigen

, dat do meerderheid dor Kamer haar

daartoe zou willen dringen
, door eene bepaling te verlangen als

in deze paragraaph wordt aangewezen.

§ 6. Artt. 3, 4 en f>. Ten aanzien van deze artikelen noemt
do Regering do vrijheid zich te gedragen aan het vermelde in do

vroeger van haar uitgegano stukken.

Art. 18. Aan het hier uitgedrukt verlangen is thans gevolg

gegeven.

Art. 21. Do Regering had hier veeleer wederlegging van do
redenen , vervat in hare Memorie van Beantwoording van don
17den .1 uly jl. ,

verwacht, dan de vermelding van bevreemding.
Yj \j

noemt de vryhcid alsnog daaraan te vorwyzen , en op grond
daarvan te bljjven beweren dat de bepaling van een maximum

van oppervlakte noodzakelijk is. IntuBschen heeft zij er geen over-
wegend bezwaar in gezien dat maximum uitgebreider te stellen.

Art. 24. In den geest der hier gemaakte aanmerking zijn de
betrokken artikelen en in verband daarmede ook art. 51 gewijzigd.
De verklaring van den eerstaanwezenden ingenieur kan des noods
gemist worden. Elk belanghebbende moet weten, dat, indien hij

meer doet dan de artt. 22 , 32 , 33 en 37 toelaten , hij zich
blootstelt aan de toepassing van het 4ste lid van art. 57.

Art. 57. Door het doen vervallen van de verklaringen, welke
volgens de artt. 24, 32, 33 en 37 vereischt werden, is het hier
aangemerkte niet meer van toepassing. Er is nogtans eene geringe
wijziging in dit artikel gebragt door de verwisseling van plaats
van het eerste en tweede lid.

Bij deze gelegenheid is ook bij de Regering art. 58 nader ter
sprake gekomen

, vermits het
,

in verband tot het doen vervallen
der bedoelde verklaringen, almede eene wijziging zou moeten on-
dergaan. Daaruit is aanleiding genomen tot de overweging . dat
het voor de eigenaren een gerief zou wezen, indien het geheele
artikel wierd weggenomen

, zonder dat het aan het gezag en de
uitvoering der wet noemenswaardig zoude schaden, zoodat de
Regering gemeend heeft het doen vervallen dezer bepaling te kun*
nen voorstellen.

’s Gravenhage, den lOden December 1852.

De Minister van Oorlog
,

Bm . Forstxer van Dambenoï,

[V. 6.]

NOTA VAN WIJZIGINGEN in het Ontwerp van Wet
houdende bepalingen betrekkelijk het bouwen

,
planten en het

maken van andere werken binnen zekeren afstand van de
vestingwerken van den Staat. [Zie dit Wets-ontwerp op
bladz. 43 en volgg. dezer Bijlagen .]

Art. 5. Het 4de lid wordt aldus gewijzigd

:

>> Indien iemand beweert dat zijn eigendom door besluiten

,

” krachtens art. 4 genomen
, in waarde is verminderd en op

» schadevergoeding te dier zake aanspraak maakt
, doet , indien

» daaromtrent geen minnelijke schikking kan worden getroffen,
» de regter uitspraak of er schade wordt geleden; zoo ja, bepaalt
» hij de hoegrootheid er van en veroordeelt den Staat tot de
» betaling.”

Art. 18. 3den regel, de woorden: den eerstaanwezenden ingenieur
handelende namens vervallen.

14den regel
,
tusschen ingenieur en en wordt gevoegd : » handelende

H namens den Minister van Oorlog”.
Het laatste lid wordt aldus gewijzigd

:

» De kosten der acte zijn ten laste van den Staat”.
Art. 21. 6den regel, zestien wordt veranderd in: » twintig”.
Art. 24. 3den regel, van wordt veranderd in: «aan”.
4den regel, eene verklaring te hebben ontvangen dat aan dezen

wordt veranderd in : » bij deurwaarders-exploit”.
5den regel , is wordt veranderd in : » te hebben".
Art. 29. 14den tot 18den regel worden vervangen door

:

n weggeruimde aanwezig was , vóór dat het vestingwerk

,

» binnen welks kring het stond
,
werd aangelegd ;

» c. bij alle vestingwerken, indien het weggeruimde aanwezig
)> was op het tijdstip bedoeld bij n°. 5 van art. 4, en gestaan
i) heeft op eenen grond, welke door liet vergrooten”.

Art. 32. 3den regel , van wordt veranderd in : » aan".
ontvangen vervalt.

4den regel , te hebben eene verklaring dat aan dezen wordt
veranderd in : » bij deurwaarders-exploit".

Gden regel, is wordt veranderd in: » te hebben”.
Art. 33. 3den regel

,
door Avordt veranderd in : n do belang-

» hebbende aan”.

3den en 4den regel , eene verklaring afgegeven zij
,
dat aan hem

wordt veranderd in : » bij deurwaarders-exploit”.
4den regel

,
is wordt veranderd in : » hebbe”.

Art. 37. 4dcn regel, tusschen daarvan en kennis wordt ge-
voegd: ii bij deurwaarders-exploit”.
Het laatste lid vervalt.

Art. 51. 14den regel, verklaringen der eerstaanwezende ingenieurs
wordt veranderd in : » deurwaarders-exploiten”.

17don regel, n 5” vervalt.

27stcn regel, wordt nog bijgevoegd:
>i Do registratie der exploiten ondor n°. 5 genoemd, geschiedt
» insgelijks gratis.”

Art. 57. lstcn regel, tusschen die en in wordt gevoegd:
» op conige andere wijze”.
Het eerste lid wordt het tweede , hot tweede het eerste .

Art. 58 vervalt.

Art. 59 wordt : « Art. 58”.

Art. 60 wordt : » Art. 59”.
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[V. 7.]

GEWIJZIGD ONTWKP VAN WET houdende lepalin-
gen beti ekkelijTc het bouwen

, planten en het maken van andere
werken binnen zekeren afstand van de vestingwerken vanden Staat. [Zie het oorspronkelijk Wets-ontwerp op
adz. 43 en volgg. dezer Bijlagen en de daarin gebraste

Wijzigingen op bladz. 394.]
ö 6

(V. 8.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het
Ontwerp van Wet houdende bepalingen betrekkelijk het bouwen
planten en het maken van andere werken binnen zekeren
ajstand van de vestingwerken van den Staat; uitgebragtm de zitting van den 13den December 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
bevattende bepalingen betrekkelijk het bouwen, het planten enhet maken van andere werken binnen zekeren afstand van vestin»-werken van den Staat, heeft— na kennis genomen te hebben vande Memorie van Beantwoording, door den heer Minister vanOorlog onder dagtekening van den lOden dezer, op haar Voor-loopig Verslag van den lOden der vorige maand ingezonden, envan de Nota van Wijzigingen en het gewijzigd Wets-ontwerp,
daarbij gevoegd — geen nader onderzoek te dezer zake in deAfdeelmgen noodig geacht, ofschoon niet al hare leden die beant-woordmg in alle deelen zoo bevredigend konden noemen

, dat nietalthans bij sommige wedersprokene aanmerkingen
, op de grondenin de gewisselde stukken aangevoerd, kon worden volhard.

Aldus vastgesteld den 13den December 1852.

Poortman.
Van Akerlaken.
Van Voorst.
Dirks.
Ter Bruggen Hugenholtz.

[LSIX. 1.]

K0
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MIJNE HEEREN !

met d
TT T-

et Van den 28sten JuliJ 1850 (Staatsbladn. 44), woiden aan U hiernevens ter overweging aangeboden tien

ra»VXSSr'
S‘rett“de l0t h6t d” aoedaxugheid

aan H. A. E. Kerstiens, te Amsterdam;
” G. J. Klijse

, te Emmen (Drenthe)
;

» P. E. Thüre of Thueré
, te Utrecht;

» J. Realt of Reijalt
,
te Nijmegen;

» J. Smidt Petersen
, te Amsterdam

;

» A. F. A. Bücker, te Zutphen
;

» C. A. T. Vogel
, te ’s Hertogenbosch

;

” C. F. Kampschmid, te Heerenveen (Friesland)-
” A. A. Berckemeijer

, te Heerenveen.

TG?rJL+
denen

r
deZer vo

°y.s
.

tellen ziJn omschreven in de Memorien vanToelichting die, van bijlagen voorzien, ze vergezellen.

wLtTng ’ 1JM be”len Wij' ü in G»to
’s Gravenhage

, den 14den December 1852.

[Staatsblad n° 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

nwo i°
1S

J
>et

’ dat den Paad van State gehoord en met gemppnoverleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en versta.™gehjk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
verstaan,

Ti i , . .
Eenig artikel.

e Ijpe anigheid van Nederlander wordt bij deze verleend nnnHerman August Engelbert Kerstiens
, koopman ? geboren te Neu^-

WoorSoLS).
Dgrljk Prmssen

) > tonende te Amsterdam (provinois

Lasten en bevelen, enz.

[LXIX. 3.]

memorie van toelichting.

het
D
veio*n^1Sf

n
’ r°°

r
-

de ^gering mgewonnen ten aa„A» Ta»

gelen haS X!,' *1','™ H
f
rman A^mt KerMem,

bevelln
de tegenwoordige wets-voordragt

Be Minister van Justitie

,

Strens.

[LXIX. 4.]

WILLEM.
[LXIX. 2.]

VAN WET t0t naturalisatie van G. J. Klijse,

Wu WILLEM IH
, enz.

ST0I
?
en bebben

’ dat Gerrit Jan

Nederlander te -cJ

verlangen heeft te kennen gegeven om als

w- 1 I

1
!?
ord®? genaturahseerd

, en tevens, door over-
.f°mg. der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet totuitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julh 1850n

°: 44b beeft doen blijken van het bezit der vereisch-ten
, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen

Si^i;i?-
e

ï
Generaal

’ hebben goedgevonden enS"gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Eenig artikel.

Be hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aanGernt Jan Klijse postbode, geboren te Nienhuis (KoningrijkHannover), wonende te Emmen (provincie Drenthe ).
Lasten en bevelen

, enz.

[LXIX. 5.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Be ambtsberigten
, door de Regering ingewonnen ten aanzienvan het verzoek om naturalisatie van Gerrit Jan Klijse, geven

te

af

b'evelen°

ende aanlei(4inS de tegenwoordige wets-voordragt aan

Be Minister van Justitie,

Strens.

[LXIX. 6.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van H. A. E.Kerstiens
,

te Amsterdam.

Wu WILLEM Hl
, enz.

Alzoo Wy in overweging genomen hebben
, dat Herman AuaustEngelbert Kerstiens aan Ons zijn verlangen heeft te kennen geleienom als Nederlander _te worden genaturahseerd

, en tevens
&
doorover eggmg der bewijsstukken

, opgenoemd in art. 6 der wet totuitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten jlliJ 185<S
,

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852 1853

VVN WET tot naturalisatie van P. E. Thüre
of Thuerd

, te Utrecht.

Wu WILLEM III, enz.

r
Alz0° m overweging genomen hebben, dat Philipp Grnst

Thure of Thuere aan Ons zijn verlangen heeft te kennen ge-geven om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot
uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
[Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten

,

voorgeschi even in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wy, den Raad van State gehoord en met gemeen
over eg. ei > taten-Generaal

, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

„???
hoedanigheid van Nederlander wprdt bij deze verleend aan

Philipp Ernst Thüre, zich noemende en schrijvende Thueré, gebo-
ren te Rinteln (Keurvorstendom Hessen), wonende te Utrecht
(provincie Utrecht ).

Lasten en bevelen
,
enz.

II.
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Naturalisatie van U. A. E. Kerstiens en acht anderen.

(Ontwerpen van Wet; Memorien van Toelichting.)

[LXIX. 7.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,

door de Regering ingewonnen ten aanzien
van het verzoek om naturalisatie van Philipp Ernst Thüre of Thueré,

geven haar genoegzame aanleiding de tegenwoordige wets-vogrdragt
aan te bevelen.

De Minister van Justitie
,

Streks.

[LXIX. 8.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. Realt of
Reijalt, te Nijmegen.

Wu WILLEM III, ekz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
, dat Joseph

Realt aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als
Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-
legging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot
uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
[Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-
ten , voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het
, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal
, hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Joseph Realt, zich noemende en schrijvende Reijalt, mr. bakker,
geboren te Cranenburg (Koningrijk Pruisseri), wonende te Nijmegen
(provincie Gelderland).

Lasten en bevelen
, enz.

ILXIX. 9.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Joseph Realt of Reijalt
,
geven

haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wcts-voordragt aan te
bevelen.

De Minister van Justitie

,

Streks.
t

[LXIX. 10.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. S. Petersen
,

te Amsterdam.

Wij WILLEM Hl, ekz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Jacob Smidt
Petersen

^

aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken

, opgenoemd in art. 6 der wet tot
uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44) , heelt doen blijken van het bezit der vereisch-
ten , voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
oveilcg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Jacob Smidt 1 etersen
, stuurman, geboren te TVeener (Koningrijk

Jlannover), wonendo tc Amsterdam (provincie Noordholland).°
Lasten on bevelen

, enz.

(LXIX. 11.]

MEMORIE' VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten, door de Regering ingewonnen ten aanzien
,
vun het verzoek om naturalisatie van Jacob Smidt Petersen

, "even
haar voldoende uanleiding de tegenwoordige wets-voordra»! aan
te bevelen. °

D* Minister van Justitie,

Streks.

[LXIX. 12.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van A. F. A.
Bücker ,

te Zutphen.

Wu WILLEM Hl
, ekz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Allert Franz
Anton Bücker aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet
tot uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten

,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wy goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Albert Franz Anton Bücker , horologiemaker

,
geboren te Rees

(Koningrijk Pruissen), wonende te Zutphen (provincie Gelderland).

Lasten en bevelen, enz.

[LXIX. 13.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Albert Franz Anton Bücker ,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt
aan te bevelen.

De Minister van Justitie ,

Streks.

[LXIX. 14.]

ONTWERPVANWET tot naturalisatie van C. A. T. Vogel,

te ’s Hertogenbosch.

Wu WILLEM Hl, ekz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Carl August
Theodor Vogel aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-

legging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten

,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het
,
dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Carl August Theodor Vogel, kapitein der infanterie, geboren te

Halbau (Koningrijk Pruissen
) , wonende te Hertogeiibosch (pro-

vincie Noordbrabant).

Lasten en bevelen, enz.

[LXIX. 15.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aanzïen
van het verzoek om naturalisatie van Carl August Theodor

. Vogel ,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt
aan te bevelen.

De Minister van Justitie ,

Streks.

[LX1X. 16.]

ONTWERP VAN "WET tot naturalisatie van II. C. F.
Kampschmid, te lleerenveen.

Wu WILLEM III, ekz.

Alzoo A\ ij in overweging genomen hebben
, dat Ilermann Conrad

Felix Kampschmid aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot
uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
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(Staatsblad n°. 44) ,
heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het, dat Wij
,
den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eeaig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Hermann Conrad Felix Kampschmid
,
koopman en winkelier, geboren

te Mettingen (Koningrijk Pruissen
) ,
wonende te Heerenveen (provincie

Friesland).

Lasten en bevelen , enz.

[LXIX. 17.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten ,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Hermann Conrad Felix Kamp-
schmid

,
geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-

voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie
,

Streks.

[LXIX. 18.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van A. A, Bercke-
meijer, te Heerenveen.

Wij WILLEM III, ekz.

Al zoo Wij in overweging genomen hebben, dat August Aloysius

Berckemeijer aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het
,
dat Wij

,
den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-

staan
,

gelij k Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
August Aloysius Berckemeijer

,
koopman en winkelier, geboren te

Recke (Koningrijk Pruissen), wonende te Heerenveen (provincie

Friesland).

Lasten en bevelen
,
enz,

[LXIX. 19.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien van

het verzoek om naturalisatie van August Aloysius Berckemeijer
,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt
aan te bevelen. *

De Minister van Justitie
,

Streks.

(L. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet ter uitvoering van Artikel 187
der Grondwet. (Inkwartieringen enz.)

Bij de Koninklijke boodschap van den 19den October jl. is het
ontwerp van wet tot uitvoering van art. 187 der Grondwet,
betrekking hebbende tot de inkwartieringen enz.

,
hetwelk reeds

gedurende de vorige zitting der Staten-Generaal bij de Tweede
Kamer in behandeling is geweest, doch toen onafgedaan bleef,

op nieuw, eenigermate gewijzigd, aan de overweging dier Kamer
onderworpen. Dat gewijzigd wetsvoorstel is sedert in de Afdee-
lingen der Kamer onderzocht

; welk onderzoek den volgenden
uitslag heeft opgeleverd.

§ 1. Nagenoeg algemeen hebben de in de Afdeelingen tegen-
woordig zijnde leden verklaard

,
zich niet te kunnen vereenigen

met de wijze, waarop de Regering, blijkens § 1 der tot het ge-
wijzigd ontwerp behoorende Memorie van Toelichting, art. 187

der Grondwet wil opgevat hebben. Zij konden geenszins toege-
ven

,
dat bij de uitvoering van dat grondwets-artikel de taak

der wetgevende magt zich zou moeten bepalen tot het regelen der
uitzondering voor tijden van oorlog, waarvan het 3de lid spreekt;
zoodat de wetgeving met de regeling voor gewone tijden van al
hetgeen de inkwartieringen en verdere verstrekkingen voor ’s Konings
legers of vestingen betreft

,
niets zou te doen hebben. Integendeel

hielden zij het daarvoor, dat ook deze laatste regeling tot het ge-
bied der wetgeving behoort

, zonder andere beperking dan liet

bepalen van den voet der schadeloosstelling
, waarvan in het 2de

lid van art. 187 wordt gewaagd; welke bepaling aan de daar be-
doelde reglementen is overgelaten. Alleen heerschte verschil van
gevoelen over de vraag, of de Grondwet te dezen aanzien een
stellig en gebiedend voorschrift bevat

, dan wel of de grondwet-
gever geacht kan worden

, in dit opzigt zijnen wil minder bepaald
en duidelijk te hebben uitgedrukt. Er waren verscheidene leden

,

die tot deze laatste zienswijze overhelden; maar ook dezen veree-
nigden zich in zoover met de overigen, dat door hen de wensche-
lijkheid en noodzakelijkheid eener wettelijke regeling van geheel
het onderwerp der inkwartieringen en verdere verstrekkingen, by
art. 187 bedoeld

, buiten allen twijfel werd gesteld. Ook dan
wanneer de Grondwet die regeling alleen toeliet, niét gebood, lag
zij

,
hunnes inziens

, in den aard der zaak.

Bij het ontwikkelen der gionden voor deze beschouwing, die
op het oordeel over het thans behandelde wets-ontwerp van be-
slissenden invloed moet zijn, erkende men, dat alleen bij het 3de,
niet bij het 2de lid van art. 187 der Grondwet, met zooveel
woorden eene regeling door de wet wordt voorgeschreven. Daarom
echter was men er verre af toe te geven, dat dit de zaak zou
beslissen. Integendeel kwamen de leden nagenoeg eenparig op
tegen de stelling

,
in de tegenwoordige Memorie van Toelichting

vooruitgezet, dat al wat de grondwetgever bij de wet geregeld
wil hebben

,
door hem uitdrukkelijk aan de wetgevende magt

wordt opgedragen. Even goed zou men die stelling kunnen om-
keeren en volhouden, dat elke bemoeijenis, bij de Grondwet niet

uitdrukkelijk aan de uitvoerende magt opgedragen, tot het gebied
der wetgeving behoort. Doch al wil men ook zóó ver niet gaan,
dan schijnt toch zoodanige beperking van den werkkring der
wetgevende magt , als in de bedoelde woorden der Memorie van
Toelichting ligt, strijdig met zuivere constitutionele beginselen en
om de verkeerde gevolgen, waartoe zij zou kunnen leiden, afkeu-
ringswaard. Nagenoeg op dezelfde wijze is hier te lande in een
vroeger tijdperk door enkelen beweerd, dat de beide Kamers der

Staten-Generaal geene verzoekschriften van ingezetenen konden
ontvangen, omdat zij niet uitdrukkelijk bij de Grondwet als eene

daartoe bevoegde magt waren aangewezen.
De Memorie van Toelichting doet , in verband tot het vooraf-

gaande, eene tweede tegenwerping gelden. Zij acht het uitge-

maakt of ten minste aannemelijk, dat de uitdrukking in het 2de
lid van art. 187 der Grondwet: » op den voet in de reglementen

bepaald" tot de geheele regeling van het onderwerp der inkwar-
tieringen enz. betrekking heeft

,
en dat derhalve die regeling voor

den tijd van vrede bij reglement moet geschieden. Maar ook dit

beweren is in de Afdeelingen der Kamer nagenoeg eenstemmig
tegengesproken; meenende men, gelijk reeds is aangemerkt, dat

de aangehaalde woorden uitsluitend slaan op de schadeloosstelling

;

zoodat de Grondwet ,
alleen wat dit punt betreft

,
de regeling bij

reglement gebiedt of toelaat.

Hier vooral meent men zich evenzeer op de geschiedenis van
art. 187 der Grondwet, als op den tekst daarvan en het verband
der onderscheidene zinsneden te kunnen beroepen.

Bij art. 212 der Grondwet van 1815 en art. 210 van die van
1840 werd insgelijks met opzigt tot het tegenwoprdig onderwerp
van reglementen gesproken ;

doch zoodanig , dat men zich die

reglementen niet anders kon voorstellen, dan als uitsluitend be-

trekkelijk tot de schadeloosstelling voor te doene verstrekkingen

ten behoeve der krijgsmagt. » Zoo” las men zoowel in het eene

als in het andere grondwets-artikel, » door onvoorziene omstan-

digheden zoodanige transporten of leverantien van bijzondere per-

sonen of gemeenten worden gevorderd, zal het Rijk dezelve te

gemoet komen en op den voet bij de reglementen bepaald ,
schadeloos

stellen". De Staats-commissie van 1848 nam bij haar ontwerp van

gewijzigde Grondwet in art. 178 de tot dusverre bestaan hebbende

grondwettige bepaling omtrent de inkwartieringen enz. geheel

onveranderd over ;
doch voegde aan het slot van het in stand

gehouden artikel eene nieuwe zinsnede, luidende: » De. uitzon-

deringen voor tijden van oorlog regelt de wet.” Het beginsel dat

de reglementen uitsluitend de schadeloosstelling zouden betreffen

,

werd dus onbetwistbaar door de Staats-commissie gehandhaafd.

Nu volgden de regerings-voordragten tot wijziging der Grondwet

van 19 Junij 1848. Daarbij onderging het thans behandelde

grondwets-artikel eene wijziging, blijkbaar ten doel hebbende pra

te doen uitkomen, dat niet geheele vrijdom van inkwartiering

onder alle mogelijke omstandigheden regel zou zijn, maar dat die
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inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, evenzeer als

de transporten en leverantien ,
tegen schadeloosstelling , ten laste

van één of meer inwoners of gemeenten zouden kunnen worden

gebragt. Het artikel luidde in deze oorspronkelijke voordragt

aldus

:

» Alle kosten voor de legers van het Rijk worden uit ’s Lands

kas voldaan.

» De inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, de

transporten en leverantien ,
van welken aard ook, voor ’s Konings

legers of vestingen gevorderd, kunnen nietten laste van één of

meer inwoners of gemeenten worden gebragt.

» Het Rijk verleent daarvoor schadeloosstelling op den voet in de

reglementen bepaald.

i) De uitzonderingen voor tijden van oorlog regelt de wet.”

Ware die redactie aangenomen, de thans behandelde vraag zou

zelfs niet hebben kunnen rijzen. Zoo mogelijk toch werd nog

duidelijker dan vroeger aangewezen, dat de reglementen alleen be-

trekking zouden hebben tot den voet der schadeloosstelling. Maar
nu werd gedurende de behandeling der wetsvoorstellen tot grond-

wets-herziening door de Regering in het thans behandelde artikel

eene verandering gebragt, daarin bestaande, dat het 3de lid met

het 2de werd zamengesmolten. Was het doel dier wijziging, om
met opzigt tot het onderwerp der inkwartieringen enz. den werk-
kring des wetgevers te beperken, en de zaak meer dan vroeger

aan eene regeling bij reglement over te laten? Er is daarvan,

ook in de gewisselde stukken over de grondwets-herziening
,
geen

blijk voorhanden. Slechts dit laat zich daaruit afleiden, dat de

Regering de juistheid heeft ingezien van eene uit de Tweede Kamer
voortgekomcne bedenking, volgens welke, zoo het 2 de lid van

het grondwets-artikel
,

gelijk het oorspronkelijk was voorgesteld,

op zich zelf bleef staan, daarin nog altijd een volstrekt verbod tot

het opleggen van inkwartieringen, ten minste in vredestijd, kon

worden gelezen, en dus » ook na de invoering der gewijzigde

Grondwet de geschillen op dit punt zouden blijven voortduren”.

Alleen verduidelijking in dien zin werd bij de nieuwe redactie

van het tegenwoordig art. 187 der Grondwet beoogd. Ook nu nog,

evenmin als vroeger, werden de reglementen tot iets anders be-

trekkelijk gemaakt dan tot de schadeloosstelling.

Dit blijkt nog nader, wanneer men de bewoordingen van art. 187,

zoo als dit thans bestaat, ontleedt en de onderdeden van het artikel

in hunnen zamenhang beschouwt. Het 1 ste lid: Al de kosten voor

de legers van het Rijk worden uit ’s Lands kas voldaan , stelt een

algemeen beginsel vast, dat bij de wijzigingen, die de Grondwet
heeft ondergaan, onveranderd is gehandhaafd. Het 2de lid regelt,

zoo als de Memorie van Toelichting tot de tegenwoordige wet te

regt aanmerkt, de uitvoering van dat beginsel voor de gevallen

,

waarin de inkwartieringen enz. ten laste van één of meer inwo-
ners of gemeenten worden gebragt. Doch wanneer de Regering

nu verder gaat en hier twee voorwaarden aanneemt, namelijk

schadeloosstelling en regeling, niet enkel van die schadeloosstel-

ling, maar van de geheele toepassing der bepaling bij reglement,

brengt zij in dat 2de lid eenen zin, die er niet in ligt; geeft zij

aan de gebezigde woorden eene met het taaleigen strijdige uitleg-

ging Hare opvatting zou dan alleen juist kunnen geacht worden,
wanneer het 2de lid van art. 187 aldus luidde: » De inkwar-
tieringen enz. kunnen niet dan tegen schadeloosstelling en op
den voet in de reglementen bepaald

,
ten laste van één of meer

inwoners of gemeenten worden gebragt.” Dit voegwoord en ont-

breekt echter en er is dus slechts ééne voorwaarde gesteld,

namelyk : schadeloosstelling op den voet bij de reglementen be-

,paald. — Voor zoover de Memorie van Toelichting zich nog op
den altijd zeer zwakken en betwistbaren grond der interpunctie

schijnt te beroepen, zij aangemerkt, dat in de Memorie van
Beantwoording der Regering, waarin art. 187, zoo als dit thans
luidt, voor ’t eerst in zijn geheel werd medegedeeld, de hier in

aanmerking komende tusschenzin: » niet dun tegen schadeloosstelling

op den voel in de reglementen bepaald” zonder eenig scheidteeken

voorkwam (zie bladz. 37 van n». 27 der voor de Staten-Generaal
gedrukte stukken wegens de grondwets-herziening). Er is dus
hier een blijk te meer, dat de Regering, die de grondwets-
herziening hielp tot stand brengen, geenszins eenige verandering
beoogde in het tot dien tijd toe gehandhaafd grondwettig beginsel,

dat de reglementen uitsluitend de schadeloosstelling zouden betreffen.

Nog meer valt het onhoudbare van do opvatting der Memorie
van Toelichting in het oog, als men op het verband tusschcn het

2do en 3de lid van art. 187 let. » Do uitzondering” wordt in

dat 3de lid gezegd ,'’ voor tijden van oorlog regelt de wet.” Op
do vraag, hoe ver do hier bedoelde uitzondering zich kan uit-

strekken , is moeyclijk een ander antwoord te geven , dan dat zij

is van algemeenen aard, al het voorafgaande betreft. Do Regering
schijnt zelve, blijkens het aangemerkte ad § § 2 on 3 der Memorie
van Toelichting, dat gevoelen toegedaan. Is echter deze opvatting
juist, dan spreekt dat 3de lid niet enkel van uitzondering op de
schadeloosstelling

, maar ook van die op de regeling der inkwar-

tieringen enz. in ’t algemeen , indien hierover (zoo als de Regering
wil) in het 2de lid wordt gehandeld. Doch dan zou men hier een
grondwets-artikel aantreffen, volgens hetwelk omtrent een bepaald,

voor de regten der ingezetenen zeer gewigtig onderwerp het stellen

van den regel aan de uitvoerende magt is toevertrouwd, het ma-
ken van uitzonderingen op dien regel aan den wetgever zou zijn

overgelaten. Dit is reeds naauwelijks te onderstellen, maar het

klinkt nog ongerijmder, als men zich daarbij herinnert, dat die

buitengewone bemoeijenis der uitvoerende magt zou plaats hebben
in stille, rustige tijden ;

terwijl de wetgever alleen zou optreden

voor zoover het tijden van oorlog gold. Hier en minste kan men
zich geheel vereenigen met hetgeen op bladz. 3 der Memorie van
Toelichting wordt gezegd : » ware het omgekeerd : regeling bij

de wet voor vredestijd, doch bij reglement voor oorlogstijd, er

zou deze reden voor kunnen gegeven worden, dat in oorlogstijd

de uitvoerende magt vrijer moet kunnen handelen dan in vredes-

tijd, omdat beperkhg in oorlogstijd, in den regel, schadelijker

voor het algemeen belang kan zijn dan in vredestijd; maar waar-
door zou de stelling geregtvaardigd worden, dat de uitvoerende

magt in oorlogstijd minder gezag zou hebben dan in vredestijd?”

Is alzoo de uitlegging, die de Regering aan art. Iö7 der Grond-
wet wil gegeven hebben, niet aannemelijk, dan pleiten daarente-
gen , naar het oordeel van vele leden , afdoende gronden voor het

reeds tijdens het eerste onderzoek dezer wet op den voorgrond
gesteld gevoelen dat de grondwetgever eene regeling door de wet
van geheel het onderwerp der inkwartieringen enz. ook voor vre-

destijd gewild en alleen de bepaling der schadeloosstelling voor
ieder bijzonder geval, als te zeer van plaatselijke omstandigheden
afhankelijk of tot te veel kleine bijzonderheden afdalende, aan
reglementen ovei’gelaten heeft. Men kan hier niet anders dan
herhalen, wat reeds in het Verslag van den 26sten Maart 1852
gezegd wordt. De Grondwet legt niet regtstreeks en gebiedend
den Tast der inkwartieringen en van de verdere in art. 187 be-
doelde verstrekkingen aan de inwoners of gemeenten op, maar
verleent slechts bevoegdheid om dien op te leggen. » De inkwar-
tieringen” enz., lepst men in het 2de lid van het artikel, bij wijze

van uitzondering op den voorafgaanden algemeenen regel, dat al

de kosten voor de legers van het Rijk uit ’s Lands kas worden
voldaan ,

» kunnen ten laste van één ot meer inwoners worden ge-

bragt,” maar ook in dat geval niet dan tegen schadeloosstelling.

Er behoort dus vooraf te worden uitgemaakt, of en in hoeverre

van deze bevoegdheid zal worden gebruik gemaakt- De woorden:
onvoorziene omstandigheden

,
die in het vroegere grondwets-artikel

voorkwamen , mogen daaruit verdwenen zijn ,
de negative strek-

king van het 2de lid van art. 187 toont duidelijk aan, dat eene

voorafgaande regeling der bijzondere gevallen, waarin de inkwar-
tieringen enz. zouden kunnen worden opgelegd , ondersteld is.

En hoe zou nu zulk eene regeling anders kunnen plaats hebben
dan bij de wet ?

Neemt men dit niet aan, dan moet men tot het besluit komen,
dat de grondwetgever van 1848, die zoo veel wat vroeger aan de
uitvoei'cnde magt werd overgelaten, bij de wet wil geregeld hebben

,

ten aanzien van het thans behandelde onderwerp eenen tegen-

ovcrgestelden weg heeft ingeslagen ; dat hier alleen teruggang heeft

plaats gehad. Art. 187 zou dan in vrijzinnige strekking en be-

zorgdheid voor de regten der ingezetenen achterstaan ook bij het

gouvernements-ontwerp n°. 23 van 8 Maart 1848, ’t welk bij art. 2

bepaalde: » De ingezetenen en gemeenten zijn, volgens de bij de

wet vast te stellen bepalingen en behoudens schadeloosstelling, ver-

pligt tot het ontvangen van inkwartiering” enz.

Plaatst men zich op het standpunt, waaruit de Regering art. 187
der Grondwet beschouwt, dan moet men ook aannemen, dat indien

dit artikel zoodanig was blijven luiden, als het door de Staats-

commissie van 1848 was voorgedragen, de regeling van het onder-
werp, voor vredestijd bij reglement, voor oorlogstijd bij de wet,
verpligtend zou zijn geweest, liet artikel had wel, volgens die

redactie, eene meer beperkte strekking
, maar het bragt toch mede,

dat in tijd van vrede, bij onvoorziene omstandigheden , transporten

of leverantien van bijzondere personen of gemeenten konden worden
gevorderd, liet behelsde daarenboven dezelfde slotbepaling om-
trent de regeling der uitzonderingen voor tijden van oorlog door
de wet, als het tegenwoordig art. 187. En als men zich nu
herinnert, hoe de staatsman, die op den arbeid der Staats-com-
missio van 1848 zulk eenen gewigtigen invloed heeft gehad, zich in

zijne Aanteekening op de Grondwet over geheel deze aangelegenheid

heeft uitgelaten, kan men dan zelfs een oogenblik onderstellen,

dat het in de bedoeling dier commissie laar, de retfelins: van het

onderwerp voor vredestijd, de omschrijving der gevallen, waarin
de verstrekkingen van bijzondere personen of gemeenten konden
worden gevorderd, aan het uitvoerend gezag en niet aan don alge-

meenen wetgever over te laten ?

Maar er is nog meer. De regeling van geheel het onderwerp
der inkwartieringen enz. bij de wet wordt door den aard der zaak
gevorderd, liet geldt toch daarbij, zoo als het Verslag van 26
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Maart 1852 liet uitdrukte, » niet eene vrijwillige, maar eene ge-

dwongene verstrekking ; eene belasting ,
in natura op de ingeze-

tenen te leggen ; een gebod
,
waarvan de uitvoering , zal bet geen

nudum praeceptum wezen, door strafbepaling moet worden ver-

zekerd; eenen last, welken de onwilligen moeten kunnen worden
gedwongen te ondergaan, en waartoe, hunnes ondanks, in hunne
woningen moet kunnen worden getreden, en zelfs daarin moet
kunnen worden gebleven: allen maatregelen behoorende tot het

gebied der wetgevende magt.”

De Memorie van Toelichting heeft wel getracht, aan deze rede-

nering iets van hare klem te ontnemen, onder anderen door te

weerspreken, dat de hier bedoelde verstrekkingen eene belasting

in natura zouden kunnen worden genoemd; maar behalve dat

men zich tot staving van het gevoelen, in het eerste verslag ont-

wikkeld, op het gezag van den schrijver der Aanteekening op de

Grondwet zou kunnen beroepen en hier nog andere afdoende argu-

menten laten gelden, is het voorgedragen wets-ontwerp het beste

bewijs, dat de aard der zaak, die het hier geldt, tot eene regeling

bij de wet dringt. In het stelsel der Regering zou dat wets-ont-

werp zich tot het regelen der uitzonderingen voor tijden van oorlog

op bestaande of vast te stellen reglementen voor tijd van vrede

hebben moeten bepalen. Zij heeft zelve echter ingezien
,

dat bij

het bestaan, vooral ook van art. 153 der Grondwet, zulk eene

beperkte regeling onmogelijk was, en het wets-ontwerp heeft zich

als van zelf tot eene gedeeltelijke regeling van het onderwerp der

inkwartieringen enz. ook voor den tijd van vrede uitgestrekt.

Het is dan ook inzonderheid uit hoofde van dit uit den aard

der zaak geput argument, dat de leden der Kamer, naar wier

gevoelen art. 187 der Grondwet in het midden laat
, op welke

wijze de regeling der inkwartieringen enz. voor vredestijd behoort

te geschieden ,
zich insgelijks voor eene wettelijke regeling van

geheel het onderwerp hebben verklaard. Wanneer, zeiden zij

,

men in aanmerking neemt , dat de hier bedoelde regeling twee
der hoogste belangen en dierbaarste regten van de ingezetenen

,

de onschendbaarheid der woning en van het eigendom, raakt;

wanneer men daarbij voegt, dat de regeling, ook voor vredestijd,

niet tot stand te brengen is zonder medewerking der wetgevende
magt, dan moet het niet alleen regelmatig, maar zelfs een dure
pligt geacht worden, hier aan de tusschenkomst des wetgevers al

de uitgebreidheid te geven
,
die art. 187 der Grondwet toelaat.

De wetgever moet weten en beoordeelen wat tot uitvoering van
het 2de lid van dat grondwets-artikel van de ingezetenen zal en

kan worden gevorderd, om met gerustheid zijn zegel te hechten

aan de voorschriften en dwangmaatregelen
,
welke verlangd worden

om die vorderingen gevolg te doen hebben.

§ 2. Ook indien men niet, op grond der voorafgaande beschou-
wing, die geheel het stelsel der voorgedragene wet treft, deze
onaannemelijk moest achten , zouden zeer vele leden dat ontwerp,
uit hoofde der gestrengheid van de bepalingen in artt. 1

,
2 en 3

vervat, moeten afkeuren. Zij blijven van gevoelen, dat zoodanige
strenge dwangmaatregelen hier te lande in tijd van vrede niet

noodig zijn. De Regering beroept zich wel daarop, dat die dwang
alleen tegen onwilligen zou worden uitgeoefend

;
maar verliest

daarbij te zeer uit het oog , dat de last
, dien het hier geldt

,
vol-

gens de blijkbare bedoeling der Grondwet
,
niet dan bij uitzonde-

ring aan de ingezetenen moet worden opgelegd
, uit zijnen aard

onaangenaam of zelfs zeer drukkend is en daarom ook zoo dragelijk

moet worden gemaakt
,
als eenigzins mogelijk is.

§ 3. Indien in het vervolg eene algemeene wet op de inkwar-
tieringen enz. wierd tot stand gebragt, zou men het wenschelijk
moeten achten; dat de individuele inwoners zoo zeldzaam, als

slechts eenigzins mogelijk ware
, met de huisvesting van krijgsvolk

wierden bezwaard. Eenige leden gaven uit dat oogpunt in be-
denking, of de gemeentebesturen er niet toe zouden kunnen worden
gebragt , om gebouwen te stichten of in te rigten

, waarin voor
de enkele gevallen , dat daaraan behoefte bestaat ,- de dóórtrek-
kende militairen gehuisvest wierden. In de grootere gemeenten
zou, hunnes inziens ,

tegen de vestiging van zoodanige passagie-

huizen geen overwegend bezwaar bestaan.

Bij de overweging der afzonderlijke artikelen van het wets-ont-
werp zijn nog de volgende bedenkingen in het midden gebragt,
waarbij men zich echter, ook waar dit niet bepaald is uitgedrukt,

het in § 1 ontwikkelde hoofdbezwaar tegen geheel het zamenstel
dezer wet heeft voorbehouden.

Art. 1. In antwoord op de bij het vorig verslag onder lit. b

gemaakte aanmerking, dat hier te lande aan het militair gezag
nooit de bevoegdheid toegekend is geweest

,
om regtstreeks tegen

de inwoners te handelen
, behelst de tegenwoordige Memorie van

Toelichting eenige zinsneden
,
die

,
naar het oordeel van een deel

der leden , niet met stilzwijgen kunnen worden voorbijgegaan. Er
ligt in die zinsneden toch eene soort van verdediging

, dat het
zoogenaamde militair gezag wel eens door den drang der omstan-
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digheden zich handelingen heeft veroorloofd , waartoe het geenerlei

bevoegdheid bezat. Voor zoover die handelingen vroeger of' luter

mogen hebben plaats gehad ,
meenen de bedoelde leden te moeten

aanmerken
,
dat zij

,
wel verre van zulke misbruiken goed te keu-

ren , die ten sterkste moeten wraken. Zij zijn er dan ook verre
af te erkennen

,
dat tot de bedoelde handelingen onvermijdelijke

noodzakelijkheid kan hebben bestaan.
Wat nu meer bepaald den inhoud van het tegenwoordig artikel

betreft
, heeft men zich vrij algemeen tegen het denkbeeld ver-

klaard
,
om zoodanige buitengewone bevoegdheid , als waarvan

daar sprake is
, toe te kennen aan het militair gezag. Men heeft

zelfs gemeend, ten minste in dezen zin, geheel dat begrip van
militair gezag

,
als onbestaanbaar met onze grondwettige instellin-

gen, te moeten verwerpen, en zich bevreemd over de wijze,

waarop daarover in de Memorie van Toelichting wordt uitgeweid.
Men kent een burgerlijk gezag , welks bevoegdheid bij de wetten
is geregeld, en daarnevens wel eene militaire magt

, maar geens-
zins een militair gezag. De werkkring dier militaire magt beperkt
zich tot het militaire terrein: zij kan tegenover de burgerij niet

handelen zonder last of voorafgaande oproeping, maar ook tevens
niet dan met medewerking van het burgerlijk gezag. Hoogstens
kan men toegeven, dat waar eene vesting of landstreek in staat

van beleg is verklaard, mits dan die verklaring het uitvloeisel zy
eener wet, een militair gezag, als zoodanig, bestaat.

Doch al wilde men eens deze hoofdbedenking ter zijde stellen,

dan zou toch de vraag moeten rijzen, wat in dit artikel door het

militair gezag wordt verstaan , door wien het zou kunnen worden
uitgeoefend. Zou bijv., in het denkbeeld der Regering, niet enkel

een bevelvoerend officier, maar zelfs de bevelhebber van een klein

detachement manschappen
,

een sergeant of korporaal
,

de hier

bedoelde vorderingen kunnen doen en in geval van nalatigheid

of weigering, door dwang en onteigening die vorderingen kunnen
doorzetten ? Zou zelfs zoodanig militair van minderen rang zoo

ver kunnen gaan van tot het doen van transporten geleiders,

schippers of voerlieden aan te wijzen, en dus tegen burgers, die

hem niet ondergeschikt zijn, eene soort van pressing uit te oefe-

nen? Men zou dit ten hoogste verkeerd en strijdig met de regten

der ingezetenen achten. Maar daarenboven ziet men niet de minste

reden, waarom, ook voor tijden van vrede, dergelijke buitenge-

wone en willekeurige magt aan de krijgsbevelhebbers van hoogeren

en lageren rang zou worden toegekend. Niet zij, maar de burger-

lijke besturen zijn met de hier in aanmerking komende plaatselijke

omstandigheden bekend. Zoo er dus vorderingen, hetzij tot huis-

vesting van krijgsvolk , hetzij tot transporten en leverantien ,
gedaan

moesten worden
,
zouden die van de gemeentebesturen belmoren

uit te gaan. Bij het marschreglement van 3 Augustus 181-1 was
het beginsel op den voorgrond gesteld, dat de kazernering en

inkwartiering geschiedt door de zorg van den burgemeester of den

magistraat. Er kan geene aanleiding bestaan om van dat beginsel

af te wijken.

Nog een ander bezwaar werd door zeer vele leden tegen dit

artikel geopperd. Zelfs indien men — hetgeen het geval niet is—
zich met het denkbeeld kon vereenigen , dat de regeling der

inkwartieringen en verdere bij art. 187 der Grondwet bedoelde

verstrekkingen bij reglement geschiedde, zou men het tegenwoordig

artikel, als te algemeen gesteld, verwerpelijk moeten achten. Er
is hier sprake van twee zeer onderscheidene zaken , te weten

vooreerst van de inkwartiering van doortrekkend krijgsvolk en in

de tweede plaats van transporten en leverantien ,
voor ’s Konings

legers of vestingen gevorderd. De wet zelve behoorde die twee

zaken van elkander gescheiden te houden. Al geeft men toe, dat

ook in tijd van vrede inkwartiering mogelijk moet zijn, dan erkent

men nog geenszins, dat zulks ook met opzigt tot de transporten

en leverantien in eenen meer onbeperkten zin het geval behoort

te wezen. Het brengen van het transport van troepen ten laste

van inwoners of gemeenten kan , uit hoofde der te dien aanzien

bestaande contracten van aanbesteding
,

in den regel niet te pas

komen. Evenmin kan dit ten aanzien van het vervoer van oor-

logsmaterieel of van leverantien ten behoeve der vestingen het

geval wezen. Slechts zeer buitengewone omstandigheden kunnen

in vredestijd tot afwijking van dien regel noodzaken. Maar dan

ook is het duidelijk, dat de beslissing over die afwijking niet aan

de militaire magt moet staan, en dat dus de wet zelve uitdruk-

kelijk de gevallen behoort te bepalen ,
waarin de afwijking zou

plaats hebben. Den schipper, wiens vaartuig, den voerman, wiens

wagen men gebruikt, kan daardoor een verlies worden toegebragt,

’t welk door de te verleenen schadeloosstelling slechts zeer onvol-

ledig zou worden vergoed. De schade en ongelegenheid , door

gedwongene leverantien te berokkenen, zou nog veel grooter kun-

nen zijn.

Art. 2. Ofschoon men erkent, dat door de wijziging, die dit

artikel heeft ondergaan
,

eenigermate aan de vroeger daartegen

geopperde bedenking is te gemoet gekomen, meent men, dat ook

thans nog hier aan de militaire magt een gezag wordt toegekend,

i. II.
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dat die magt niet behoort te kunnen uitoefenen. De militaire

bevelhebberT die het binnentreden in de woning eens ingezeten

,

diens ondanks, gela3t , kan zich volgens het artikel daartoe laten

vervangen door een schriftelij k aangewezen beambte. Hij oefent

dus in dat geval over burgerlijke ambtenaren een gezag uit, dat

hem niet toekomt.

Art. 3. Hetonregt, dat, naar het gevoelen van zeer vele leden,

in de bepaling van dit artikel ligt, is door de opheldering in de

Memorie van Toelichting niet weggenomen ; maar' komt veeleer

daardoor nog duidelijker uit. Men kan het niet anders dan eene

regtstreeksche inbreuk op het regt van eigendom noemen, dat als

men een ingezeten tijdelijk een hem toebehoorend middel van ver-

voer heeft ontnomen ,
en hij naderhand , omdat het onbruikbaar

of voor hem zonder waarde is geworden, weigert het terug te

nemen ,
die ingezeten ,

in bepaalde gevallen
,

niet slechts alle

schadeloosstelling zou missen, maar nog daarenboven tot betaling

van kosten zou kunnen worden gedwongen. Het denkbeeld
, dat

de verstrekkingen, waarvan art. 187 der Grondwet spreekt, niet

dan tegen schadeloosstelling kunnen worden gevorderd, gaat zoo

doende geheel te loor. De bepaling is dus ook met dat grondwets-
artikel in lijnregten strijd.

Art. 4. Ook in het stelsel der wet meent men
, dat van de

bepaling van het 1ste lid van het artikel een veel te ruim gebruik

zou kunnen worden gemaakt. De militaire bevelhebbers zouden
nalatigheid of weigering om den doortogt te verleenen kunnen
noemen, wat aan andere oorzaken toe te schrijven ware. Zoo kan
een weg door rijtuigen opgestopt of het gebruik daarvan door het

hoogere gezag verboden zijn
; en zouden de militaire bevelhebbers

in zulke gevallen altijd maatregelen tot wegruiming der belemme-
ring mogen nemen ,

* die meestal met eene soort van geweld ge-

paard zouden gaan ? Men zou dit verkeerd achten en het oneindig

verkieslijker rekenen, dat de wet zelve eene andere magt aanwees,

die het geschil hielp beslissen. In vele gevallen zou de burge-

meester der gemeente daar voor de geschiktste persoon zijn; maar
geenszins in alle.

Met het doel om die noodzakelijkheid der tusschenkomst eener

andere magt in het oog te doen vallen , is in het vorig verslag het

voorbeeld eener sluis genoemd
,
die ter zake van den waterstand

niet kan geopend worden. Maar dit was slechts één speciaal g^val,

waarbij men vele andere had kunnen voegen. De Regeling heeft

bij hare gewijzigde voordragt getracht daarin te voorzien -, maar
eensdeels de voorziening voor andere gevallen achterwege gelaten;

anderdeels de zaak, die men meer bepaald had genoemd, onvol-

doende geregeld. Het is toch geenszins altijd de burgemeester
der gemeente, die last tot het openen eener sluis geven kan. Niet
zelden hangt die opening van een waterschapsbestuur af, in welks
werkkring de burgemeester niet treden kan, zonder zijne bevoegd-
heid te overschrijden of zelfs soms zonder eene zware verant-
woordelijkheid op zich te laden. Daarenboven is de gaarder der
sluisgelden geenszins altijd, zoo als hier ondersteld wordt, dezelfde

persoon met den wachter of opzigter.

Ook de bedenking omtrent de wegen , die
, ofschoon publiek

,

bijzonder eigendom zijn, is niet geheel opgelost. Men meent, dat
er zoodanige wegen zijn

, waarop de doortrekkende troepen
, of

liever de daarbij behoorende paarden en wagens
, bij de verleende

concessie geenszins van het betalen van tollen zijn vrijgesteld.

Zal desniettemin de militaire magt dien vrijdom kunnen vorderen?
Art. 5. Naar ’t gevoelen van verscheidene leden treft men hier

eene zonderlinge toepassing van het laatste lid van art. 187 der
Grondwet aan. Zij toch meenden die bepaling zoodanig te moeten
opvatten, dat voor tijden van oorlog uitzonderingen konden wor-
den gemaakt op de waarborgen , bij de uitvoering van het 2de
lid van art. 187 met opzigt tot de inkwartieringen en verdere
verstrekkingen aan de ingezetenen te verleenen. Hier daarentegen
wordt voor tij dén van oorlog blootweg, zonder afdoende reden,
de schadeloosstelling voor het gebruik van wegen enz. opgeheven.
Nog tot eene andere aanmerking gaf het artikel aanleiding.

Daaruit schijnt bij tegenstelling te volgen, dat in vredestijd de
tollen enz., waarvan art. 4 spreekt, wel zullen betaald worden.
Maar hoe laat zieh dit dan rijmen met de Memorie van Toelich-
ting

,
volgens welke de vraagstukken van dezen aard , als tot

de algemeene regeling van het onderwerp betrekkelijk, . aan de
reglementen belmoren overgelaten te worden ?

Aldus vastgesteld bij de Commissie den 26sten Januarij 1853.

PoOrtmax.
De Max.
Gevers Deijnoot.
Jespers.
Vax NispEjt VAX Seykxakr.

[LXX. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de ritting van
den loden Februarij 1853.

5IIJXE heerex !

In verband met de wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad

n°. 44) ,
worden aan U hiernevens ter overweging aangeboden tien

Wets-ontwerpen ,
strekkende tot het verleenen der hoedanigheid

van Nederlander

aan Chr. TT. UhlenbecJc, aan het Nieuwe Diep;

» O. A. Uhlenbeck , te Amsterdam;
» P. F. Uhlenbeck , te Warmond;
» Th. J. Niedfeld, te Schiedam;
i) B. Sievers, te Heerenveen

;

n J. H. van Engelen . te Avereest

;

» J. Cahn of Cahen , te Amsterdam ;

» J. Hartman , te Amsterdam

;

» A. Meuskens , te Grave, en

)> F. W. Junghuhn , te Soeterwoude.

De redenen van die voorstellen zijn omschreven in de Memorien
van Toelichting die , van bijlagen voorzien , ze vergezellen.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage , den I5den Januarij 1853.

WILLEM.

[LXX. 2.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van Chr. W.
Uhlenbeck, aan het Nieuwe Diep.

Wij WILLEM IH, exz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat Christian

Wilhelm Uhlenbeck aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven

om als Nederlander te worden genaturaliseerd , en tevens , door

overlegging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850

(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Christian Wilhelm Uhlenbeck

,
officier van administratie der 2de klasse,

geboren te Colombo (eiland Ceylon ), thans dienende aan boord van
Zijner Majesteits stoomboot Cycloop

,
liggende in het Nieuwe Diep

(provincie Noordholland).

Lasten en bevelen
,
enz.

[LXX. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten ,
door de Regering ingewonnen ten aanzien van

het verzoek om naturalisatie van Christian Wlhebn Uhlenbeck geven

haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan

te bevelen.

De Minister van Justitie
,

StREXS.

[LXX. 4.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van O. A. Uhlen-

te Amsterdam.

Wij WILLEM III , exz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Olke Arnoldus

Uhlenbeck aan Ons zyn verlangen heelt te kennen gegeven om als

Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door ovor-

legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850

(Staatsblad n°. 41), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten , voorgeschreven in art. 5 dor voormelde wet

,

Zoo is liet, dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg dor Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

£)• hoedanigheid van Nederlander wordt by doze verleend aan
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Olke Arnoldus Uhlenbeck, luitenant ter zee der 1ste klasse, onder-

inspecteur van het loodswezen
,
geboren te Colombo (eiland Ceylon)

,

wonende te Amsterdam (provincie Noordholland).

Lasten en bevelen , enz.

[LXXt 5.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,

door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Olke Arnoldus Chlenbeck

,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.

De Minister van Justitie ,

Stress.

[LXX. 6.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van P. F. Uhlen-
beck, te Warmond.

Wu WILLEM m, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Piter Frederik

Uhlenbeck aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven

om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten

,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is* het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal ,

hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Piter Frederik Uhlenbeck

,
luitenant ter zee der 1ste klasse, geboren

te Colombo (eiland Ceylon ), thans wonende te Warmond (provincie

Zuidholland).

Lasten en bevelen, enz.

[LXX. 7.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aanzien
van het verzoek om naturalisatie van Piter Frederik Uhlenbeck

,

geven haar genoegzame aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt
aan te bevelen.

De Minister van Justitie
,

Stress.

[LXX. 8.J

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van Th. J. Niedfeld

,

te Schiedam.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Theodor Joseph
Niedfeld aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als
Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-
legging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot
uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-
ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Theodor Joseph Niedfeld , 1ste stuurman ter koopvaardij vaa rt

,

geboren te Lohne , in het hertogdom Oldenburg
, wonende te Sc ïieuam

(provincie Zuidholland).

Lasten en bevelen , enz.

[LXX. 9.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
, door de Regering iDgewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Theodor Joseph Niedfeld
,
geven

haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan te
bevelen.

De Minister van Justitie.,

Stress.

[LXX. 10.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van B. Siever»,
te Heerenveen.

Wij WILLEM IU, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat' Bernard
Sievers aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als 1 Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken

, opgenoemd in art. 6 der wet tot
uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-
ten , voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Bernhard Sievers, koopman en winkelier, geboren te Hannover
(Koningrijk Hannover), wonende te Heerenveen (provincie Friesland).

Lasten en bevelen, enz.

[LXX. 11.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Bernhard Sievers, geven
haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan
te bevelen.

De Minister van Justitie,

Stress.

[LXX. 12.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. H. va#
Engelen, te Avereest.

Wij WILLEM IH, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Jan Hendrik
van Engelen aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven

om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken ,
opgenoemd in art. 6 der wet

tot uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad. n°. 44) ,

heeft doen blijken van het bezit der vereischten ,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo ishet, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal

, hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Jan Hendrik van Engelen

,

deurwaarder bij ’s Rijks belastingen,

geboren te Nordhoorn (Koningrijk Hannover
) ,

wonende te Avereest

(provincie Overijssel).

Lasten en bevelen, enz.

[LXX. 13.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten annzien

van het verzoek om naturalisatie van Jan Hendrik van Engelen,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

Stress.

[LXX. 14.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. Cabn of

Cahen , te Amsterdam.

Wu WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebban , dat Joseph Cahn
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of Cahen aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-

legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850

(
Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het ,
dat Wij ,

den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Joseph Cahn, zich doorgaans noemende en teekenende Joseph Cahen,

koopman, geboren te Bonn (Koningrijk Pruissen)
,
wonende te

Amsterdam (provincie Noordholland).

Lasten en bevelen, enz.

[LXX. 15.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Joseph Cahn of Cahen

,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

Streks.

[LXX. 16.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. Hartman,
te Amsterdam.

Wu WILLEM TH, ekz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,

dat Joannes
Hartman aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
u's Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44) , heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is het, dat Wij

,
den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel

.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Joannes Hartman , agent der Mainzer stoomsleepvaart

,
geboren

te Keulen (Koningrijk Pruissen), wonende te Amsterdam (provincie

Noordholland).

Lasten en bevelen
,
enz.

[LXX. 17.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Joannes Hartman
,
geven

haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan
te bevelen.

De Minister van Justitie

,

Streks.

[LXX. 18.J

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van A. Meuskens,
te Orave.

Wij WILLEM III, ekz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,

dat Andreas
Meuskens aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. G der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten,
voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet.
Zoo is het, dat Vvy, den Ruud vuu tttute gehoord su met ge-

meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-
staan

,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Andreas Meuskens, fortificatie-opzigter der 2de klasse, geboren
te Straelen (Koningrijk Pruissen), wonende te Grave (provincie
Noordbrabant).

Lasten en bevelen
, enz.

[LXX. 19.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien van

het verzoek om naturalisatie van Andreas Meuskens
, geven haar

voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan te
bevelen.

De Minister van Justitie

,

Streks.

[LXX. 20.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van F. W. Jung-
huhn, te Soeterwoude.

Wri WILLEM IH, ekz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Franz Wilhelm
Junghuhn aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als

Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-
legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot uit-

voering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten

,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

;

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan ,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Franz Wilhelm Junghuhn, geboren te Mansfeld (Koningrijk Pruissen),

wonende te Soeterwoude (provincie Zuidholland).

Lasten en bevelen, enz.

[LXX. 21.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten, door de Regering ingewonnen ten aanzien van
het verzoek om naturalisatie van Franz Wilhelm Junghuhn

,

geven
haar voldoende aanleiding te tegenwoordige wets-voordragt aan
te bevelen.

De Minister van Justitie

,

Streks.

[LXXI. l.J

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van
den 1 bden Februarij 1853.

MIJKE HEEREK !

Wij bieden hiernevens aan U ter overweging aan een Ontwerp
van Wet betreffende het verleenen van pensioen aan werklieden
en bedienden, op daggeld werkzaam bij inrigtingen van ’s Rijks

Zee- en Landmagt, niet begrepen in de wetten van den 2Ssten

Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127 en 129) en op ’s Rijks jagten
en werkvaartuigen ; mitsgaders aan hunne weduwen en kinderen.

De toelichtende Memorie, die het voornoemd Wets-ontwerp
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede, Mijne Ileeren , bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

Het Loo, den 5den Februarij 1853.

WILLEM.
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Pensioen aan werklieden en bedienden op daggeld werkzaam bij inrigtingen van ’s Rijks Zee- en Landmagt.

(Ontwerp van Wet.)

[LXXI. 2.]

ONTWERP VAN WET betreffende het verleenen van pen-

sioen aan werklieden en bedienden
,
op daggeld werkzaam hij

inrigtingen van 's Rijles Zee- en Landmagt , niet begrepen

in de watten van den 28sten Augustus 1851 (Staatsblad

n°. 127 en 129) en op 's Rijles jagten en werkvaartuigen

;

mitsgaders aan hunne weduwen en kinderen.

Wij WILLEM III
,
ENZ.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat bij de wet be-

hoort te worden geregeld het verleenen van pensioen aan werk-

lieden en bedienden, op daggeld werkzaam bij inrigtingen van

’s Rijks zee- en landmagt, niet begrepen in de wetten van den

28sten Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127 en 129) ,
en op ’s Rijks

jagten en werkvaartuigen, mitsgaders aan de weduwen en kin-

deren van diegenen hunner, die in en door de uitoefening van

's Lands dienst het leven hebben verloren

,

Zoo is het, dat Wij
,
den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en ver-

staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

lste AFDEELING.
Van de pensioenen der toekomstig in dienst te stellen

werklieden en bedienden.

Art. 1. Ten laste van den Staat wordt pensioen verleend aan

werklieden en bedienden, die na de invoering dezer wet op dag-

geld in dienst worden gesteld bij inrigtingen van ’s Rijks zee- en

landmagt, niet begrepen in de wetten van den 28sten Augus-
tus 1851 (Staatsblad n°. 127 en 129) ,

en op ’s Rijks jagten en

werkvaartuïgen , in de gevallen
,
onder de voorwaarden en naar

de regelen bij deze afdeeling bepaald.

Art. 2. De aanspraak op pensioen wordt verkregen ter zake van

verwonding ,
verminking , ziels- of lichaamsgebreken, ontstaan in en

door de uitoefening van de dienst; voor zooveel die verwonding
,

verminking of gebreken den belanghebbende tot de verdere waar-
neming van zijne werkzaamheden voor altijd ongeschikt maken
en hem tevens buiten staat stellen om, door handenarbeid, in

zijn levensonderhoud te voorzien.

Art. 3. De regeling van het pensioen geschiedt naar den tijd, dat

de belanghebbende bij de, in deze wet bedoelde rijks-inrigtingen,

jagten en werkvaartuigen werkzaam is geweest.

Diensten beneden den ouderdom van twintig jaren daarbij ver-

rïgt , komen niet in aanmerking.

Militaire en burgerlijke diensten vóór en na de invoering dezer

wet aan den lande bewezen, worden, met inachtneming van de

bepalingen voorkomende in de artt. 5 en 6 ,
in de berekening van

het volgens deze wet te verleenen pensioen opgenomen.
Art. 4. De aanspraak op pensioen wordt verloren door het eigen-

dunkelijk verlaten der betrekking en door verwijdering, zoo

wegens lijf- of onteerende straf, als ter zake van aanhoudend
wangedrag, onzedelijkheid of merkelijke achteloosheid in de waar-
neming der dienstpligten.

Art. 5. Wanneer de belanghebbende niet binnen één jaar , nadat

hij uit zijne betrekking bij eene der inrigtingen van ’s Rijks zee-

en landmagt of op ’s Rijks jagten en werkvaartuigen, of wel uit

eenige andere militaire of burgerlijke betrekking in dienst van
het Rijk is ontslagen, weder bij die inrigtingen of jagten en werk-
vaartuigen is geplaatst, worden zijne vroegere diensten in de

berekening van het pensioen niet begrepen.

Deze bepaling is niet van toepassing op de werklieden en be-

dienden die, ten gevolge van algemeene maatregelen van bestuur

of onder toekenning van pensioen zijn ontslagen en werkt niet

terug op diensten, vóór het in werking treden dezer wet bewezen.

Art. 6. Hij die vrijwillig het ontslag uit zijne betrekking neemt,

kan ,
bij weder-in-dienst-treding bij eene der inrigtingen van ’s Rijks

zee- en landmagt of op ’s Rijks jagten en werkvaartuigen, zijne

vroegere daarbij bewezene diensten
, tot het erlangen van pensioen

doen gelden, ingeval deze diensten binnen ééne maand zijn opge-
volgd door eene verbindtenis bij de zee- of landmagt.

Art. 7. Het pensioen wordt bepaald voor ieder jaar dienst
,
op

een veertigste deel van het een derde van het gemiddeld bedrag van
het daggeld, over eón jaar, gedurende de laatste zestig maanden
door den belanghebbende genoten.

Waar deze maatstaf ontbreekt , wordt daartoe genomen het ge-
middelde bedrag van het genoten daggeld over het kortere tijdvak,

in verhouding tot zoodanig bedrag gedurende zestig maanden.
Niet meer dan 40 jaren dienst komen in berekening

,
en behou-

dens de uitzondering in de 2de zinsnede van art. 8 ,
kan het

pensioen het bedrag van drie honderd gulden niet te boven gaan.
Bij minderen diensttijd dan van twintig jaren wordt het pensioen

bepaald op de helft van het bedrag na 40 jaren dienst toe te staan;

doch zal het behoudens do uitzondering in do 2do zinsnede van
art. 8, de som van honderd vijftig gulden niet te boven kunnen
gaan.

Ingeval het pensioen, in evenredigheid der dienstjaren, minder

dan vijftig gulden zou moeten bedragen
,
wordt het, bij uitzonde-

ring
, op die som bepaald.

Art. 8. Wanneer de verwonding
,
verminking of ligchaamsgébrekeu ,

vermeld in art. 2 ,
het verlies ten gevolge hebben van een der lede-

maten of het gemis van het gebruik daarvan , of wel dat de toe-

stand van dien aard is dat dezelve met zoodanig verlies of gemis

kan worden gelijkgesteld, wordt, ongelct de diensttijd, het pen-

sioen bepaald op hetzelfde bedrag als waarop de belanghebbende

na eenen diensttijd van veertig jaren aanspraak zou hebben ; de

som van drie honderd gulden niet te boven gaande.

Bij verlies, door gelijke oorzaken, van twee of meer ledematen ol

bij het gemis van het gebruik daarvan
,
of wel, wanneer de toe-

stand van dien aard is, dat dezelve met zoodanig verlies of gemis

kan worden gelijkgesteld, zoo ook voor geheel en onherstelbaar

verlies van het gezigtsvermogen in beide oogen , wordt het pensioen-

bedrag, aangewezen in de lste zinsnede, met een vierde gedeelte

vermeerderd, het geheelc bedrag de som van drie honderd vijf en.

zeventig gulden niet te boven gaande.

Door ledematen worden bepaaldelijk verstaan handen en voeten
,

onverschillig of zich aan het verlies daarvan dat van armen en

beenen paart.

De werkman of bediende die
,

niettegenstaande het verlies of

het gemis van het gebruik van óén of meer ledematen ,
veroor-

zaakt op de wijze als bij de lste en 2de zinsnede is bedoeld,

blijft doordienen
,
verkrijgt

,
wanneer hij later pensioen erlangt ,

en

bijaldien hij in de alsdan bekleede betrekking op geen hooger

bedrag aanspraak heeft, zoodanig pensioen als aan hem, tijdens

hij de verwonding
,
verminking of ligchaamsgebreken heeft bekomen

,

wegens het verlies of het gemis van het gebruik van een of meer

ledematen zou zijn toegelegd.

Art. 9. Het pensioen
,

toe te kennen aan den werkman of be-

diende ,
die reeds vroeger op pensioen is gesteld geweest, wordt in

den zin van het bepaalde bij de artt. 7 en 8 geregeld naar het

daggeld door hem gedurende de laatste zestig maanden of over korter

tijdvak genoten, met inachtneming overigens van de bepalingen

dezer wet.

In geen geval zal het latere pensioen beneden het bedrag van

het vroeger genotene worden gesteld.

Art. 10. Het pensioen neemt aanvang met den dag volgende

op dien waarop het daggeld heeft opgehouden.

Art. 11. Wanneer de werkman of bediende, die onder toeken-

ning van pensioen is ontslagen
,
later ,

hetzij meerdere dienstjaren

mogt kunnen doen gelden
,
als waarnaar zijn pensioen is geregeld

,

hetzij
,
ten gevolge van de verwonding

,
verminking of ligchaamsgebreken ,

welke zijne verwijdering uit de dienst hebben veroorzaakt, in

zoodanigen toestand is gebragt
,

als op grond waarvan hij, bij

het ontslag ,
aanspraak op hooger pensioen zoude gehad hebben

dan aan hem is verleend
,
wordt hij in het genot van dat hooger

pensioen nog gesteld ,
mits de aanvrage daartoe binnen den tijd van

één jaar nadat het pensioen heeft aangevangen ,
aan het Depar-

tement van Marine of aan dat van Oorlog zij ingezonden.

Die verhooging gaat in, bijaldien ze wordt verleend op grond

van meerder dienstjaren, met den dag volgende op dien waarop

het daggeld heeft opgehouden , en ter zake van verslimmering der

bekomen verwonding of gebreken ,
met den dag waarop de aanvraag

bij gemeld departement is ontvangen.

Art. 12. De werkman of bediende die uit zijne betrekking is

ontslagen, zonder dat hem pensioen is toegekend, kan het nog

verkrijgen, wanneer later bevonden wordt dat hij daarop tijdens

zijn ontslag aanspraak had.

Die aanspraak vervalt wanneer de aanvraag om pensioen niet

binnen den tijd van één jaar na het ontslag, aan liet Departement

van Marine of aan dat van Oorlog is ingezonden.

Het pensioen neemt aanvang met den dag volgende op dien

waarop het daggeld heeft opgehouden.

Art. 13. De oorzaak,- de aard en de gevolgen van de verwonding

verminking ,
ziéls- en ligchaansgebreken die aanspraak op pensioen

geven, moeten bij militai "-geneeskundig onderzoek zijn erkend.

Hde AFDEELING.
Van de pensioenen der bestaande werklieden en bedienden.

Art. 14. Ten laste van den Staat wordt pensioen verleend aan de

werklieden en bedienden die bij de invoering dezer wet op daggeld

werkzaam zijn bij inrigtingen van ’s Rijks zee- en landmagt, niet

begrepen in de wetten van den 28sten Augustus 18:>1 (Staatsblad

n°f 127 en 129), en op ’s Rijks jagten en werkvaartuigen , in <lc

gevallen, onder de voorwaarden en naar de regelen bij deze af-

deeling bepaald.

Art. 15. De aanspraak op pensioen wordt verkregen :

a. ter zake van veertig jaren dienst, met zcsligjurigen oudei-
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dom, mits de belanghebbende tot de verdere waarneming van
zijne werkzaamheden voor altijd ongeschikt is ;

b. ter zake van verwonding , verminking ,
ziels- of ligchaarns-

gebreken ontet&an in en door de uitoefening van de dienst , voor

zooveel die verwonding
,
verminking of gebreken den belanghebbende

tot de verdere waarneming van zijne werkzaamheden voor altijd

ongeschikt maken, en hem tevens buiten staat stellen, om door

handenarbeid in zijn levensonderhoud te voorzien
;

c. wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid van den belang-

hebbende voor altijd tot de verdere waarneming zijner werkzaam-
heden, hoezeer ontstaan door andere oorzaken als die ad b vermeld,

doch niet het gevolg van eigen moedwillige handelingen of onge-

regeld gedrag, voor zooveel die ongeselakt heid of onbekwaamheid

hem tevens buiten staat stellen, om door handenarbeid in zijn

levensonderhoud te voorzien; mits een diensttijd hebbende van
niet minder dan twintig jaren.

Art. IC. Het pensioen ter zake van veertig jaren dienst
, met

zesligjarigen ouderdom, aangeduid bij lit. a van art. 15, wordt
vastgesteld op de helft van het gemiddeld bedrag van het daggeld

over e'e'n jaar, gedurende de laatste zestig maanden door den be-

langhebbende genoten.

Niet meer dan 4Q jaren dienst komen in berekening, en behou-
dens de uitzondering in de 2de zinsnede van art. 19, kan het

pensioen het bedrag van vier honderd galden niet te boven gaan.
Art. 17. Het pensioen voor verwonding

,
verminking

,
ziels- of

ligchaamsgebreken omschreven in art. 15 lit. b
,
wordt bepaald voor

ieder jaar dienst op een veertigste deel van de helft van het gemid-
deld bedrag van het daggeld over één jaar, gedurende de laatste

zestig maanden door den belanghebbende genoten.

Waar deze maatstaf ontbreekt, wordt daartoe genomen het ge-
middeld bedrag van het genoten daggeld, over het kortere tijd-

vak, in verhouding tot Zoodanig bedrag gedurende zestig maanden.
Niet meer dan 40 jaren dienst komen in berekening, en be-

houdens de uitzondering in de 2de zinsnede van art. 19, kan
het pensioen het bedrag van vier honderd gulden niet te boven
gaan.

Bij minderen diensttijd dan van twintig jaren wordt het pen-
sioen bepaald op de helft van het bedrag voor 40 jaren dienst,

met zestigjarige

n

ouderdom vastgesteld, doch zal het, behoudens
de uitzondering in art. 19, de som van twee honderd gulden
niet te boven kunnen gaan.

Ingeval het pensioen in evenredigheid der dienstjaren minder
dan vijjlig gulden zou moeten bedragen, wordt het, bij uitzon-
dering, op die som bepaald.

Art. 18. Bijaldien de werkman of bediende moet worden ontsla-

gen ter zake van ongeschiktheid of onbekwaamheid
,
waarvan de rede

is bij lit. c van art. 15, wordt het pensioen bepaald op drie

vierde gedeelten van het bedrag, bij art. 17 ter zake van verwon-
ding , verminking

,
ziels- of ligchaamsgebreken toegekend, met

toepassing van het bepaalde in de laatste zinsnede van art. 17.

Art. 19. Wanneer de verwonding
,
verminking of ligchaamsgebreken

,

bedoeld bij lit. b van art. 15 , het verlies ten gevolge hebben van
één der ledematen of het gemis van het gebruik daarvan

,
of wel

dat de toestand van dien aard is dat dezelve met zoodanig ver-
lies of gemis kan worden gelijkgesteld, wordt, ongelet de dienst-
tijd, het pensioen bepaald op hetzelfde bedrag, als waarop de be-
langhebbende na eenen diensttijd van veertig jaren aanspraak zou
hebben ; de som van vier honderd, gulden niet te boven gaande.

Bij verlies, door gelijke oorzaken, van twee of meer ledematen,
of bij het gemis van het gebruik daarvan, of wel, wanneer de
toestand van dien aard is

,
dat dezelve met zoodanig verlies of ge-

mis kan worden gelijkgesteld
, zoo ook voor geheel en onherstelbaar

verlies van het gezigtsvermogen ia beide oogen
, wordt het pensioen -

bedrag , aangewezen in de 1ste zinsnede, met een vierde gedeelte
Vermeerderd ; het geheelo bedrag de som van vijf honderd gulden
niet tc boven gaande.
Door ledematen worden bepaaldelijk verstaan handen en voeten

,

onverschillig of zich aan het verlies daarvan dat van armen en
boenen paart.

De werkman of bediende die, niettegenstaande het verlies of
gemis van het gebruik van don ofmeer ledematen, veroorzaakt op
de wijze als bij de eerste en tweede zinsnede is bedoeld, blijft door-
dienen , verkrijgt, wanneer hij later pensioen erlangt, en bijaldien
hij in de alsdan bekleede betrekking op geen lioogcr bedrag aanspraak
heeft, zoodanig pensioen als aan hem, tydens hij de verwonding

,

verminking of ligchaamsgebreken heeft bekomen, wegens het verlies
of het gemis van het gebruik van een of meer ledematen zou zijn

toegelegd.

.

Art. 20. Het pensioen toe te kennen aan den werkman of bediende
die reeds vroeger op pensioen is gesteld geweest, wordt in don zin
van het bepaalde bij de artt. 1G, 17, 18 en 19 geregeld naar het
daggeld, door hom gedurende de laatste zestig maanden of over
korter tijdvak genoten ; mot inachtneming overigens van de
bepalingen dezer wet.

In geen geval zal het latere pensioen beneden het bedrag van
het vroeger genotene worden gesteld.

,Ait 21. De bepalingen van de artt. 3,4, 5, 6, 10, 11, 12

en 13 zijn ook van toepassing op den werkman en bediende in deze

afdeeling begrepen.

lilde AFDEELING.
Van de pensioenen en onderstanden derweduvien en kinderen

, zoo

van de toekomstig in dienst te stellen als van de bestaande

werklieden en bedienden.

Art. 22. De weduwen van werklieden en bedienden op daggeld
werkzaam bij inrigtingen van ’s Rijks zee- en landrnagt, niet begrepen
in de wetten van den 28sten Augustus 1851 (

Staatsblad n°. 127 en 129)

,

en op ’s Rijks jagten en werkvaartuigen, hebben aanspraak op pen-
sioen, in de gevallen, dat hai’e echtgenooten in en door de uitoefening

van de dienst het leven hebben verloren, of aan de onmiddellijke

gevolgen van daarin ontstane verwonding of verminking, binnen
één jaar, zijn overleden, nadat de voorschrevene omstandigheden
behoorlijk zijn erkend.

De voormelde bepaliogen zijn niet toepasselijk op weduwen wier
huwelijk na de gedachte omstandigheden is voltrokken.

Art. 23. Het pensioen wordt bepaald op de helft van het pensioen-

bedrag, waarop de echtgenoot, bijaldien hij tijdens zijn over-

lijden 40 jaren had gediend, ingevolge de artt. 7 en 16 aan-
spraak zou gehad hebben ; zullende mitsdien het pensioen der

weduw*e van een toekomstig in dienst te stellen werkman of bediende
in geen geval de som van honderd vijjtig gulden, en dat der weduwe
van een der bestaande werklieden of bedienden in geen geval de
som van twee honderd gulden mogen te boven gaan.

Art. 24. Het pensioen neemt in den regel aanvang met den dag
volgende op dien waarop het daggeld van den echtgenoot ophoudt.
Doch ingeval deze-, ter zake van in en door de uitoefening van de
dienst, bekomene verwonding of verminking

, reeds in het genot van
pensioen gesteld zijnde, binnen den tijd Van een jaar, aan de ge-
volgen van die omstandigheden is overleden, neemt het pensioen

der weduwe aanvang met den dag volgende op dien waarop het

pensioen ban haren echtgenoot heelt opgehouden.

"Wanneer de aanvrage tot het bekomen van het weduwen-pen-
sioen niet binnen één jaur , nadat de aanspraak daarop was ver-

kregen, aan het Departement van Marine of aan dat van Oorlog

is ingezonden
,
gaat het pensioen eerst in met het vierendeeljaars,

volgende op dat, waarin de aanvrage is gedaan.

Bijaldien de aanvrage niet binnen vijf jaren, nadat op het

pensioen aanspraak was verkregen, mogt zijn ingediend, vervalt

die aanspraak.

Bij hertrouwen houdt het pensioen op met den dag waarop
het huwelijk is voltrokken.

Art. 25. Wanneer de werkman of bediende die, op eene wijze als

bij art. 22 is vermeld, het leven heeft verloren, geene Aveduwe, maar
kind of kinderen

,
geboren uit een, vóór het ontstaan der bij even-

gemcld artikel omschrevene omstandigheden , voltrokken wettig

huwelijk achterlaat, wordt aan dat kind of die kinderen, zoo-

lang zij beneden den ouderdom van achttien jaren en ongehuwd zijn,

en in het geval dat zij geen verzorging uit ’s Rijks geldmiddelen

genieten, een onderstand verleend, ten gelijken bedrage als liet

pensioen dat aan de weduwe zoude zijn toegestaan. Zoodra een

der kinderen ophoudt aanspraak te hebben op onderstand
,
gaat

zijn aandeel over op de overig blijvende, daarop aanspraak hebbende
kinderen.

Op den onderstand der kinderen zijn ook de bepalingen van de
lste, 2de en 3de zinsneden van art. 24 van toepassing.

Art. 26. Bijaldien eene weduwe in het genot van pensioen
, een

huwelijk aangaat, of wanneer eene weduwe gepensioneerd of op het

pensioen aanspraak hebbende, is overleden, en er kind of kinderen

aanwezig zijn. geboren uit een wettig huwelijk van hem, die, op
eene wij ze als bij art. 22 is ontschreven , het leven heeft verloren,

wordt aan dat kind of die kinderen , onder dezelfde voorwaardelijke

bepalingen en op denzeltden voet
,

als in art. 25 zijn vastgesteld

,

en daarbij bepaalde onderstand toegelegd, met ingang van den dag
waarop het pensioen heeft opgehouden.

Art. 27. Ingeval de werkman of bediende die , op eene wijze als

bij art. 22 is omschreven , het leven heeft verloren
, behalve eene

weduwe ,
ook kind of kinderen

, door hem in vroeger huwelijk

verwekt, achterlaat, wordt het aan de weduwe toe te kennen
pensioen , zoolang dat kind of die kinderen in de omstandigheden
verkcercn ,

op grond waarvan zij
, krachtens de bij art. 25 vastgc-

stelde bepalingen , op onderstand aanspraak hebben, op naam en

ten behoeve van de weduwe voor do eéne helft en van gemeld
kind ol kinderen voor de wederhelft verleend.

Van den dag dat het kind of do kinderen ophouden op onder-

stand aanspraak te hebben , wordt de weduwe ook in liet bezit

van de tweede helft van het pensioen gesteld.

Hij overlijden van do weduwe of wanneer zij in het huwelijk

treedt, gaat de door haar genotene helft op liet kind of do kin-
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deren over, voor zooverre zij, krachtens de bij art. 25 vastge-

stelde bepalingen, nog op onderstand aanspraak hebben.

Art. 28. Eene weduwe hertrouwd, doch op nieuw weduwe ge-

worden en
,
krachtens haar tiveede of nader huwelijk ,

tot rijkspen-

sioen, hetzij burgerlijk of militair, niet geregtigd, treedt weder in het

genot van haar vorig pensioen, waarvan de ingang, behoudens het

voorgeschrevene in de 2de en 3de zinsneden van art. 24, wordt

bepaald op den dag
,
volgende op dien

,
waarop haar laatste echt-

genoot is gestorven
,
of waarop later het rijks-tractement of pen-

sioen ,
waarvan laatstgemelde in het bezit mogt zijn geweest

,

heeft opgehoudén.

In geval er kind of kinderen uit vroeger huwelijk, krachtens

art. 26 in het genot zijn van onderstand
,
wordt de weduwe niet

eerder in haar vorig pensioen hersteld, dan met den dag, volgende

op dien
,
waarop de onderstand aan het kind of de kinderen toege-

kend, geheel heeft opgehouden.

Art. 29. Wanneer er, tijdens het overlijden van den echtgenoot

,

scheiding van tafel en bed , op zijn verzoek uitgesproken, bestaat,

heeft zijne weduwe geen aanspraak op pensioen.

In zoodanig geval en in dat van echtscheiding worden de kinde-

ren , met betrekking tot de aanspraak op onderstand
,
met ouder-

looze kinderen gelijkgesteld.

Heeft de scheiding van tafel en bed op verzoek van de vrouw

plaats gehad , dan heeft zij aanspraak op pensioen.

Is de scheiding van tafel en bed op verzoek van de beide echt-

genooten uitgesproken
,
dan kan de vrouw voor het pensioen in

aanmerking komen.

IYde AFDEELING.

Algemeene bepalingen.

Art. 30. De pensioenen ,
onderstanden en verhoogingen worden

,

op voordragt van het Departement van Marine of van Oorlog,

door Ons bepaald.

Van de gronden waarop het pensioen of onderstand is verleend

,

wordt in Ons besluit melding gemaakt.

Voorts wordt, bij het aanbieden van de begrooting van staats-

uitgaven
,
jaarlijks aan de Staten-Generaal eene lijst ovcrgelegd

van de, sedert de indiening der vorige begrooting verleende pen-
sioenen en onderstanden.

Deze lijst bevat

:

a. de namen der gepensioneerden of onderstand genietende ;

b. hun ouderdom, woonplaats en laatste betrekking;

c. de gronden waarop het pensioen of de onderstand is ver-

leend ;

d. de artikelen der wet, krachtens welke het pensioen of de

onderstand is verleend

;

e. het bedrag van het pensioen of den onderstand.

Art. 31. De pensioenen en onderstanden worden in volle gul-

dens bepaald, waarbij de onderdeden als een geheele gulden

worden berekend.

Art. 32. De pensioenen en onderstanden worden op naam van
den belanghebbende, ten laste van den Staat, in het grootboek

der pensioenen ingeschreven en van die inschrijving een bewijs

uitgereikt.

Art. 33. Na den afloop van elke drie maanden worden de

pensioenen en onderstanden betaalbaar gesteld en op overlegging

van do vereischte bewijsstukken uitbetaald.

Art. 34. Bij overlijden van den titularis wordt het pensioen of

de onderstand uitbetaald, tot het einde van het vierendeeljaars

waarin het overlijden heeft plaats gehad.

Art. 35. De gepensioneerde en onderstand genietende is ver-

pligt zijne woonplaats en verblijf te hebben en te houden op het

grondgebied van den Staat of van deszelfs overzeesche bezittingen.

Wij behouden Ons voor, de vergunning te verleenen, om het

pensioen of den onderstand voortdurend of tijdelijk buiten het Rijk

of zijne overzeesche bezittingen te verteren.

Het voortdurend buitenlandsch verblijf heeft voor gepensio-

neerden en onderstand genietende, wier pensioen of onderstand

meer dan drie honderd gulden ’sjaars bedraagt, eene korting ten

gevolge van één derde gedeelte van het pensioen of den onderstand.

Deze bepaling is ook toepasselijk op het tijdelijk buitenlandsch

verblijf, wanneer dit langer dan voor drie maanden in het jaar
wordt toegestaan.

Bij het verkrijgen van vergunning tot voortdurend buitenlandsch

verblijf, is de belanghebbende verpligt, vóór zijn vertrek of vóór
tle daarop eerstvolgende pensioenbetaling

, domicilium binnen
het Rijk of in de overzeesche bezittingen te nemen en daarvan
bij authentiek bewijs te doen blijken, met aanduiding van den
naam en de woonplaats van dengene, bij wien domicilium wordt
gekozen.

Dat bewijs wordt door den belanghebbende onverwijld aan het

departement van algemeen bestuur, hetwelk met de uitbetaling

is belast, ingezonden.

Zoolang aan laatstgemelde bepaling niet i3 voldaan, wordt
het pensioen of de onderstand niet uitbetaald.

Wanneer uit behoorlijke geneeskundige getuigenis blijkt, dat
een tijdelijk buitenlandsch verblijf tot herstel van gezondheid

,

langer dan voor drie maanden in het jaar, noodzakelijk is, wordt
het pensioen of dc onderstand, hoezeer de som van drie honderd
gulden te boven gaande, bij uitzondering niet aan dc korting van
één derde onderworpen.

Bij tijdelijk buitenlandsch verblijf, wordt de gepensioneerde
of onderstand genietende geacht zijne woonplaats binnen het Rijk
of in de overzeesche bezittingen te behouden.

Hij die zich , zonder Onze toestemming te hebben verkregen ,

buiten het Rijk of deszelfs overzeesche bezittingen ophoudt, al

mogt hij daartoe later de toestemming vi’agen en erlangen
,
ver-

liest het pensioen of den onderstand, over den tijd dat hij in

strijd met de tegenwoordige bepaling heeft gehandeld.
Art. 36. De soldij en de toelage verbonden aan de Militaire

Willems-orde en aan de benoeming van broeder der orde van
den Nederlandschen Leeuw, worden te gelijk met het pensioen

en den onderstand genoten.

Art. 37. Het pensioen of de onderstand kan niet zonder Onze
toestemming, geheel of gedeeltelijk gelijktijdig worden genoten
met aan eenige militaire of burgerlijke betrekking verbondene
inkomsten of belooningen uit de geldmiddelen van den Staat of

van zijne overzeesche bezittingen, of van fondsen onder het beheer

des Rijks geplaatst.

Buiten die toestemming, houdt het pensioen of dc onderstand

op met den dag voorafgaande dien , waarop het tractement of

de belooning aan de militaire of burgerlijke betrekking verbon-
den, aanvang heeft genomen.

Bij het ontslag uit de militaire of burgerlijke betrekking wordt
de gepensioneerde of onderstand genietende

,
in het geval dat liet

pensioen of de onderstand geheel of gedeeltelijk geschorst is ge-

weest ,
in het volle genot daarvan hersteld , tenzij er termen

bestaan tot het bekomen van een hooger pensioen of wel dat

de belanghebbende de aanspraak op pensioen mogt hebben
verloren.

Art. 38. Het pensioen kan niet gelijktijdig met een ander pen-

sioen ten laste der geldmiddelen van den Staat of deszelfs over-

zeesche bezittingen worden genoten.

Art. 39. De pensioenen en onderstanden zijn onvervreemdbaar.

De titularis kan daarover op geenerlei wijze beschikken, ook

niet door verpanding of beleening.

Indien hij last geeft om het pensioen of den onderstand voor

hem te ontvangen, kan hij die lastgeving altijd herroepen.

Alle overeenkomsten hiermede strijdig, zijn nietig. Deze be-

palingen worden in de acte van pensioen of onderstand uitgedrukt.

De voorschotten door gemeentebesturen
,
liefdadige of tot alge-

meen nut werkende instellingen, hetzij renteloos, hetzij tegen

matige rente, op voorschreven pensioenen of onderstanden ver-

strekt en tot zekerheid waarvan de acten van pensioen of onder-

stand zijn afgegeven, zijn niet onder de bij deze wet verbodene

beleeningen begrepen , mits de bepalingen , waarnaar die voor-

schotten geschieden, door Gedeputeerde Staten der provinciën,

waarin de gezegde besturen en instellingen zijn gevestigd, goed-

gekeurd zijn.

Art. 40 Op de pensioenen kunnen, ten behoeve van particu-

liere schuldeischers
,
geene kortingen worden toegestaan ,

dan ter

zake van gelden
,
verschuldigd wegens woning ,

kleeding en ver-

dere noodwendige levensbehoeften.

Voor de opgenoemde onderwerpen kan het hoofd van het

Departement van Marine of van dat van Oorlog, onverschillig

de "hoegrootheid der verschuldigde som, na een ingesteld onder-

zoek, in den geest der bepalingen van de wet van den 21stcn

Januarij 1815 (
Staatsblad n°. 5), korting verleenen, hoogstens tot

een zesde van de pensioenen meer bedragende dan honderd gulden

in het jaar
,
en hoogstens tot een achtste van die van honderd

gulden of daarbeneden.

Indien de schuldeischer naar aanleiding van het voorschreven

onderzoek aan de gewone justitie verwezen en de schuldenaar

tot het betalen der proceskosten door den regter veroordeeld is,

kan de korting tevens worden verleend voor het beloop der

kosten door den schuldeischer gemaakt.

Op dc onderstanden voor kinderen beneden achttien ja ren

kan, om geenerlei reden, korting ten behoeve van particuliere

schuldeischers worden verleend.

Art. 41. Wanneer de gepensioneerde of onderstand genietende in

eenig, door het openbaar gezag erkend gesticht of instelling van

weldadigheid opgenomen , of, op welke wijze ook, door zoodanige

instelling of wel door de gemeente, waar zijn onderstands-domi-

cilie is gevestigd, wordt verpleegd, wordt, zoolang dit geschiedt,

het pensioen of de onderstand uitbetaald aan het bestuur van

dat gesticht, die instelling of gemeente, voor rekening waar-

van de verpleging plaats heeft; welk bestuur zich, te dien einde.
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in het bezit zal stellen van het bewijs van inschrijving, vermeld
in art. 32.

Indien echter het bedrag van het pensioen of den onderstand

de verplegingskosten mogt overtreffen, wordt dat meerdere door
het betrokken bestuur aan den gepensioneerde of ten behoeve van
den onderstand genietende, uitgekeerd.

Art. 42. Het pensioen en de onderstand vervallen wanneer de
titularis de hoedanigheid van Nederlander verliest

,
of wanneer hij,

buiten Onze toestemming, in het bezit is van tractement of

pensioen van eene vreemde mogendheid.
Art. 43. Veroordeeling tot lijf- of onteerende straf, tenzij door

geheele kwijtschelding der straf opgevolgd, doet het genot van
pensioen of onderstand ophouden tot aan de rehabilitatie.

Wij behouden Ons voor, daartoe termen vindende, over het

pensioen van den veroordeelde te beschikken ten behoeve van
zijne vrouw, of wel van zijne kinderen, die beneden den leeftijd

van achttien jaren en ongehuwd zijn, in het geval dat eene of

andere geene verzorging uit ’s Rijks geldmiddelen geniet.

Betreft de bepaling
,
in de eerste zinsnede voorkomende , het pen-

sioen eener weduive, dan kan daarover door Ons op dezelfde wijze en
onder dezelfde bepalingen als in de tweede zinsnede zijn vermeld

,

ten behoeve van de kinderen, die daarop in geval van haar over-

lijden aanspraak zouden hebben, worden beschikt.

Art. 44. De pensioenen en onderstanden, waarvan de betaling

gedurende vijj achtereenvolgende jaren niet is ingevorderd, zijn

vervallen.

De belanghebbenden die later , op hun verzoek , in het genot

van het pensioen of den onderstand worden hersteld, erlangen de

uitbetaling daarvan, te rekenen 'van en met het vierendeeljaars

,

volgende op dat
,
waarin de aanvraag tot herstel gedaan is.

De termijnen van betaling van het pensioen of den onderstand
,

waarvan de invordering niet binnen één jaar na de betaalbaar-

stelling heeft plaats gehad, worden niet meer uitbetaald.

Transitoire bepalingen.

Art. 45. Aan de voormalige werklieden en bedienden
,
die ten

gevolge van de opheffing van ’s Rijks werf te Rotterdam en van het

magazijn van levensmiddelen te Delfshaven ontslagen en in het

genot gesteld zijn van een maandelijkschen onderstand, wordt de

aanspraak op pensioen toegekend; met bepaling dat het pensioen

zal worden berekend naar het daggeld door hen
,
gedurende de

laatste zestig maanden vóór het tijdstip waarop die onderstand is

verleend
,
genoten en overigens in overeenstemming met de be-

palingen vervat in de Ilde afdeeling. De tijd waarover de maande-
lijksche onderstand is genoten komt bij de berekening van het

pensioen niet in aanmerking.
Het pensioen neemt aanvang met den dag waarop de tegen-

woordige wet in werking treedt.

Art. 46. Het pensioen toe te kennen aan de werklieden en be-
dienden, die, te rekenen van en met den 1 sten December 1848, ter

zake van ongeschiktheid tot de verdere waarneming van hunne werk-
zaamheden, ontstaan door omstandigheden

,
vermeld in art. 15, op een

verminderd daggeld in dienst zijn gehouden
,
wordt

,
met inacht-

neming overigens van de bepalingen, vervat in de Ilde afdeeling,

geregeld naar het daggeld door hen
,
gedurende de laatste zestig

maanden vóór het tijdstip, dat zij op het verminderd daggeld zijn

gesteld, genoten.

De tijd gedurende welken de werklieden en bedienden op ver-

minderd daggeld werkzaam zijn geweest, wordt als diensttijd ge-

rekend.

Art. 47. Aan de weduwen en kinderen van werklieden en bedien-

den
,
welke, te rekenen van en met den lsten December 1848 ,

uit

hoofde dat hare cehtgenooten of vaders
,

op de wijze als bij

art. 22 is vermeld, het leven hebben verloren, geen pensioen

maartijdelijke ondersteuning hebben bekomen, wordt de aanspraak
op pensioen of onderstand toegekend, met bepaling, dat een en

ander zal worden geregeld
,
zoo als in de lilde afdeeling is voor-

geschrcvcn.

liet pensioen en de onderstand nemen aanvang met den dag,
waarop de tegenwoordige wet in werking treedt.

Art. 48. De artt. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43 en 44 worden van toepassing verklaard op pensioenen en onder-
standen verleend, vóór liet tijdstip waarop de tegenwoordige wet in

werking treedt, aan werklieden en bedienden op daggeld werk-
zaam bij inrigtingen van ’s Rijks zee- en landmagt, niet begrepen
in de wetten van den 28sten Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127
en 129), en op ’s Rijks jagten on werkvaartuigen

,
mitsgaders aan

hunne weduwen en kinderen.

Art. 49. Do tegenwoordigo wet treedt in werking met den

Met dat tijdstip zijn allo vroegero verordeningen, betreffende
do pensioenen en onderstanden der werklieden en bedienden

,

werkzaam bij inrigtingen van ’s Rijks zee- en landmagt , niet bo-
grepen in de wetten van don 28ston Augustus 1851 (Staatsblad

n°. 127 en 129), en op ’s Rijks jagten en werkvaartuigen, mits-

gaders hunne weduwen en kinderen, buiten werking gesteld.

Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden ge *

plaatst
,

en dat alle ministeriele departementen
, autoriteiten :

collegien en ambtenaren, wïen zulks aangaat, aan de naauw*
keurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te , den

[LXXI. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Blijkens het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs
uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in dato 14 Mei 1852,
heeft geen bijval gevonden het, bij Koninklijke boodschap van den
19den Februarij te voren aangeboden Ontwerp van Wet, hou-
dende regelen betrekkelijk het verleenen van pensioen of onderstand
aan de mindere beambten , werklieden en bedienden , op daggeld
werkzaam bij inrigtingen van ’s Rijks zee- en landmagt, mitsgaders
aan de weduwen en kinderen van diegenen hunner, welke in en
door de uitoefening van ’sLands dienst het leven verliezen.

Bepaaldelijk is in de Afdeelingen der Kamer het hoofdbeginsel,

waarvan bij gedacht Ontwerp is uitgegaan, en alzoo het verleenen

van aanspraak op pensioen aan personen op daggeld in ’s Rijks
dienst werkzaam , afgekeurd ,

en zou men ten hoogste er in kunnen
komen om voor bijzondere omstandigheden, die daarbij in breede
trekken zijn aangewezen, het toekennen van eenigen onderstand
aan daggelders mogelijk te maken, zonder daarom de bestaande
vooruitzigten tot het erlangen van pensioen aan het thans in dienst

zijnde personeel, te willen ontnemen.

Zoowel de gronden die door de Commissie van Rapporteurs
zijn aangevoerd tot ontwikkeling van den min gunstigen indruk

,

dien de gedane voordragt op vele leden
j
der Tweede Kamer

heeft gemaakt, als de wensch aan de zijde der Regering om,
zooveel mogelijk, te gemoet te komen aan de bij het verslag ge-

dane aanwijzing hoedanig de zaak
, die het hier geldt, het best

zou kunnen geregeld worden
,

hebben de Regering, na rijpe

overweging
,

geleid om het in het hoofd dezer bedoeld wets-

ontwerp te doen vervangen door een geheel op nieuw bewerkt
ontwerp

,
zoo als het hierbij wordt aangeboden.

Bij de zamenstelling van de tegenwoordige wets-voordragt is

men uitgegaan van de beginselen , om :

1°. zoodanige werklieden die, om den bijzonderen hun opge-

dragen arbeid goed te kunnen verrigten, daartoe vooraf moeten
zijn opgeleid, en zich, zoo al niet door wetenschappelijke kun-
digheden

,
dan toch door technische vaardigheid belmoren te

onderscheiden ,
of aan wie een bepaald bestuur of toezigt is op-

gedragen
,

eene vaste aanstelling te doen erlangen, en daardoor
op hen van toepassing te maken de bepalingen der wet van den

9den Mei 1846 [Staatsblad n°. 24) , betreffende de burgerlijke pen-
sioenen ; en

2°. alléén aan werklieden en bedienden die tra en door de uit-

oefening hunner dienst verminkt of verwond worden of wel ziels- of

lichaamsgebreken bekomen
,
waardoor zij niet slechts tot de verdere

waarneming hunner werkzaamheden voor altijd ongeschikt , maar
ook buiten staat gesteld worden om

,
door handenarbeid , in hun

levensonderhoud te voorzien , mitsgaders aan de weduwen en kin-

deren dergenen, welke bij of ten gevolge van het verrigten dier dienst

het leven verliezen , aanspraak op pensioen te geven.

Door den sub 1°. genoemden maatregel zal tusschen de daarbij

bedoelde qualiteiten en een deel der thans bestaande burgerlijke

ambtenaren eene billijke verhouding zijn daargesteld, en verdient

dezelve mitsdien, uit dat oogpunt, alle aanprijzing.

IS ï et betrekking tot den maatregel bij § 2 aangewezen , wordt
opgemerkt , dat daardoor zij ,

die door ouderdom of andere oor-

zaken, als bij die paragraaph zijn bedoeld, voor altijd ongeschikt

worden voor de verdere waarneming hunner werkzaamheden, van
alle aanspraak op pensioen zijn uitgesloten, en dat alzoo do geheele

massa der werklieden als tijdelijk aangestclde daggelders zal aan-

gemerkt worden.

Het spreekt echter van zelf, — en dit is ook door do leden der

Tweede Kamer algemeen erkend — dat deze beginselen niet mog-
ten strekken om het, bij do bestaande inrigtingen int dienst

zijnde, op daggeld werkend personeel hunne vroeger geopende uit-

zigten op pensioen te ontnemen, weshalve do Regering de voor-

schreven regelen alléén op toekomstig in dienst te stellen werklieden

en bedienden zou wenschen toe te passen; terwijl in den toestand

der tegenwoordige titularissen slechts zoodanige verandering is

gebragt met betrekking tot de hoegrootheid van het aan hen toe

to kennen pensioen, als noodig was om eene noodzakelijkc ver-

houding tusschen het personeel bij de verschillende inrigtingen van

’s Rylcs zee- en landmajt daar te stellen.
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Pensioen aan werklieden en bedienden op daggeld werkzaam bij inrigtingen van ’s Bijks Zee- en Landmagt.
(Memorie van Toelichting

;
Bijlage.)

Het bedrag van bet toe te kennen pensioen stelt de Regering

voor te bepalen

:

voor de toekomstig in dienst te stellen werklieden en bedienden,

voor ieder jaar dienst op een veertigste deel van bet eent derde
van het gemiddeld bedrag van het daggeld over één jaar, niet

meer dan 40 jaren dienst in berekening brengende , en met een

maximum van f 300 ,
behoudens één vierde daarvan verhooging

bij verlies van twee of meer ledematen
, ten gevolge van bevolen

dienstverrigtingen ;

voor de bestaande werklieden en bedienden, voor ieder jaar dienst

op een veertigste deel van de helft van het gemiddeld bedrag van

het daggeld over één jaar, niet meer dan 40 jaren dienst in

berekening brengende, en met een maximum van f400, behoudens

één vierde daarvan verhooging, bij verlies van twee of meer
ledematen, ten gevolge van bevolen dienstverrigtingen.

Reeds aanvankelijk zal, wanneer deze voorstellen kracht van

wet hebben verkregen, althans voor zooveel het Departement van

Marine aangaat ,
waaronder verreweg het grootste aantal werklie-

den en bedienden belmoren, een niet onaanzienlijk bedrag aan

pensioenen minder worden uitbetaald dan bij de voortdurende

toepassing der hiertoe betrekkelijke beslaande Koninklijke besluiten

het geval zou geweest zijn, — terwijl in de toekomst de Staat slechts

met een betrekkelijk gering bedrag van zoodanige pensioenen belast

zal worden.
Tevens heeft de Regering, gevolg gevende aan het opgemerkte

ten aanzien der laatste zinsnede van art. 1 van het vervallen

ontwerp, alsnu geene bepaling voofgesteld omtrent het toekennen

van eenen voortdurenden onderstand aan werklieden, die ten ge-

volge van eenen aljemeenen maatregel van bestuur worden ontslagen.

Wanneer zich daartoe later de noodzakelijkheid mogt voordoen,

zal de Regering eene speciale wet voordragen. Voor het tegen-

woordige heeft zij echter begrepen dat het lot der werklieden en

bedienden, die door de opheffing van ’s Rijks werf te Botterdam en

van het magazijn van levensmiddelen te Delfshaven in het genot

zijn gesteld van eenen maandelijkschen onderstand, definitief moet
worden geregeld, te welken einde onder de transitoire bepalingen

van de tegenwoordige wets-voordragt het daartoe vereisekt

wordend voorschrift is opgenomen.
Overigens heeft de Regering bij het zamenstellen van het tegen-

woordig wets-ontwerp ,
zooveel noodig en met inachtneming van

de door de Tweede Kamer op het nu vervallen ontwerp gemaakte
opmerkingen

,
gevolgd de redactie van de corresponderende arti-

kelen der wetten van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127 en

129); terwijl zij nogtans, naar aanleiding eener in der tijd dooi-

de Eerste Kamer omtrent de toepassing van de artt. 71 en 70 der

gemelde wetten, op het pensioen van eene tot lijf- of onteerende

straf veroordeelde weduwe

,

gedane vraag, heeft gemeend, ter voor-

ziening in zoodanig geval , art. 43 van de tegenwoordige wet met
eene bepaling daaromtrent te moeten aanvullen.

Alhoewel nu
,
uit hooide van het verschil tusschen het vroeger

ingediend en het tegenwoordig wets-voorstel, de bij het Voor-
loopig Verslag van den 14den Mei 11. gemaakte bedenkingen tegen

liet in het eerstgenoemde aangenomen stelsel buiten verdere behan-

deling zouden kunnen blijven, schijnen evenwel eenige punten

daarin voorkomende nadere toelichtingen te vorderen.

Als zoodanig komt in aanmerking de twijfel
,
die er bestaat

,
of

de Regering niet te ver is gegaan door te beweren
,
dat het pen-

sioneren der hier bedoelde werklieden bij ’sLands werven en

inrigtjngen ,
ook in Engeland en Frankrijk algemeen plaats heeft.

Wat ook deswege in het Tijdschrift voor het Zeewezen moge
aangetroffen worden ,

blijft het eene waarheid dat in beide Rijken,

niet alleen aan de mindere geëmployeerden bij ’s Rijks werven,

maar ook aan de werklieden en hunne weduwen en weezen
,
pen-

sioen wordt verleend ;
in Engeland heeft zulks algemeen plaats na

eenen zekeren diensttijd en bij ongeschiktheid voor den arbeid;

in Frankrijk, niet alleen wat betreft de ambachten die in de

klassen der maritime inscriptie zijn opgenomen
, maar ook de

zoodanige
,
niet in die klassen begrepen.

De omtrent een en ander bestaande bepalingen komen voor in

de General Instructions io be strictly complied with , by all officers

and others in Her Majesty’s dockyards. Öhapter XX § III
,
en in

het Bulletin des Lois

,

1848, n°. 95 en 98.

Dat op ’s Rijks werven, met een betrekkelijk groot personeel,

weinig zou worden tot stand gebragt, zoodat soms op eene onzer

werven aanzienlijke sommen aan arbeidsloonen zijn betaald, zon-

der dat daarvoor iets anders is verworven dan de bijna onmerk-

bare voortgang in den bouw van een enkel schip, meent de

Regering niet te mogen toegeven. Ook al mogt zoodanige om-
standigheid zich werkelijk hebben voorgedaan

, dan nog is zulks

geen maatstaf om daarnaar den meer of minderen ijver der werk-

lieden af te meten, daar hunne diensten ook voor andere einden

dan voor den scheepsbouw
,
gevorderd worden ; en schijnt men

bij het ter neder stellen van de voormelde opmerking geheel uit het

oog verloren te hebben dat de reparaties aan schepen, gebouwen

,
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kielligters, doksluizen en deuren , loods- en recherche-vaartuigen een
zeer belangrijken handenarbeid vereischen

, en vele onmisbare
betrekkingen bij eene dergelijke rijks-inrigting dezelfde blijven,

of er al dan niet veel aan scheepsbouw wordt afgewerkt.
De bepaling der wet van 24 September 1849 (Staatsblad n°. 48)

heeft aanleiding gegeven tot de vraag om inlichting nopens de
handelwijze die gevolgd is ten aanzien der oude beambten en werk-
lieden, die sedert 1 December 1848 vielen in de termen van het
Koninklijk besluit van 9 April 1843, n°. G3.

De Regering moet daarop antwoorden , dat zij
,
gevolg gevende

aan de destijds gedane toezegging om aan geen der op ’s Rijks
werven werkzame mindere geëmployeerden en werklieden, krach-
tens de bepalingen van het aangehaald Koninklijk besluit, pensioen
toe te kennen

,
buiten magte is geweest om de hier bedoelde oude

lieden van de werven te verwijderen
;
immers ook aan hen was

het vooruitzigt gegeven om, in hunne omstandigheid, pensioen te

erlangen, en dat vooruitzigt mogt, naar het voorkomt, niet we-
derregtelijk ontnomen en voorbijgezien worden.

Verschillende oorzaken hebben aanleiding gegeven om dezen
stand van zaken langer te doen voortduren dan wenschelijk i-.

Eensdeels heeft daartoe medegewerkt het vroeger bestaan hebbend
voornemen om de pensioenen waarvan hier de rede is , in de

militaire pensioenwetten als eene afzonderlijke afdeeling op te

nemen
,
waarvan men later is teruggekomen. De andere reden is

gelegen inde herhaalde veranderingen welke, gedurende de laatste

jaren, hebben plaats gehad in het hoofdbestuur van het Departe-
ment van Marine, waardoor — vermits gedacht departement het

meest bij deze gewigtige zaak is betrokken — de eindregeling dezer

aangelegenheid is hangende gebleven tot de komst van den tegen-

woordigen Minister aan het bestuur der Marine.C ... . . , ^

Niettemin heeft men, in afwachting van wettelijke bepalingen

,

ook de belangen der schatkist niet uit het oog verloren.

Gedeeltelijk zijn de hier bedoelde werklieden
, die het werk aan

hunne klasse verbonden niet meer konden verrigten , tot lagere

klassen teruggebragt ,
terwijl aan anderen, in evenredigheid tot

de door hen verrigt wordende werkzaamheden en diensten
,
ver-

minderde daggelden zijn toegekend geworden. Aan weduwen der

zoodanigen die in en door de uitoefening van de dienst het leven

hebben verloren of binnen één jaar aan de gevolgen van ontstane

verwonding of verminking zijn overleden
,

is van jaar tot jaar

,

bij wijze van gratificatie, eene tijdelijke ondersteuning toegestaan,

ten bedrage nagenoeg van het pensioen dat aan haar volgens do

thans voorgedragen bepalingen zoude aankomen.
Wanneer alzoo de tegenwoordige wets-voordragt gesanctioneerd

wordt
,
zullen de personen waarvan hier laatstelijk is gesproken

,

krachtens de bepalingen daarbij opgenomen, in het genot van zoo-

danig pensioen worden gesteld , als waarop zij , in evenredigheid

met het vroeger door hen genoten volle daggeld
,
regtmatig aan-

spraak hebben.

De verlangde opgave van het personeel aan het constructie-

magazïjn en de verdere inrigtingen der landmagt, wordt hierbij

overge.legd.

’s Hage ,
den 17den Januarij 1853.

De Minister van Marine ,

J. Exslie.

De Minister van Oorlog

,

Bnn FORSTXER VAX DaMBEXOT.

[LXXI. 4.]

BIJLAGE.

STAAT van betrekkingen bij ’s Bijks militaire inrigtingen

onder het Departement van Oorlog behoorende ,
niet begre-

pen in de wet van den 28sten Augustus 1851 (Staatsblad

n°. 129), aan welke betrekkingen daggeld verbonden is;

met opgave van het jaarlijksch bedrag en van het aantal

werklieden en bedienden in elke betrekking, zoo als zij in

dienst voaren over de maand December 1852.

Aantal Jaarlijksch

der

werklieden bedrag

BENAMING DER BETREKKING. en bedienden

in elke be- van
trekking

werkzaam. het daggeld.

Bij ’s Bijks artillerie-stapel- en

constructiemagazijaen

:

Sjouwer bij de magazijnen en werk-
44 f 204.00

H,
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Wijzigingen in enkele bepalingen der Algemeene Wet op het heffen der Regten van In-
,

Uit- en Doorvoer enz.

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet.)

BENAMING DER BETREKKING.

Aantal
der

werklieden

en bedienden

in elke be-

trekking

werkzaam.

Jaarlijksch

bedrag

van

het daggeld.

Sjouwer bij de gieterij (*) f 300.00
Instrumentmaker der 1ste klasse . . 1 825.00

» » 2de » 3 618.75
Vuurstoker tot het stoomwerktuig . 1 618.75

» » » » . 1 536.25
Smid der 1 ste klasse 30 495.00

» » 2de » 30 453.75
» » 3de » 28 371.25

Grofhamersmid 1 1650.00
Koper- en blikslager 1ste klasse . . 2 618.75

» » » 2de » . 3 453.75
Timmerman of wagenmaker 1ste kl. 28 453.75

» » » 2de » . 17 412.50
» » » 3de » . 12 371.25

Kuiper der 1ste klasse 2 453.75
» » 2de i') 2 371.25

Metaaldraaijer 1ste klasse .... 2 618.75
» 2de » .... 3 536.25

Houtdraaijer 1ste » . . . . 2 453.75
» 2de » .... 3 371.25

Borstelmaker 2 495.00
Vrrwer der 1ste klasse 1 453.75

i» )) 2de » 3 412.50
i) » 3de 4 330.00

Vormer der 1ste klasse (*) 1031.25
i> » 2de » (*) 825.00
» » 3de » (*) 618.75
» » 4de i) (*) 412.50

Ovenstoker der 1ste klasse .... (*) 618.75
» » 2de » . . . . (*) 412.50

LTzerbehakker (*) 412.50
Modelmaker der 1ste klasse . . . (*) 536.25

» i) 2de »
,

. . . (*) 453.75
Meester zadelmaker 1 495.00
Leerbereider der 1ste klasse . . . (*) 515.625

» » 2de » . . . 1 412.50
Zadelmaker der 1ste klasse . . . 3 453.75

» » 2de >i ... 2 412.50
» » 3de » . . . 2 371.25

Poetser en handlanger 6 330.00
Vuurwerker (*) 495.00
Werklieden bij de fabricatie van slag-

hoedjes 1ste klasse 3 495.00
Werklieden bij de fabricatie van slag-

hoedjes 2de klasse 6 371.25

Bij 's Rijks geweerwinkel:

Werklieden der 1ste klasse. . . . 33 450.00
» » 2de » . . . . 20 414.00
» n 3do » . . . . 30 360.00

Bij 's Rijks magazijn van kleeding
en uitrusting

:

Opzigter der modelkamer ... 1 730.00
Eerste magazijus-opzigter . . 1 730.00
Tweede » 1 547.50
Meesterknecht . . . 1 401.50
Poortier (behalve de vrije woning) . 1 219.00
Arbeiders of knechts . . . 17 365.00

Knechts bij het magazijn van genees-
\

5 438.00
middelen

\
3 365.00

f 2 346.75

(*) Voor het tegenwoordige niet vervuld.

[LXXn. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP
,

ingekomen in de zitting

van den \bden Februarij 1853.

MJJXE HEEREK

!

Het Wets-ontwerp, dat hiernevens aan U ter overweging wordt
aangeboden, strekt tot het brengen van eenige wijzigingen in

enkele bepalingen der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822
[Staatsblad n°. 38).

De redenen, tot dat voorstel leidende, zijn ontwikkeld in de

toelichtende Memorie, die bet vergezelt en van bijlagen is voor-

zien.

En hiermede
,
Mijne Heeren , bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

Het Loo, den 9den Februarij 1853.

WILLEM.

[LXXII. 2.]

ONTWERP VAN WET tot het brengen van eenige wijzi-

gingen in enkele bepalingen der Algemeene Wet van den
2&sten Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38).

Wij WILLEM III, exz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben,, dat er noodzake-
lijkheid bestaat om eenige wijzigingen te brengen in enkele bepa-
lingen der algemeene wet van 26 Augustus 1822

(
Staatsblad n°. 38),

over de heffing der regten van in-, uit- en doorvoer en van de
accijnsen, alsmede van bet tonnegeld der zeeschepen,

Zoo is bet , dat Wij
,

den Raad van State geboord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal

, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Het zesde hoofdstuk der algemeene wet van 26 Au-
gustus 1822 (Staatsblad n°. 38) wordt aangevuld met de volgende

bepalingen

:

i) § 1. Bij uitzondering op de bepalingen van bet zesde hoofdstuk
hierboven vermeld, kan de aangifte van schippers, die overdekte
en ten genoegen der administratie voor afsluiting door verzegeling

of plombering vatbare schepen voeren, bij bet binnenkomen
langs de rivieren en kanalen

, bestaan in eene algemeene verklaring

van de door ben ingevoerde goederen
,
op den voet als hierna is

omschreven.

» § 2. De schippers, die van de bevoegdheid, in de vorige

paragraaph vermeld, gebruik wenschen te maken, zijn verpligt

aan de eerste wacht, ter verzekering van de inkomende regten

en accijnsen voor hunne lading verschuldigd, eenen borgtogt te

stellen ten bedrage van vijf gulden voor iedere ton van een duizend
ponden of voor iedere twintig centenaars van vijftig ponden

,

waarop hun schip gemeten of geijkt is.

» De administratie is bevoegd het schip onder bewaring te stellen

en de toegangen tot de ladingsplaatsen te doen verzegelen of

plomberen.
)) Indien het schip voor meer dan ééne losplaats is bestemd

,

kunnen deze maatregelen van toezigt aan elke losplaats op nieuw
worden toegepast ,

tot dat het schip zijne eindbestemming heeft

bereikt.

» § 3. Bij het afleggen der algemeene verklaring is de schipper

verpligt aan de ambtenaren aanwijzing te doen van alle luiken
,

deuren , losse beschotten of andere gemeenschapsmiddelen
, waar-

door toegang tot de lading kan worden bekomen, en worden deze

in de algemeene verklaring vermeld.

” Wegens eiken verzwegen toegang tot de lading verbeurt de

schipper cene boete van honderd gulden.

» § 4. De schippers zijn gehouden aan ’s Rijks ambtenaren hunne
vrachtbrieven of cognossementen te vertoonen

, ter visering over

te geven en overeenkomstig die stukken hunne algemeene verkla-

ring af te leggen. Deze moet vermelden , behalve den naam van
den schipper , den naam der plaats van herkomst en bestemming
van het schip, de lijst van al de ingeladen goederen, met uitdrukking
hunner soort volgens de benamingen, waaronder zij in den handel
bekend zijn., het getal, bruto gewigt en merken der vaten, balen,
pakken, kisten, kasten enz. waarin de goederen gepakt zijn, on
van losse of gestorte goederen het getal of de hoeveelheid in

Nederlandsche maat of gewigt.

» § 5. De algemeene verklaring wordt in dubbel opgemaakt.
i) Een dezer stukken wordt door de ambtenaren opgezonden naar

de plaats van bestemming van het schip, het andere wordt aan
den schipper overhandigd om te strekken ten geleide der lading
tot aan de losplaats.

i) De termijn voor den vervoer en de te volgen weg worden
uitgedrukt.
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» Is het schip voor meer dan ééne losplaats bestemd, dan wordt

voor elke dezer losplaatsen eene afzonderlijke algemeene verklaring

afgelegd.

„ § 6. Na volbragte lossing wordt het dubbel der algemeene

verklaring ter losplaats ingetrokken , en door den ontvanger aldaar,

voorzien van een bewijs van zuivering ,
teruggezonden aan de

eerste wacht waar het is afgegeven, ten einde de gestelde borg-

togt worde opgebeven.

H § 7. De bepalingen van de 2de en 3de zinsneden van art. 23

der wet van 26 Augustus 1822 ( Staatsblad n°. 38) zijn mede van

toepassing in geval van invoer op algemeene verklaring langs de

rivieren of kanalen.

» § 8. De artt. 209 en 210 van bovengenoemde wet zijn mede

toepasselijk bij invoer op algemeene verklaring langs de rivieren

en kanalen; met dien verstande evenwel, dat in bet geval van

art. 210 de straf wordt toegepast, wanneer de bevondene met

de opgegevene hoeveelheid meer dan een twintigste daarboven of

beneden verschilt, en dat zoowel in geval van art." 209 als in dat

van art. 210 de in die beide artikelen bedreigde boeten alleen door

den schipper worden gedragen. Indien bij zoodanigen invoer

tusschen het bij de algemeene verklaring opgegeven bruto gewigt

van goederen in vaten
,

balen
,
pakken , kisten

,
kasten enz. en

het aanwezig bevondene een verschil wordt bevonden van meer

dan vijf ten honderd, vervalt de schipper in eene boete van de zes-

dubbele regten en accijnsen van het verschil.

» § 9. Geene lossing van op algemeene verklaring ingevoerde

goederen mag worden toegestaan
,
dan op de daartoe ter losplaats

verstrekte betalings-paspoorten ,
volgbrieven of andere documen-

ten , na voorafgaande aangifte
, op den voet van het dertiende

hoofdstuk der wet van 26 Augustus 1822
(
Staatsblad n°. 38).

» § 10. De administratie kan ook toestaan dat de aangifte der

ladingen of vrachten ,
welke te lande worden ingevoerd met open-

bare middelen van vervoer, bij wijze van algemeene verklaring

geschiede, op gelijken voet als hiervoren vergund wordt bij

invoer langs de rivieren en kanalen.

» Door de ondernemers van dusdanige openbare middelen van
vervoer moet alsdan

,
tep genoegen der administratie , de noodige

borgstelling verstrekt worden ter verzekering van de regten en

accijnsen, welke van de ingevoerde goederen kunnen verschuldigd

zijn , en worden alsdan ook de straffen tegen de overtredingen

van de bepalingen bij invoer op algemeene verklaring langs de

rivieren en kanalen vastgesteld, op deze wijze van invoer toe-

passelijk.

» § 11. Wij behouden Ons voor, om de bepaling in de voor-

gaande paragraphen, met opzigt tot de formaliteiten omtrent den
invoer op generale verklaring, te wijzigen waar zulks tot meerder
gerief van het verkeer langs spoorwegen kan verstrekken

; behou-
dens de door Ons te bepalen maatregelen van zekerheid voor
de inkomende regten.

Art. 2. Aan het slot van art. 96 der algemeene wet wordt het

volgende bijgevoegd

:

» Wij behouden Ons echter voor
,
om , onder de door Ons te be-

palen maatregelen van voorzorg tot verzekering van ’s Rijks regten

en van de eenzelvigheid der goederen, toe te staan dat goederen
tijdelijk uit het publiek en particulier entrepot door de belang-
hebbenden onder eigen beheer worden genomen, ten einde hier te

lande eenige bewerking te ondergaan, of dat dusdanige bewerking
in die entrepots zelve geschiede.”

Art. 3. Art. 143 der bovengenoemde wet wordt vervangen
door de volgende bepaling:

» Behoudens hetgeen hierna, bij aanvulling van art. 157, ten

aanzien van den vervoer van goederen op het terrein van toezigt

aan de landzijde, omschreven in art. 177, is bepaald, worden
tot de invoer, lossing, lading, vervoer en uitvoer van accijns-

vrije goederen, bij het tarief ontheven van inkomende of uitgaande
regten

,
onverminderd de bevoegdheid der ambtenaren tot visitatie

,

geene documenten vereischt, voor zooverre de vervoer der op
het inkomen vrijgestelde in eene binnenwaartsche en der op
het uitgaan vrijgestelde in eene buitenwaartsche rigting, en in

beide gevallen aan do landzijde
,
langs de aldaar aangewezene

heerbanen en tusschen zonsop- en ondergang geschiedt, mits dat

geene lossing of lading daarvan uit inkomende of uitgaande zee-

schepen plaats hebbe dan in tegenwoordigheid of met voorweten
der ambtenaren tot de visitatie.

» Bij invoer dier goederen te lande en langs de rivieren
, moet

ten eersten kantore , bij uitvoer te lande en langs de rivieren ten

laatsten kantore, bij invoer ter zee op de lossingsplaats en bij

uitvoer ter zee op de ladingsplaats , schriftelijk opgave der hoe-
veelheid en van de herkomst of bestemming gedaan worden, met
vermelding van de vlag, waaronder en den naam van het schip
waarmede ter zee wordt ingevoerd of uitgevoerd, bij verzuim
waarvan door den schipper of vervoerder eene boete van vijf en
twintig gulden wordt verbeurd ,

ten wiens koste mede , bij zigtbaar
verkeerde opgave , de hoeveelheid wordt opgenomen.

» Van de formaliteiten bij dit artikel voorgeschreven zijn ont-
heven de van de nering komende Nederlandsche visschers bij

art. 24 gemeld.”
Art. 4. Aan het slot van art. 157 der meergenoemde wet wordt

het volgende bijgevoegd:

» Voor den vervoer van accijnsvrije goederen bij het tarief ont-

heven van invoerregten
,

welke op het terrein van toezigt aan
de landzijde, in art. 177 omschreven, in eene binnenwaartsche
rigting plaats heeft, en voor den vervoer van accijnsvrije goe-

deren bij het tarief ontheven van uitvoerregten
,
welke op dat

terrein in eene buitenwaartsche rigting geschiedt , worden echter

in plaats van binnenlandsche paspoorten geleibiljetten gevorderd,
omtrent welke dezelfde voorwaarden moeten vervuld worden als

bij de wet met opzigt tot de binnenlandsche paspoorten zijn

voorgeschreven ;
met uitzondering echter

,
dat zij niet aan de kan-

toren van uitgifte teruggezonden behoeven te worden.
» Dezelfde geleibiljetten worden op dat gedeelte van het terrein

van toezigt, ten gevolge van art. 162 aangewezen, hetwelk niet

tot het terrein van art. 177 behoort, in plaats der binnenlandsche

paspoorten, onder dezelfde voorwaarden, slechts gevorderd voor

den vervoer in eene binnenwaartsche rigting van op het inkomen
vrijgestelde accijnsvrije goederen

, en voor dien in eene buitenwaart-

sche rigting van op het uitgaan vrijgestelde accijnsvrije goederen

,

voor zooverre die vervoer buiten de aangewezen heerbaan geschiedt.

n Door vervoer van de eene binnenlandsche plaats naar de andere

verstaat de wet eiken vervoer, zoowel dien uit eene gemeente

naar eene andere ,
als dien welke binnen de grenzen van eene

en dezelfde gemeente plaats heeft.”

Art. 5. Art. 160 der genoemde wet wordt aangevuld als volgt:

» Geene binnenlandsche paspoorten mogen worden afgegeven

voor den vervoer van lompen in grootere hoeveelheid dan van

tien ponden, in eene buitenwaartsche of zijdelingsche rigting, op

het terrein van toezigt aan de landzijde, in art. 177 vermeld.

)) De afgifte van voormelde documenten kan echter door de ad-

ministratie worden toegelaten ten geleide van eene grootere hoe-

veelheid lompen, zoo die bestemd zijn voor papierfabrieken op

het bovengemelde terrein gelegen en mits van die bestemming ten

genoegen van de administratie blijke.
”

Art. 6. In de 1ste en de beide laatste zinsneden van art. 161

der algemeene wet, worden achter het woord
:

paspoorten gevoegd

de woorden : » of geleibiljetten”.

Aan het slot van art. 161, lit. ƒ, wordt bijgevoegd:

» Deze vrijstelling van binnenlandsche paspoorten geldt niet

voor den vervoer in buitenwaartsche of zijdelingsche rigting van

lompen; terwijl bij vervoer op het terrein, van art. 177 aan de

landzijde, de goederen in de 1ste zinsnede van lit. ƒ bedoeld ,

gedekt moeten zijn door geleibiljetten op den voet van het bij

aanvulling in art. 157 voorgeschrevene.”

Achter de laatste worden van lit. g : verzending geschiedt ,
wordt

bijgevoegd de volgende bepaling:

,, lit. h. de goederen vervoerd wordende binnen de besloten

steden of forten gelegen in het terrein van toezigt, hetwelk ten

gevolge van art. 162 is aangewezen.”

Art. 7. De woorden : en boven Berg ,
voorkomende in art. 163

der meergenoemde wet, vallen weg.

Aan het slot van dat artikel wordt gevoegd:

j, Ook op het gedeelte der Ooster-Schelde
,
het verdronken land

van Zuid-Beveland genoemd ,
van Bath tot het veer van Goris-

hoek en op het zuidelijk gedeelte der rivier de Eendragt tot

aan het veer van Tholen
,
is de vervoer niet van het vereischte van

binnenlandsche paspoorten ontheven.”

Art. 8. Art. 166 der meergemelde wet wordt buiten werking

gesteld en vervangen door de volgende bepalingen :

» Alle vervoer van meer dan één pond zout, twee kan wijn,

één kan gedistilleerd, drie kan azijn , veertig kan bier, één pond

suiker ,
één pond zeep ,

vijf pond meel van graan aan den accijns

op het gemaal onderworpen ,
moet gedekt zijn door een geleibil-

jet, af te geven door den ontvanger of anderen daartoe gestelden

ambtenaar in de plaats van den uitslag, en aanwijzende den te houden

weg, alsmede, zoo noodig, de kantoren of posten zoo onderweg als ter

bestemmingsplaats, alwaar het document moet worden vertoond.

» Gedistilleerd vanhoogere gehalte dan honderd per cent volgens

den Nederlandschen vochtweger, moet door geleibiljet gedekt zijn
,

hoe gering de hoeveelheid ook zij.

» Ook moet door geleibiljet in voege voorschreven gedekt zijnde

vervoer van kleine hoeveelheden der hierboven vermelde goederen

,

welke, hoezeer de hoeveelheid van elke soort afzonderlijk niet

overtreft die, welke van documenten ten geleide is vrijgesteld,

evenwel te zamen door één persoon of troepsgewijze door meer-

dere personen vervoerd wordende ,
zóóveel bedragen dat de

accijns daarvan, gezamenlijk in hoofdsom en opcenten, meer dan

vijftig cents beloopt

» De vervoer vrij van geleibiljetten kan door Ons worden toege-

laten voor sommige of voor alle der hierboven cpgenoemde goede-
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ren in grootere hoeveelheid dan daarbij is vastgesteld, op zoodanige

gedeelten van het terrein gelegen aan de grenzen, waar dit zonder

gevaar voor sluikerij kan veroorloofd worden.”
Art. 9. Het sub 4°. in art. 185 der meergenoemde wet be-

paalde vervalt, en wordt vervangen door het volgende:

» 4°. tot de goederen bij particulieren tot hun huisselijk gebruik

voorhanden, onder verpligting echter, dat door documenten, niet

ouder dan zes maanden, worde gewettigd de inslag der navolgende
goederen, wanneer de hoeveelheid daarvan grooter is dan de

hierna bepaalde

:

i) zout . . één pond ;

» gedistilleerd .... één kan ;

» azijn zes kan ;

i) bier tachtig kan ;

» suiker e'én pond ;

/> zeep één pond ;

alles berekend per ziel of lid des huisgezins , kinderen van vijf

jaren daaronder begrepen; behalve wat het gedistilleerd betreft,

ten aanzien waarvan de kinderen beneden de vijftien jaren bij

deze berekening niet in aanmerking worden genomen.
» Voor den wijn mag de hoeveelheid per huisgezin niet grooter

zijn dan tachtig kan, wanneer er geene dienstboden zijn, en hon-
derd en zestig kan wanneer er één is ;

deze laatste hoeveelheid

kan met tachtig kan voor eiken inwonenden dienstbode boven den
eerste vermeerderd worden.

» De tijd yan zes maanden voor de geldigheid der documenten
kan, op aanzoek der houders, door den daartoe aan te wijzen
ambtenaar verlengd worden.

» Wij behouden Ons voor den voorraad tot huisselijk gebruik
tot eene grootere hoeveelheid dan dc hierboven vermelde goederen
toe te laten

,
op zoodanig gedeelte van het terrein van toezigt in

art. 177 omschreven
,
als waar dit zonder gevaar voor sluikerij

kan geoorloofd worden.”
Art. 10. Art. 205 der bovengenoemde wet wordt aldus ge-

wijzigd:

o Alle inkomende of uitgaande zee-, rivier- of ahdere schippers ,

stuur- , voer- en karrelieden, mitsgaders dragers, drijvers of

andere personen ,
die mogten pogen of bestaan hunne in-

, op- of bij-

hebbende ladingen of vrachten van goederen aan inkomende reg-
ten of accijnsen onderworpen

,
zonder eenige verklaring of aangif-

te aan de eerste wacht of op de kantoren waar zulks behoort,
en alzoo frauduleus het Koningrijk in te voeren

, of die mogten
pogen of bestaan hunne in-, op- of bijhebbende ladingen of

vrachten van goederen
,
aan uitgaande regten onderworpen, zonder

aangifte aan de laatste wacht of op de kantoren waar zulks be-
hoort

, en alzoo frauduleus het Koningrijk uit te voeren , of die

mogten pogen of bestaan op den in- of uitvoer verboden goe-
deren het Koningrijk in of uit te voeren, worden gestraft met
eene gevangenis van minstens ééne maand en ten langste één
jaar.

)) In geval van herhaling der boven vermelde misdrijven of
pogingen daartoe, wordt de schuldige gestraft met eene gevan-
genis van één tot vijf jaren.

» Bovendien worden in de gevallen van frauduleusen in- of

uitvoer, even als in die van ongeoorloofden vervoer, bedoeld bij

art. 219, zoodanige ladingen, vrachten of goederen, welke men
frauduleus in-, uit- of vervoert of op die wijze poogt in of uit

te voeren of te vervoeren, aangehaald en verbeurd verklaard met
en benevens de vaar- of voertuigen en gewone gespannen tot de
fraude gebezigd of daartoe dienstbaar gemaakt, hetzij deze aan
den in-, uit- of vervoerder zelven, hetzij aan derden mogten belmo-
ren , of dat anderen daarop eenig regt mogten willen doen gelden.”

Art. 1 1. Art. 219 der meergenoemde wet wordt aldus gelezen:
» Binnenlandsch vervoer zonder binnenlandscli paspoort of

geleibiljet, in de gevallen waarin zoodanig document volgens het
zestiende hoofdstuk dezer wet wordt vereischt, wordt gestraft met
de straffen door art. 205 tegen frauduleusen in- of uitvoer be-
dreigd.

i) Indien nogtans aan den directeur in de directie, waarin
dc aanhaling geschied is, binnen veertien dagen daarna wordt
bewezen het wettig aanzijn der goederen binnen ’s lands en dat
de vervoer niet is geweest eene poging tot fraude, zal ontslag
van het. aangehaalde kunnen volgen en de overtreding worden
afgedaan tegen betaling der kosten en eene boete van vijf en
twintig gulden; behoudens evenwel, voor zooveel de accijns-goe-
deren betreft, dat inde gevallen, bij de bijzondere wetten voor-
zien en die geene betrekking hebben tot frauduleusen in- of uit-
voer, de aldaar bepaalde boeten en straffen worden opgelegd.”

Art. 12. Art. 224 en do 1ste zinsnede van art. 225, der meer-
genoemde wet vervallen. Art. 224- wordt aldus gelezen :

» De personen , die geene bij do ambtenaren der in- en uit-
gaande regten bekende woonplaats binnen liet Rijk hebben, kun-
nen

, wanneer zij zich aan overtredingen , waartegen door dc
wetten oj) den in-, uit- en doorvoor en op do nccijnsen gevan-

genisstraf of geldboete is bedreigd , schuldig maken en op heeter-

daad worden betrapt, door die ambtenaren in verzekerde bewa-
ring worden genomen.

» De aldus in bewaring genomen personen worden zonder ver-

wijl, hetzij door de ambtenaren der in- en uitgaande regten zel-

ven, hetzij door tusschenkomst van de Luip-olticieren, aangewezen
in het Wetboek van Strafvordering, met overlegging van een af-

schrift van het ter zake opgemaakt pröces-verbaal van bekeuring,
overgeleverd aan den officier van justitie van het arrondissement
waarin de aanhouding is geschied.

» De officier van justitie vaardigt tegen deze personen een *

bevel van voorloopige aanhouding uit; de regtbank bekrachtigt

dit binnen den tijd van zes dagen na de aanhouding en verleent

tegen den aangehoudene een bevel van gevangenhouding.
• De aldus aangehouden of gevangen gehouden personen worden

in vrijheid gesteld :

» 1 °. zoodra de geldboete
,

in het geval dat de begane over-

treding alleen met geldboete, wordt gestraft, met de gemaakte
kosten, mitsgaders de verschuldigde regten en accijnsen , vrijwillig

voldaan of door behoorlijke borgstelling verzekerd zijn , met ver-

kiezing door den bekeurde van woonplaats binnen het Kijk

;

» 2°. zoodra nader mogt blijken , dat de aangehoudenen eene
vaste woonplaats binnen het Rijk hebben ;

» 3°. zoodra het proces-verbaal van bekeuring buiten gevolg

wordt gesteld

;

» 4°. zoodra de bekeuring bij dading is afgedaan

;

» 5°. indien er geene .regtsvervolging is aangevangen binnen

veertien dagen na de uitvaardiging van het bevel van aanhouding

;

» 6°. indien de bekrachtiging der regtbank niet binnen den

bepaalden tijd plaats heeft gehad
”

Art. 13. De twee eerste zinsneden
,

mitsgaders het woord
andere

,
voqrkomende in de 3de zinsnede van art. 247 dér boven-

genoemde wet ,
vervallen.

Achter de laatste zinsnede van dit artikel wordt eene nieuwe
alinea gevoegd, luidende:

» Met afwijking in zooverre van de bepalingen van de

artt. 243, 214, 245, 246 en 247 van het Wetboek van Strafregt,

gelden in de gevallen in de vorige zinsnede van dit artikel ver-

meld, voor liet hooger beroep tegen of door het openbaar
ministerie in te stellen, mede de wijzigingen sub 1°., 2°., o0

., 4°.

en 5°. van art. 251 van het genoemde wetboek.
”

Art. 14. De 1ste en 2de zinsneden van art. 290 der algemeene

wet worden vervangen door het volgende:

» De ontvangers hebben namens de administratie het regt van
parate executie en ’s Rijks schatkist heeft regt van voorrang op

alle roerende en onroerende goederen van diegenen, die den accijns

schuldig zijn, en zulks zoo voor denzelve, als voor de kosten

wegens opslag en het bewaren der met acoijns belaste goederen,

het constateren van de hoeveelheid daarvan en het invorderen

van den accijns gemaakt. De bovenbedoelde voorrang wordt ge-

rangschikt onmiddellijk na de bevoorregte insehulden in de

artt. 1185, n°. 1, en 1195, n°. 1, van het Burgerlijk Wetboek en

in art- 313 van het Wetboek van Koophandel opgenoemd.
i! Zoolang de schuldenaar den verschuldigdeu accijns heeft

gedekt door een borgtogt in geld, door verpanding van goederen,

door hypotheek of door verband van inschrijving op het grootboek

der nationale werkelijke schuld, blijft het regt van voorrang, in

dit artikel verleend, geschorst. Aan den schuldenaar wordt, op
zijn verzoek, daarvan eene verklaring afgegeven.”

De 5de en 6de zinsneden van art. 29U worden gewijzigd als

volgt :

•

» Het privilegie gaat in met den dag, op welken de schuld is

aangegaan en eindigt één jaar nadat deze invorderbaar is geweest.

» liet regt van parate executie strekt zich uit tot de borgen

der belastingschuldigen en eindigt , zoo ten aanzien van den een

als van den ander, met het verloopen van een jaar nadat dc

schuld invorderbaar is geweest. Na dien tijd, behoudt de ontvan-

ger echter , namens de administratie , de gewone personele actie

tegen den schuldenaar en diens borgen ; behalve in die gevallen ,

in welke een korter termijn van verjaring is bepaald.”

Art. 15. Art. 312 der genoemde wet wordt vervangen door het

volgende :

» Tot voorkoming van sluikerij is het, op verbeurte van het vaar-
tuig en eene boete van honderd gulden, aan een ieder verboden
eenige schuit of boot te hebben of te houden op dat gedeelte der
rivieren van het Koningrijk hetwelk het Nederlandsch grondge-
bied onmiddellijk van het vreemde afscheidt, of hetwelk het terrein

van toezigt aan de landzijde in art. 177 omschreven doorloopt,

tenzij de bezitter of gebruiker eene schriftelijke magtiging daartoe
van den directeur in de directie waaronder hij behoort, verkregen
hebbe.

iiVan deze bepaling worden uitgezonderd alle zoodanige transport-

middelen, als noodig erkend zijn voor de publieke dienst en die

van een behoorlijk herkenningsteeken als zoodanig zijn voorzien.”
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Art. 4-6. In art. 324 der meergenoemde wet wordt in plaats

der woorden : Het weigeren van enz.
,
gelezen : n Het door woor-

t> den of daden weigeren van” enz.

Lasten en bevelen enz.
s

[LXXn. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Reeds eenigen tijd geleden is een aanvang gemaakt met het

ontwerpen eener volledige herziening van de algemeene wet op de

heffing der regten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnsen

van 26 Augustus 1822 [Staatsblad n°. 38).

De veelvuldige werkzaamheden van meer dringenden aard ,
die

achtereenvolgend bij de Staten-Generaal aanhangig -waren en nog
te verwachten zijn, hebben het voleindigen van dien veelomvat-

tenden arbeid vooreerst nog 'doen uitstellen.

Maar er heeft zich bovendien nog eene andere reden opgedaan,

welke de Regering noopte dien arbeid terug te houden.

Het is bij de voorloopige behandeling van deze aangelegenheid

reeds gebleken, dat, zoo de wensch tot vereenvoudiging van for-

maliteiten al zeer algemeen is aan den dag gelegd, en ook door

de Regering gedeeld wordt
, dit doel evenwel slechts in eene

geringe mate valt te bereiken zoolang er regten en accijnsen

moeten geheven en de schatkist tegen ontduiking moet beveiligd

worden.
En nu moge de wet van 26 Augustus 1822, wat redactie en

logische volgorde betreft
,
te wenschen overlaten

,
ten opzigte der

algemeene beginselen en grondslagen, waarop de wijze van heffing

daarbij is geregeld , zou er weinig in die wret te veranderen zijn.

Bovendien heeft het zoowel voor den handel en de daarbij be-

trokken personen als voor het Bestuur geene geringe waarde
,
dat

men gewoon is geworden de bepalingen dezer wet
,
welke reeds

gedurende een tijdvak van 30 jaren in werking is geweest, na te

leven ,
waardoor overtredingen ten gevolge van onbekendheid met

de wettelijke voorschriften, onder de zeldzaamheden behooren.

Onder deze omstandigheden heeft de Regering gemeend in over-

weging te moeten nemen of het niet in het algemeen belang ver-

kieslijker zij de wet van 26 Augustus 1822 te behouden, met
wijziging alleen van zoodanige bepalingen waaromtrent zich we-
zenlijke en gewigtige bezwaren

,
hetzij van de zijde des handels of

der scheepvaart, hetzij van den kant vair het Bestuur, hebben
voorgedaan ; en het is dien ten gevolge

,
dat de Regering gemeend

heeft tot een ontwerp van wet te moeten besluiten als thans aan
de beraadslaging der Staten-Generaal wordt onderworpen.
De wijzigingen, welke daardoor in de meergenoemde wet zullen

worden gebragt, zal de Regering thans elk afzonderlijk toelichten

;

zij zijn in de artikelen van het wets-ontwerp opgenomen naar de

volgorde van de bepalingen der wet van 1822 waartoe zij be-

trekking hebben.

Art. 1. De algemeene wet van 26 Augustus 1822 onderscheidt

tusschen den invoer uit zee en den invoer langs de rivieren en te

lande. Het derde hoofdstuk dier wet regelt den eersten, het zesde

hoofdstuk den laatsten invoer. Bij genen is als beginsel aange-
nomen , dat bij het binnenkomen uit zee slechts eene algemeene
verklaring der lading aan de eerste wachten behoeft te worden
afgelegd , terwijl het schip de losplaats kan bereiken om eerst

daar meer bijzondere aangifte te doen van hetgeen wordt inge-

voerd ,
zoo als dit in het dertiende hoofdstuk der wet wordt

voorgeschreven. Waarom voor zeeschepen eene zoodanige ver-

schuiving der formaliteiten van het dertiende hoofdstuk tot dat zij

ter losplaats zijn aangekomen moet plaatshebben, ligt in den aard
der zaak. Het zou tot groot ongei’ief van den handel en der

scheepvaart strekken indien die schepen reeds ter uiterste wacht
moesten onderworpen worden aan visitatie en verificatie

,
welke de

aangifte opvolgen , en welke bij de lossing van het schip ter be-

stemmingsplaats thans zonder ongelegenheid kunnen geschieden.

Bij den invoèr te lande en langs de rivieren heeft de wet
verondersteld

,
dat die bezwaren niet tegen eene bijzondere aan-

gifte en daarmede gepaard gaande visitatie of verificatie in gelijke

mate konden worden bijgebragt, en uit dien hoofde heeft zij deze

in de artt. 30 en 40 als beginsel aangenomen.
De ondervinding heeft evenwel geleerd, dat de invoer langs de

rivieren, inderdaad veel gelijkheid met den invoer ter zee opleve-

rende ,
door dit beginsel gedrukt werd en dat zonder gevaar voor

’s Rijks regten, mits eenige noodzakelijke voorzorgmaatregelen

worden voorgeschreven, ook voor dien invoer de bijzondere aan-
gifte van het dertiende hoofdstuk en de verdere formaliteiten tot

aan de lossingsplaats kunnen worden verschoven.

Reeds vroeger zijn dan ook bij administrative maatregelen de

ongelegenheden , welke voor handel en scheepvaart uit het wet-
telijk beginsel voortvloeijen, zooveel mogelijk getemperd. De wet-
tigheid dier maatregelen kon echter in twijfel worden getrokken,

en de Regering heeft daarom gemeend dat het noodzakelijk was
ze thans, nu ook andere wijzigingen in de wet van 1822 noodza-
kelijk zijn geworden

,
wettelijk vast te stellen.

Daarbij komt nog dat Nederland op het punt staat met Pruissen
en Belgie door spoorwegen verbonden te worden. Invoer op die

wijze kon de wet van 1822 natuurlijk niet voorzieu en van daar
dan ook dat de regels voor den invoer te lande met het oog
hierop eenige wijziging voor dit onderwerp behoeven. Zoo voor
eenigen invoer, dan is het voor dien langs do spoorwegen van
belang , dat de formaliteiten van aangifte

,
visitatie en verificatie

tot de bestemmingsplaats der goederen kunnen worden verschoven
en de invoer op algemeene verklaring biedt daartoe de mogelijk-
heid aan.

De Regering heeft in deze behoeften voorzien door de laatste

paragraaph der bepalingen van het zesde hoofdstuk in art. 1 van
dit ontwerp vervat. Zij heeft dit vrijgeviger voorschrift voorts
niet beperkt tot den invoer langs spoorwegen

, maar in de voor-
laatste paragraaph uitgebreid tot alle openbare middelen van ver-
voer

,
zoodat ook bijv. diligence-ondernemingen tusschen dit en

een vreemd Rijk het oponthoud, uit de bestaande wetgeving voort-
vloeijende, zullen zien verminderen.
Wat de afzonderlijke p'aragraphen van dit artikel aangaat,

meent de Regering zich tc kunnen onthouden van noodelooze toe-

lichting. De bepalingen toch daarin voorkomende stemmen hoofd-
zakelijk overeen met de voorschriften omtrent de aangifte op alge-

meene verklaring in het derde hoofdstuk der algemeene wet opge-
nomen. Daar waar die bepalingen eene geringe uitbreiding of

verandering hebben ondergaan, geldt het voorzorgen tegen slui-

kerij
,
welke, vooral bij eene vrijgeviger behandeling, zoowel in

het belang der schatkist als in dat van den eerlijken handel niet

mogen verwaarloosd en zonder belemmering kunnen worden aan-
gewend. En het is ligt te begrijpen

, dat de maatregelen van
toezigt, welke voor zeeschepen op hunne vaart van de uiterste

wacht naar de losplaats, zoo om de minder gemakkelijke gemeen-
schap met den wal van hun vaarwater, als omdat hunne lading

minder spoedig en ongemerkt gebroken kan worden, in den regel

niet noodzakelijk zijn te achten, — dat die maatregelen onmisbaar
zijn bij de vaartuigen, welke, langs de rivieren aan de landzijde

inkomende, tusschen het eerste kantoor en de lossingsplaats

menigvuldige gelegenheid zouden kunnen vinden om zich heimelijk

van een gedeelte der ingevoerde goederen ten nadeele van ’s Rijks

schatkist te ontdoen.

Omtrent de laatste, reeds boven vermelde paragraaph wordt nog
opgemerkt, dat deze voor het spoorwegverkeer bepaalt, wat art. 13

der wet van 19 Junij 1845 [Staatsblad n°. 28) met opzigt tot den

doorvoer vaststelt, en welk voorbehoud noodzakelijk is, omdat
het buiten menschelijk bereik ligt te voorzien of soms eenige der

formaliteiten, op eene bekende wijze van invoer toepasselijk, bij

een nieuw middel van invoer soms onoverkomelijk bezwaar op-

leveren.

Art. 2. Art. 96 der algemeene wet houdt een bepaald verbod

in ,
om goederen in publiek of particulier entrepot eenige veran-

dering van fust
,
merken

,
of eenigerlei behandeling hoegenaamd ,

welke eenige verwerking zou medebrengen, te doen ondergaan.

Tijdens dit artikel tot stand werd gebragt lag het noch in den

geest, noch in de bedoeling des wetgevers den doorvoer met hot

gebruik van de entrepots buitengewoon aan te moedigen. Destijds

werden de voordeelen aan den doorvoer-handel verbonden nog

niet in die mate algemeen gewaardeerd als thans. De belemmering

van het verbod van art. 96 is dan nu ook zoo duidelijk geworden,

dat menige stem zich daartegen bij de Regering heeft doen hooren,

en de wensch is meermalen geuit, dat van sommige goederen , ten

doorvoer bestemd, hier te lande eenige verwerking mogt worden
toegestaan. Verlevendiging van den doorvoer-handel en voordeel

voor de Nederlandsche nijverheid zullen door meer vrijgevige

bepalingen op dit punt onfeilbaar worden to weeg gebragt.

Daarbij komt nog dat in Belgie, sinds het in werking brengen

der wet van 4 Maart 1846, houdende bepaling op de. entrepots,

volgens haar art. 40 kan geschieden wat in Nederland tot nu too

verboden is, en dat de doorvoer van die artikelen, welke tot

beteren afzet aan de markt waarheen zij bestemd zijn, eenige

verwerking behoeven
,
voor Belgie meer voordeelen oplevert dan

voor Nederland. Wil men dus met het naburige Rijk , waar geeno

pogingen onbeproefd worden gelaten om den doorvoor tot zich te

trekken ,
mededingen

,
dan moeten op het verbod van art. 96 die

uitzonderingen worden toegelaten
,
welke, zonder de regten van de

schatkist in de waagschaal te stellen ,
den doorvoer zullen doen

toenemen.
Dit doel zal bereikt worden door de bijvoeging aan art. 96, in

art. 2 van het ontwerp opgenomen.

De bepaling, hier voorgesteld, is bijna gelijkluidend met hot

bovengenoemd art. 40 der Belgische wet. Aan den Koninguhet
voorbehouden de gevallen waarin en de wijze waarop van het ver-

bod van art. 96 raag worden afgeweken ,
te bepalen , en het
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zal wel geene vermelding behoeven dat het niet doenlijk is in de
wet zelve

,
hetzij de goederen-soorlen op te noemen , welke op die

wijze eenige verwerking zullen blijken noodig te hebben, hetzij

de maatregelen van. voorzorg voor te schrijven, welke daarbij be-
hooren in acht te worden genomen. De aard en soort der goe-
deren en hunne verwerking zelve kunnen zoodanig verschillen , dat
al naar de behoefte zich voordoet eerst dan daarover met juistheid

zal kunnen worden geoordeeld.

Art. 3. Art. 143 der algemeene wet stelt onder zekere voor-
waarden de goederen, welke noch aan regten noch aan aceijnsen

onderhevig zijn, vrij van alle documenten bij den invoer, de los-

sing, lading, den vervoer en uitvoer. Bij den in- en uitvoer moet
evenwel de schipper of vervoerder schriftelijke opgave doen van
de hoeveelheid en van de herkomst of bestemming der goederen.

Deze verpligting verschaft in de eerste plaats aan de ambtenaren
de gelegenheid om zich te overtuigen dat de in of uit te voeren
goederen werkelijk noch aan regten noch aan accijnsen onderhevig
zijn, terwijl de opgaven verder strekken tot zamenstelling Van de
algemeene statistiek van handel en scheepvaart. Volgens art. 143
moeten die opgaven worden afgelegd ter eerste of laatste wacht.

Bij den in- of uitvoer te lande en langs de rivieren geeft dit

geen bezwaar, doch wel bij den in- of uitvoer ter zee, wanneer
bij zigtbaar verkeerde opgave de hoeveelheid der goederen , volgens
de wet, aan de uiterste wacht zou moeten worden opgenomen.
Daarom werden reeds sinds langen tijd, uit eigen beweging, door
de schippers de goederen vrij van regten en accijnsen steeds ter

losplaats opgegeven bij invoer ter zee, en ter ladingsplaats bij

uitvoer ter zee. Met die gewoonte wordt art. 143 thans in over-
eenstemming gebragt. De opgave van de vlag en naam van het

schip wordt ook thans in het ontwerp, ter meerdere volledigheid,

door de wet voorgeschreven. Wat den veranderden aanhef van
het artikel betreft, deze staat in verband met de bijvoeging van
art. 157 , welke in het volgende artikel hare verklaring vindt.

Art. 4. Het is volgens de uitdrukkelijke bepaling van art. 157
der algemeene wet regel, dat de vervoer binnen ’s lands van ac-
cijnsvrije goederen gedekt zij door binnenlandsche paspoorten.
Vrijstelling daarvan is uitzondering. Die uitzonderingen worden
gevonden in de artt. 143, 181, 1G2 en 1G3. De voornaamste vrij-

stellingen zijn die, waardoor het vereischte van binnenlandsch pas-
poort beperkt wordt tot het terrein van toezigt, ten gevolge van
art. 1G2 aangewezen, en tot de in art. 163 vermelde binnenwa-
teren en gedeelten van rivieren. Voor het grootste deel van het
Rijk wordt daardoor de binnenlandsche vervoer van accijnsvrije

goederen ontslagen van iederen band
, en men zou ten gevolge

daarvan, sprak art. 157 niet zoo duidelijk, eerder geneigd zijn

de vrijstelling van binnenlandsche paspoorten als regel, het ver-
eischte daarvan als uitzondering aan te nemen.
Met betrekking tot het terrein van toezigt van art. 1G2, waar

alleen mitsdien voor den vervoer van accijnsvrije goederen bin-
nenlandsche paspoorten worden gevorderd

,
noemt art. 161 nog

Cenige bepaalde goederen-soorten op
,

welker vervoer
, in het be-

lang van het dagelijksch verkeer der grensbewoners, van hunnen
landbouw

,
hunne veeteelt enz.

, vrij kan geschieden
,

doch de
vrijstelling, welke thans met meer aandacht moet worden be-
schouwd , is die van art. 143.

Volgens dat artikel is de vervoer van accijnsvrije goederen
overal, en dus ook op het terrein van art. 162, van het ver-
eischte van binnenlandsche paspoorten ontslagen , wanneer die

goederen bij het tarief ontheven zijn van inkomende regten en in

eene binnen waartsche rigting worden vervoerd, of wanneer die bij

hef tarief zijn ontheven van uitgaande regten en hun vervoer in

eene buitenwaartsche rigting geschiedt; onder voorwaarde even-
wel, dat die vervoer steeds plaats hebbe langs de aangewezen
heerbanen en tusschen zonsop- en ondergang.
De invloed, welken de tariefsverandering van 1845, ten aan-

zien van art. 113 heeft uitgeoefchd , verdient hier ter plaatse
opmerking. Dat artikel is namelijk tot stand gebragt

,

gelijktijdig

met het tarief van regten, vastgesteld bij de wet van den 26sten
Augustus 1822 (Staatsblad n°. 3!)). Bij dat tarief waren meest
alle artikelen met een meer of minder aanzienlijk uitvoerregt
belast, terwijl de vrijstellingen bij uitvoer uiterst spaarzaam
daarin voorkwamen ; zoodat de vervoer van goederen , bij het
tariel ontheven van uitvoerregten

, in eene buitenwaartsche rig-
ting, waarvan art. 113 spreekt, even zeldzaam was als de op
den uitvoer vrijgestelde artikelen schaarsch waren

; en de vrij -

stelling van binm nlandsehe paspoorten in art. 143 daardoor met
betrekking tot den vervoer eene weinig beteekenendo en zeer be-
perkte strekking had.

liet tarief, vastgesteld bij de wet van 19 Junij 1845 (Staats-
blad n°. 2H) gaat van een geheel tegenovergesteld beginsel uit als
liet tarief van 1822. \ ry op den uitvoer is daarbij regel en oven
weinige artikelen zijn thans op den uitvoer belast, als er by het
tarief van 1822 op den uitvoer waren vrijgesteld. Maar daardoor
heelt art. 148 eene uitgebreidheid gekregen welke daarmede niet

was beoogd ; daarvoor worden, op de enkele uitgezonderde artikelen

na , alle goederen in eene buitenwaartsche' rigting aan onze gren-

zen vervoerd wordende, van het vereischte van binuenlandsche

pa-poorten ontslagen.

Welke nadeelige uitwerking deze omstandigheid op de beteuge-

ling der sluikerij heeft uitgeoefend en welk misbruik van haar

is en kan worden gemaakt, zal ligtelijk kunnen worden nagegaan.

De sluiker toch, die goederen aan invoerregten onderworpen de

grenzen heimelijk heeft overgebragt en ze in eene binnenwaart-

sche rigting vervoert (een vervoer
,
welke niet dan met binnen-

landsche paspoorten voorzien mag plaats hebben), kan bij het

naderen van ambtenaren zoo gemakkelijk, door op zijne schreden

terug te keeren , of door zijn vervoermiddel om te wenden, eene

buitenwaartsche rigting volgen en zoolang hij door de ambte-
naren wordt gadegeslagen den schijn aannemen, als of hij, iu

stede van in te voeren ,
uitvoert. Daardoor ontsnapt hij aan elke

vervolging en oefent hij straffeloos zijn misdadig bedrijf uit, want
zijne ter sluik ingevoerde goederen zijn in den regel niet met uit-

voerregten belast ,
en hij mag ze dus ongehinderd in eene buiten-

waartsche rigting vervoeren.

Art. 143 is derhalve ,
na het tot stand komen vtfn het tarief

van 1845, eene hoogst schadelijke bepaling geworden, waartegen
de Regering bij dit ontwerp herstel noodzakelijk acht, doch daar-

om behoeft niet geheel te worden teruggekeerd tot de onbeduidende

uitgebreidheid, welke de vrijstelling van art. 143 in de wet van
1822, tot het jaar 1845, met opzigt tot den vervoer heeft

gehad.

De bijvoegingen van art. 157 in de voordragt opgenomen
, zullen

,

naar het oordeel der Regering, voldoen. Wordt zij wet, dan zal

in de eerste plaats op het terrein van toezigt aan de landzijde

van art. 177 der algemeene wet, hetwelk slechts het vierde ge-
deelte uitmaakt van het terrein van toezigt van art. 162 en onmid-
dellijk aan de grenzen ligt, behalve voor de goederen in art. 161

opgenoemd, die van het vereischte van documenten blijven vrij-

gesteld, voor den vervoer van alle accijnsvrije goederen binnenland-

-che paspoorten of geleibiljetten worden vereischt; — binnen-

landsche paspoorten voor die goederen, welke er volgens de be-

staande wet ook thans mede gedekt moeten zijn; — geleibiljetten

voor die accijnsvrije goederen, welke vrij van invoerregten zijn

en in eene binnenwaartsche rigting, en voor de menigvuldige

accijnsvrije goederen , welke vrij van uitvoerregten zijn en in eene
buitenwaartsche rigting worden vervoerd.

Het vereischte van geleibiljetten vervangt dus voor het terrein

van art. 177 de vrijstelling welke uit art. 143 ten gevolge der

tariefs-verandering van 1845 , onwillekeurig is ontstaan. Voor het

overige gedecLte van het terrein van toezigt van art. 162, waar
het gevaar van misbruik minder is te vreezen dan op het terrein

van art. 177, worden in de tweede plaats de geleibiljetten voor

de zoo even aangewezen goederen slechts gevorderd wanneer de

vervoer buiten de heerbanen plaats heeft, terwijl de vrijstelling

op de heerbanen, op v'elke de vervoer gemakkelijker kan worden
nagegaan door de ambtenaren , blijft g ldeh. Deze geleibiljet-

ten leveren voorts dit gemak op, dat zij worden afgegeven zon-

der borgstelling en niet, even als de binnenlandsche paspoorten,

aan het kantoor van uitgifte behoeven terugbezorgd te worden,
terwijl de vrijstelling van ait. 143 onbeperkt blijft bestaan voor

het geheele terrein van toezigt aan de zeezijde.

De Begeving vermeent op deze wijze het belang van de schat-

kist genoegzaam te hebben verzekerd , zonder tot den toestand

terug te keeren zob als de wet van 1822 dien oorspronkelijk heeft

daargesteld, en zonder noodeloozc belemmeringen aan het grensver-

keer op te leggen.

De laatste zinsnede van art. 4 der wets-voordragt vindt hare

aanleiding in een arrest van den lloogen Raad van den 29sten

Augustus 1851. Dat arrest, waarvan hiernevens onder lit. Teen
afschrift aan de Kamer wordt overgelegd , heeft aangenomen dat

het woord plaats in art. 157 , zoo als het thans in de wet van 1822

is geschreven ,
niets anders kan beteekenen dan gemeente , zoodat

art. 157 het vereischte van binnenlandsch paspoort alleen als regel

zou stellen voor den vervoer van de eene gemeente naar de andere.

Met deze uitlegging van hét hoogste regterlijke collegie is slui-

kerij aan de grenzen niet te keeren. De sluiker toch, die met
goederen in de nabijheid der grenzen wordt aangetroffen zonder

dat die door de gevorderde documenten zijn gedekt, zal zich

steeds aan het toezigt dor ambtenaren en aan iedere strafbepaling

kunnen onttrekken, door te beweren dat hij die goederen slechts

vervoert in de gemeente waarin hij zich bevindt, en welke zich

soms uren ver langs do grenzen uitstrekt; wanneer hij zich

binnen die uitgebreide grensgemeenten vrij met goederen raag bewe-
gen, is het tegengaan van sluikerij onuitvoerbaar, en de Regering

oordeelt hot daarom van haren pligtom, zonder in eene bestrijding

dor gronden van het genoemde arrest te treden , de uitdruk-

king plaats hier nader te kenmerken en aan te duiden wat
in hot algemeen door binnenlnndschen vervoer of vervoer van de
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eene binnenlandsche plaats naar de andere wettelijk moet verstaan

worden.
Art. 5. Vooral in den laatsten tijd is de klagt over heime-

lijken uitvoer van lompen door de papierfabrikanten aangeheven.

De uitvoer van die grondstof hunner nijverheid is in alle andere

landen, even als in Nederland, verboden. De Nederlandsche

papier-fabrikanten moeten zich dus daarvan uitsluitend binnen

hun eigen land voorzien. Van daar dat niet alleen zij zelven,

maar ook sommige kamers van koophandel zich bij herhaling tot

de Regering gewend hebben en bij deze aangedrongen om maat-

regelen te doen nemen dat het verbod van uitvoer der lompen

met kracht worde gehandhaafd.

De wettelijke bepalingen schieten echter te kort
,
om met ge-

wenschten nadruk te kunnen handelen. Art. 161, lit, ƒ , der alge-

meene wet geeft de vrijheid om lompen zonder documenten in eene

buitenwaartsche rigting tot het uiterste der grenzen te vervoeren

in zoodanige hoeveelheid ,
dat daarvan de uitgaande regten

,

berekend tegen zes per cent der waarde, geen gulden zouden te

boven gaan. Wordt nu f 12 als gemiddelde prijs voor 100 kil.

lompen aangenomen, dan mogen ongeveer 140 kilo’s, op die wijze,

ongedeerd tot in de onmiddellijke nabijheid der grenzen worden
vervoerd. Wanneer de lompen eenmaal aldaar zijn aangebragt,

kan zelfs met het talrijkste personeel van ambtenaren en met de

meeste waakzaamheid niet belet worden
, dat men ze heimelijk

overbrengt, in strijd met het bestaande verbod van uitvoer.

De wet kan dan ook alleen worden gehandhaafd
,
indien de admi-

nistratie den buitenwaartschen vervoer kan nagaan en op die wijze

de punten leeren kennen, waar men zou trachten in strijd met de

wet te handelen. Daartoe strekt de bepaling bij art. 160 te voe-

gen. Om echter te voorkomen dat de fabrikanten, die lompen
verbruiken, door de bij art. 160 opgenomen bepaling worden be-

lemmerd ,
is de 2de zinsnede daarbij gevoegd.

Art. 6. De invoeging der woorden: of geleibiljetten is nood-

zakelijk, nadat bij art. 157 de verpligting tot het toonen van ge-

leibiljetten wordt voorgeschreven.

Wat de aanvulling van lit. ƒ betreft, deze vloeit voort uit het-

geen bij art. 5 der wetsvoordragt is gezegd ten aanzien der

lompen, en wordt, in overeenstemming met het bepaalde bij art. 4

van het wets-ontwerp , de vrijstelling van binnenlandsche pas-

poorten en geleibiljetten voor de onder lit. f opgenoemde goe-

deren, eveneens uitgesloten voor het terrein van toezigt van
art. 177, maar blijft zij bestaan voor het overige gedeelte van het

terrein van art. 162, terwijl voorts uitdrukkelijk wordt bepaald

onder lit. h, dat voor den vervoer binnen besloten steden of

forten nimmer geleibiljetten of binnenlandsche paspoorten te pas

komen.
Art. 7. Na de afscheiding van Belgie, moest voor de zuidelijke

grens van Nederland nader van punt tot punt de afstand worden
aangewezen, buiten welken volgens art. 162 voor den vervoer te

lande geene paspoorten worden vereischt.

Dit is geschied bij het Koninklijk besluit van 8 Februarij 1832
[Staatsblad n°. 4), hetwelk nader is gewijzigd, door dat van den
6den Julij 1835 (

Staatsblad n°. 22). In dit laatste werd als ter-

rein waarop bij vervoer binnenlandsche paspoorten worden ge-

vorderd, tevens aangewezen het zoogenaamde verdronken land van
Zuid-Beveland. Ditwas noodzakelijk voor de gevallen, dat schepen,

uit Belgie komende ,
zich mogten onttrekken aan het eerste kantoor

Bath; want, ofschoon dit kantoor voorbijgevaren, zouden zij op
het verdronken land van Zuid-Beveland blootstaan om ,

als on-

voorzien van documenten en mitsdien in fraudem legis vervoe-
rende

,
te worden aangehaald.

De voorgestelde wetsbepaling strekt om allen twijfel nopens de
geldigheid der gegevene voorschriften in dit opzigt te doen ver-

dwijnen. Dezelfde redenen hebben ook geleid tot wijziging van
hetgeen ten aanzien van den vervoer op de Maas boven Berg bij

de bestaande wet was voorgeschreven.

Artt. 8 en 9. De artt. 8 en 9 van dit ontwerp zijn niet de
minst gewigtige. Het doel er van is uitsluitend vernietiging van
den sluikhandel aan onze landgrenzen. Daardoor hoopt de Rege-
ring in staat gesteld te worden om aan dat schandelijk bedrijf,

hetwelk de schatkist benadeelt
,
den eerlijken handel onmogelijk

maakt en de onzedelijkheid der grensbewoners in hooge mate
aankweekt

,
paal en perk te stellen.

De toestand van eenige onzer grens-provincien vordert in dit op-

zigt dringend voorziening. Een enkel voorbeeld zij genoeg om dit

der Kamer aan te toonen.

Het Groningscke
,
in de gemeente Bellingwolde, onmiddellijk aan

de Hannoyersche grenzen gelegen gehucht Lete bevat in een veer-

tigtal huisgezinnen eene bevolking van 240 tot 250 personen boven
de vijf jaren oud, waarvan slechts vier huisgezinnen of omstreeks

40 personen tot den eigenlijken landbouwersstand behooren. Al
de overige, mannen, vrouwen en kinderen, welke in hutten of an-
dere geringe, zeer in de nabijheid van of onmiddellijk aan de grenzen
opgerigte woningen verblijven, houden zich dagelijks bezig met het

frauduleus in- en uitvoeren van accijnsgoederen, zonder nagenoeg
ooit eenigen anderen arbeid of bedryf uit te oefenen.

In de Avoningen dier personen is ten allen tijde een voorraad dier

gesloken goederen voorhanden, doch naar het getgl leden des huis-
gezins zoodanig berekend, dat de hoeveelheid niet te boven gaat
wat naar art. 185 n°. 4 der algemeene Avet van 1822 bij particu-
lieren ongedekt mag gevonden worden.
Van dezen voorraad, die door opvolgende aanvoeren van buiten

gestadig op de bepaalde hoeveelheid wordt gehouden , Avorden
meer binnenwaarts gelegen gemeenten voorzien. Geheele troepen
dezer lieden begeven zich dagelijks buitemvaarts om vrachten
af te halen en om die binnenAvaarts te brengen , terAvy 1 zij bela-
den zijn met juist die hoeveelheden accijns-goederen

,
Avelke vol-

gens art. 166 der algemeene Avet zonder geleibiljet kunnen wor-
den vervoerd. Zij verspreiden zich in alle rigtingen, zoodanig
dat aan de oostelijke zijde der provincie Groningen naauwelyks
ééne gemeente wordt gevonden Avaar niet dagelijks troepen van
zoogenaamde dragers worden ontmoet.
Door dit bedrijf berekent men dat alleen in de provincie Gro-

ningen en Overijssel jaarlijks eene som van f 250,000 a f260,000
aan de schatkist wordt te kort gedaan; — hoe de bijzondere han-
del daardoor lijdt behoeft geen betoog. Ten overvloede AArorden
hierbij onder de letters B en C aan de Kamer overgelegd een

paar adressen, het een van de kamer van koophandel te Olden-
zaal, het ander van honderd een en twintig Avinkeliers en gros-

siers in de provincie Groningen, die, tot stuiting van het kAvaad,
aandringen op de wetsveranderingen welke nu worden voor
gesteld.

Art 49 der onlangs tot stand gebragte wet van 26 April 1852
tot verbetering van den accijns op het zout, heeft reeds eene
krachtige schrede gedaan op den Aveg der verbetering door te

bepalen dat vmrvoer van zout en de voorraad op het terrein van
toezigt boven één pond , door behoorlijk document gedekt behoo-
ren te zijn. De artt. 166 en 185 n°. 4, lieten eene hoeveelheid

van vijf pond vrij. Deze verbetering is echter geenszins vol-

doende. Onder de bestaande wetgeving kan men nu nog vrij

vervoeren: iets minder dan 5 ponden suiker (zie art. 29 der

wet van 1 April 1846, Staatsblad n°. 17) ,
2 kannen gedistilleerd,

10 ponden mee (art. 59 der wet van 29 Maart 1833, Staats-

blad n°. 3), 1 pond zeep (art. 43 der Avet van 4 Mei 1832,

Staatsblad n°. 13), drie kan wijn, enz.

Een sluiker die zich binnen'slands van de bepaalde hoeveelhe-

den van ieder dezer artikelen voorziet en ze veilig de grenzen

overbrengt, kan daarmede .zich verder ongedeerd binnen’s lands

bewegen. Op deze Avijze kan hij telkens eene
,
met het oog alleen

op ’ s Rijks accijnsen belastbare waarde invoeren van f3. 68a, als:

2 kan buitenlandsch gedistilleerd van 165 per cent f 1.07

3 kan wijn 0.55

5 Nederlandsche ponden kandij 1.52a

1 Nederlandsch pond zout 0.09

1 Nederlandsch pond zeep 0.10

10 Nederlandsche ponden gebuild tarwemeel . . . 0.35

f 3.685

En ofschoon hem deze som ,
waarbij geene andere dan rijks-

opcenten noch invoerregten in aanmerking zijn genomen , niet ten

volle ten deel valt, verdient hij daardoor echter de som, Avelke

het Arerschil uitmaakt tusschen den consumtie-prijs dier gezamen-

lijke artikelen hier te lande en den prijs dier Avaren aan gene

zijde der grenzen. — tiet lokaas om zich met dat bedrijf bezig te

houden is dus zeer aanzienlijk ; te meer Avanneer zoodanige invoeren

door denzelfden persoon meermalen daags verrigt Avorden.

Om dit misbruik tegen te gaan
,

is het derhalve duidelijk dat

die vrije vervoer moet beperkt worden in die mate, dat in de

vervoerde hoeveelheid accijnsgoederen gcene voldoende voordee-

len meer kunnen gevonden Avorden
,
Avelke het loon van den dra-

ger en het gevaar van aanhaling der goederen bij ontdekking van

invoer zouden kunnen bestrijden.

Art. 165 wordt daarom in dien zin veranderd , dat
,
behalve

hetgeen nu reeds door de wet omtrent het zout is vastgesteld,

voor wijn, gedistilleerd enz. bij deze voordragt in dienzeliden geest

wordt gehandeld. Omtrent den vervoer van azijn en bier bestaat

geen behoefte aan Avijziging. Hierdoor zal vroorts geen belangrijk

ongerief voor de grensbewoners kunnen ontstaan ,
daar er toch

voor het dagelijksch huisselijk gebruik geen behoefte is aan meer-

dere vrijheid van vervoer van deze artikelen ,
tenvijl zoo dit het

geval al mogt Avezen, de vervulling der wettelijke formaliteiten tot

den vervoer van grootere hoeveelheden niet zulke bczAvaren kan

te weeg brengen dat daaraan de middelen tot wering van sluikhan-

del zouden moeten Avorden opgeofferd. Maar daarenboven geeft

de voorgedragen Avijziging der bestaande wet den Koning de be-

voegdheid, om daar, waar dit zonder gevaar voor sluikery kan

veroorloofd Avorden ,
de vrijheid Aran vervoer uit te breiden even

als dit in art. 49 der wet van 26 Apiil 1852 op het zout is be-
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paald en -waarvan het Koninklijk besluit van 12 Julij 1852 (Staats-

blad n°. 131) het gevolg is geweest.
Doch met den beperkten vervoer moet eene beperking van den

geoorloofden ongedekten voorraad van art. 185 n°. 4 noodwendig
gepaard gaan. Alleen te zamen kunnen die beide maatregelen
heilzaam werken. Want laat men de gelegenheid open om aan-
zienlijke voorraden aan de grenzen voorhanden te hebben, dan
zal de invoer nimmer met goed gevolg kunnen worden tegenge-

gaan. In dezelfde rede waarin de hoeveelheden van art. 166 zijn

verminderd
,
worden dus die van art. 185 n°. 4 ingekort.

Er blijft nog over, meer bijzonder eenige in de artt. 8 en 9

opgenomen bepalingen met een enkel woord toe te lichten.

Gedistilleerd van hoogere gehalte dan 100 per cent moet, hoe
gering de hoeveelheid ook zij, door geleibiljet gedekt zijn. De
vermindering tot één kan gedistilleerd is slechts eene gelijkstelling

met hetgeen buiten het terrein van toezigt volgens art. 2 der

wet van den 2den Januarij 1832 [Staatsblad n°. 4) , algemeen plaats

heeft. Intusschen is het noodzakelijk zich daartoe niet te bepalen
maar ook omtrent de gehalte het boven aangegeven voorschrift te

geven. Het is voornamelijk het gedistilleerd van hoogere gehalte

(van 150 tot 170 per cent) hetwelk een voorwerp van sluikerij

uitmaakt uit hoofde van het meerder voordeel hetwelk daardoor
bij elk vervoer wordt verkregen. Wanneer de accijns van bui-

tenlandsch gedistilleerd in hoofdsom en rijks-opcenten f 0.325 be-
draagt, dan klimt dit bij eene sterkte van 165 per cent tot

f 0.535.

Nu zal door het verbieden van den ongedekten vervoer van
gedistilleerd boven de 100 per cent sterkte vooreerst reeds ter-

stond aan de sluikers een belangrijk voordeel worden ontnomen
en hun werk minder uitlokkend worden gemaakt, terwijl ten

andere aan het binnenlandsch verkeer op het terrein van toezigt

daardoor geen ongerief Avordt berokkend, omdat zoodanig gedis-

tilleerd boven 100 per cent geen voorwerp van dagelijksche huis-

selijke behoefte is, en voor de weinige personen, die in geringe
hoeveelheid gewoon zijn daarvan gebruik te maken, kan het lig—

ten van een geleibiljet geen overwegend bezwaar zijn.

Reeds nu is het gewoonte, dat een sluiker de hoeveelheden
accijns-goederen

,
welke niet door éénen persoon zonder docu-

menten gelijktijdig zouden kunnen worden vervoerd, over de
leden van zijn huisgezin of een aantal kinderen zóó verdeelt

,

dat ieder lid of kind slechts drager is van eene geoorloofde hoe-
veelheid accijns-goederen. Hoe gering men dan ook de geoor-
loofde hoeveelheid dier goederen stelt, eene zoodanige gewoonte
zou kunnen blijven bestaan. Maar ook deze behoort te worden
geweerd en zij zal dit door de voorlaatste zinsnede van het nu
voorgestelde art. 8.

De laatste zinsnede van art. 8, even als van art. 9, is het wet-
telijk voorbehoud, hetwelk op gelijke wijze door art. 49 der wet
van 26 April 1852 op het zout is gemaakt en waardoor elk nut-
teloos ongerief zal worden voorkomen.
De bepaling, welke in art. 9 is opgenomen en in art. 185 n°. 4

niet was geschreven, dat namelijk ten aanzien van het gedistil-

leerd de kinderen beneden de vijftien jaren niet in aanmerking
worden genomen voor de berekening der daarvan tot huisselijk

gebruik geoorloofde hoeveelheid , schijnt zich zelve te verklaren.
De geoorloofde voorraad toch van elk artikel moet berekend

worden naar het geAvoon huisselijk gebruik, naar mate van het getal

leden der huisgezinnen. Voor kinderen beneden de vijftien jaren
mag de wet de behoefte aan sterken drank niet aannemen

;
zij

belmoren dus buiten de berekening te blijven.

De hoeveelheid Avij n van art. 185 n°. 4 is bij dit artikel ver-
minderd van 1 1 G kan tot op 80 en van 231 tot op 160. Die ver-
mindering schijnt geene belemmering te zullen veroorzaken voor
het grensverkeer, terwijl meerdere ruimte niet anders dan in het
belang van den smokkelhandel zou blijven bestaan.

Art. 10. Indien men art. 205 en art. 219 der algemeene wet
met elkander in verband beschouAvt, zal men opmerken dat het
eerste artikel niet alleen den frauduleusen in- en uitvoer maar
tevens den vervoer van goederen straft, Avelke niet voorzien zyn
van het vercischto document, terwijl art. 219 nogmaals bepaal-
delijk dien vervoer met straf bedreigt. De omslagtigheid der
bepaling van art. 205 kan alleen tot verwarring aanleiding geven
en do uitlegging door het 4de lid voor ladingen of vrachten
opgenomen

, maakt het gelieele artikel zoo ingewikkeld dat eene
vereenvoudiging aan de Regering bij het zamenstellen van dit

ontAverp gowenscht is voorgekomen.
Zoo als art. 205 thans wordt voorgedragen

, straft het alleen

den franduleusen in- en uitvoer en do poging daartoe; de onge-
dekte vervoer wordt geheel aan art. 219 overgelaten. Art. 205
zal in duidelijkheid Avinnen en do nieuwe redactie zal het over-
bodig doen zijn in de omschrijving der rivieren die verandering
te brengen, Avolko het 4 do lid anders ten gevolge van art. 7 dezer
voordragt zou vorderen.

Rij herhaling der misdrijven is voorts de straf van tentoon-

stelling op een schavot uit het artikel weggenomen. De Regering
is van oordeel dat, ook met terzijdestelling van het vraagstuk be-
treffende de schavotstraffen , eene gevangenis van hoogstens vijf

,

jaren krachtig genoeg tot het weren van sluikerij zal werken; zelfs

bij herhaling van het misdrijf van fraude zullen dus
,
wordt dit

ontwerp wet, de overtreders steeds voor de arrondissements-
regtbanken in correctionele zaken regt doende, te regt staan.

In de laatste plaats Avordt aan art. 205 nog ée'ne wijziging

toegevoegd. Dat artikel neemt als beginsel de verbeurdverkla-

ring aan
,
zoowel der goederen

, welke in fraudem legis Avorden

in- en uitgevoerd en vervoerd, als van het middel Avaarmede dit

misdrijf wordt bedreven, namelijk van de vaar- of voertuigen en
geAvone gespannen.

Dit beginsel is niet slechts nuttig en heilzaam maar zelfs nood-
zakelijk, want het gevaar van geldelijk verlies wordt niet alleen

voor den sluiker zelven verhoogd, maar ieder eigenaar van vaar-

of voertuigen wordt daardoor afgeschrikt om met deze den sluiker

ten dienste te staan.

Dit beginsel, door de wet bekrachtigd, is evenwel buiten toe-

passing gesteld door een der provinciale geregtshoven. Door
middel van een vaartuig was sluikhandel gedreven en ten gevolge

daarvan de vmrbeurdverklaring van hetzelve door den regter uit-

gesproken. Die verbeurdverklaring is opgevolgd door een execu-
toriaal beslag van het schip volgens eene bestaande pand-acte;

welk beslag door het proAÜnciaal geregtshof in hooger beroep,

niettegenstaande de uitgesproken verbeurdverklaring, is bevestigd.

Door den Hoogen Raad is het eigenlijke vraagpunt
, daar de cas-

satie om andere redenen moest worden afgeAvezen, niet beslist.

De Regering Avil hier niet in breedvoerige beschomvingen treden

over het in hooger beroep gewezen arrest
;
het zij genoeg dat het

verschil van gevoelen zich heeft opgedaan
, om door aammlling der

wet hare bedoeling boven allen twijfel te verheffen. Nadat de
wet het beginsel van verbeurdverklaring heeft aangenomen, mag
men noch pandregt , noch eigendomsregt zoo sterk doen gelden dat

daardoor feitelijk de verbeurdverklaring krachteloos wordt ge-

maakt. Men zou op die ‘wijs in strijd handelen met de bedoeling

des Avetgevers, die de verbeurdverklaring in de Avet nederschreef.

Door nu aan pandregt eene kracht toe te kennen
, als het bo-

venbedoeld geregtshof heeft gedaan, Avordt de bestaande Avet als

het ware ongeschreven , en vernietigt men de verbeurdvei-klaring.

En de eigenaar die zich van zijn schip voor sluikerij Avil bedie-

nen, zal bij het aannemen van zoodanig stelsel Avel vooraf zorgen

,

dat hij daarop bij pand-acte zooveel geld heeft ontvangen, dat

hem de mogelijke verbeurdverklaring van het schip luttel kan
schaden ; terwijl de pandhouders evenzeer door hun pandregt
van hunne zijde tegen schade uit de verbeurdverklaring voort-

Adoeijende zijn beveiligd; en Avat van pandregt gezegd kan Avorden,

geldt noodwendig a fortiori van eigendomsregt. Om derhalve

te zorgen dat de Avare , noodzakelijke en Avettigc uitlegging worde
toegekend aan de bepaling Aran art. 205 ,

wordt de gewijzigde

redactie voorgesteld.

Art. 11. Art. 219 bepaalt in zijne - 2de zinsnede eene boete

Avelker bedrag wordt berekend naar de regten , Avelke A-an de goe-

deren bij uitvoer zouden verschuldigd zijn. Even als boveu reeds

is gezegd, het tarief van 1822 onderwierp bijna alle goederen aan
uitvoerregten. Onder het thans geldende tarief zijn slechts zeer

Aveinige artikelen met zoodanige regten belast ,
waarvan met betrek-

king tot art. 219 het gevolg is, dat in den regel de bepaalde boete van
tweemaal de uitvoerregten niets bedraagt, en dat in het geval Aran
de 2de zinsnede van art. 219, alleen de betaling der kosten over-

schiet. Het tarief van 1845 heeft dus omvillekeurig aan die

bepaling van art. 219 hare kracht ontnomen. De herstelling

daarvan is het doel van de voorgedragen Avijzïging, waarbij eeno

vaste boete van vijfen twintig gulden Avordt voorgesteld, Avelke als

straf voor hot niet nalevcn der Avettelijke voorschriften op den ver-

voer gepast voorkomt. Aan het einde van dit artikel is de bepaling

overgebragt, Avelke aan het slot van art. 205 voorkwam op den
vervoer van accijns-goederen betrekkelijk , en Avelke ten gevolge

van de Aveglating van de laatste zinsnede van art. 205 , in art. 10

van het ontAverp voorgedragen , aldaar verviel om bij art. 219haro
juiste plaats te vinden.

Art. 12. De artt. 224 en 225 der algemeene Avet geven aan de
ambtenaren der in- en uitgaande regten de bevoegdheid om do

bedrijvers van sluikerij, strafbaar met gevangenisstraf of geldboete,

Avanneer zij geen bij de ambtenaren bekend domicilium binnen het

Rijk hebben , in verzekerde bewaring te nemen
, ten einde hen

terstond aan don regter over te leveren.

liet Koninklijk besluit van 2 Julij 1824 [Staatsblad n°. 42) regelt

de rigtige uitvoering dier beide Avets-artikelen.

Toen do wet deze bevoegdheid aan do ambtenaren toekende

gold hier to lande de Code dTnstruction Criminelle, waarvan
art. 94 de mngt verleende om tegen do in verzekerde bewaring
genomen sluikers na hunne overlevering aan den regter, een man-
dat d’arrêt uit te vaardigen.



Bijlagen. 110de vel. — 415 — Tweede fraaier.

Wijzigingen in enkele bepalingen der Algemeene Wet op het heffen der Regten van In-, Uit- en Doorvoer enz.

(Memorie van Toelichting.)

Na de invoering in 1838 van het Wetboek van Strafvordering,

is de vraag ontstaan of daardoor de voorschriften van de artt. 224

en 225 der algemeene wet en het daarmede in verband staande

Koninklijk besluit, voor zooveel het in bewaring nemen en aan

den regter overleveren van vreemde sluikers betreft, moesten wor-

den gehouden voor vervallen.

Die vraag werd gedaan op grond dat de bijzondere belasting-

wet wel voorschreef dat de ambtenaren vreemde sluikers in be-

waring nemen en aan den regter konden overleveren, doch dat,

terwijl die belastingwet zweeg ten aanzien van hetgeen daarna

moest geschieden en dit mitsdien aan de algemeene voorschriften

van het geldende Wetboek van Strafvordering was overgelaten

,

het nieuwe wetboek in art. 88 den regter verbood om ingeval

slechts eene correctionele gevangenisstraf of geldboete werd be-

dreigd, de gevangenhouding uit te spreken.

Dat artikel verklaarde den regter slechts bevoegd tot het ver-

leenen van een bevel van gevangenhouding
,

wanneer tegen een

misdrijf lijf- of onteerend'e straf is bedreigd of ter zake van diefstal

,

opligting ,
misbruik van vertrouwen

,
verwonding

,
bedelarij en

landlooperij.

Tegen de meeste overtredingen nu der algemeene wet van

26 Augustus 1822 wordt slechts hetzij eene correctionele gevan-

genisstraf hetzij eene geldboete bedreigd, zoodat voorloopige gevan-

genhouding bij die overtredingen, na de invoering van het Wetboek
van Strafvordering, aan sommigen niet meer scheen tuegelaten.

De vraag dien ten gevolge bij den iïoogen Raad gesteld
, werd

door diens arrest van 7 April 1840 niet zuiver beantwoord, doch

is thans bij arrest van dat regterlijk collegie dd. 12 Januarij 1852

uitgemaakt.

Aan de Kamer wordt hiernevens onder lit. D een afschrift van
dat arrest overgelegd , waaruit de bevestigende beantwoording

der bovengestelde vraag zal blijken.

Na deze beslissing is herziening der artt. 224 en 225 behoefte.

Nu in de meeste gevallen van sluikerij voorloopige gevangenhou-

ding ongeoorloofd is , kunnen vreemdelingen , in Nederland noch

have noch goed bezittende, zich aan het misdadig bedrijf van
sluiken straffeloos overgeven : want daar tegen hen geen bevel

van gevangenhouding kan worden uitgevaardigd, hebben zij alle

gelegenheid om zich
,
vóór eene veroordeeling tegen hen wordt

uitgesproken, buiten bereik der uitvoering van het vonnis te stellen.

Sluikhandel zou dus zonder deze wets-verandering voortaan on-

gehinderd door vreemdelingen kunnen gedreven worden en de

vreemde sluiker zou iedere uitgesprokene straf ontkomen door

Nederland Weder te verlaten.

Die toestand mag niet voortduren en tot verzekering van de

rigtige invordering van ’s Rijks regten en om eenen ongeoorloofden

handel met de vereischte kracht tegen te gaan, wordt art. 12

voorgesteld. Dit artikel schijnt geene verdere toelichting te be-

hoeven. De regels van het thans geldend Wetboek van Straf-

vordering zijn daarin gevolgd, terwijl de gevallen zijn aangege-

ven, waarin de invrijheidstelling van den aangehoudene moet
plaats hebben ,

hetzij omdat de toepassing der wet genoegzaam is

verzekerd , hetzij omdat tegen den aangehoudene geene vervolging

plaats zal hebben. In beide gevallen vervalt het doel der gevan-
genhouding en mag die derhalve niet voortduren. Er moet voorts

waarborg zijn ,
dat de bekrachtiging der regtbank binnen den be-

hoorlijken tijd worde gevraagd, ten einde alle eigendunkelijke ge-

vangenhouding te voorkomen : daartoe strekt de laatste alinea

van het voorgedragen artikel.

Art. 13. De eerste verandering welke in art. 247 wordt voor-
gesteld, staat in verband met de afschaffing in art. 205 der scha-

votstraffen ter zake van herhaling van de overtreding welke dat

art. 205 straft.

De tweede voorgestelde verandering is eene bijvoeging omtrent

het hooger beroep hetwelk van wege het openbaar ministerie

wordt ingesteld. De voorschriften van het Wetboek van Straf-

vordering betreffende dat hooger beroep, geven aanleiding tot on-
gelegenheid in het geval, dat volgens art. 247 der algemeene wet
op beide actiën bij een en hetzelfde vonnis moet worden regt ge-

sproken. Het openbaar ministerie en diens partij zijn in hooger

beroep aan kortere termijnen en eene meer beperkte wijze van
behandeling gebonden , dan aan de administratie en hare partij bij

art. 251 van het Wetboek van Strafvordering zijn toegestaan.

Daaruit vloeit voort dat door het openbaar ministerie tot het

al of niet komen in hooger beroep moet worden besloten en dit

beroep zelfs , eenmaal ingesteld, moet worden voortgezet, vóór nog
de administratie en hare partij verpligt zijn over het al dan niet

appelleren beslist te hebben.

De oorzaak van dit ongerief is ligtelijk weg te nemen door ten

aanzien der bedoelde onafscheidelijke actiën alle de partijen, zoo

als in eerste instantie ook in hooger beroep, gelijk te stellen , zon-

der de ruimere termijnen, welke aan de administratie zijn ver-

leend en voor haar onontbeerlijk zijn, te verkorten. Ter bereiking

van dit doel wordt art. 13 voorgedragen.

Art. 14. Art. 290 vordert noodwendig herziening. De wet
van 1822 staat legaal verband toe op al de onroerende goederen
van den belastingschuldige. Het behoeft geene vermelding dat
onder onze tegenwoordige burgerlijke wetgeving van het legaal
verband geen gebruik meer gemaakt kan worden. De voorrang,
welken dit artikel geeft, was tevens in verband gebragt met den
Code Napoleon. Het nu voorgestelde artikel geeft den waarborg
voor den verschuldigden accijns met inachtneming der bepalingen
van het thans geldende Burgerlijk Wetboek. De Regering heeft,

niet gemeend met opzigt tot de accijnsen zoo verre te moeten
gaan als art. 12 der wet van 22 Mei 1845 ( Staatsblad n°. 22),
op de invordering van ’s Rijks directe belastingen. Door voor
deze laatste belastingen het regt van voorrang boven pand en
hypotheek te doen gelden, heeft de wet het goed zelf met bo-
trekking waarop de belasting is verschuldigd

, in de eerste plaat»
verbonden.
Ten aanzien van de accijnsbelasting bestaat deze reden niet,

terwijl er bovendien met liet oog op het uitgestrekte crediet
,
het-

welk voor sommige accijnsen verleend moet worden
,
gevaar zon

ontstaan dat, zoo werkelijk voor die belasting wettelijke voorrang
boven pand of hypotheek wierd verleend, uit vrees voor schade,
derden met eenen belastingschuldige geen gemeenschappelijke eigen-
dommen zouden willen bezitten. Die voorrang zou alsdan stoor-

nis en belemmering in ondernemingen van handel en nijverheid t#

weeg kunnen brengen , welke in Nederland vooral moeten wor-
den ontweken. De eigendom van vaste goederen zou daardoor ia

eenen af te keuren toestand van onzekerheid geraken.
De Regering gelooft daarom dat het voldoende is

,
indien met

betrekking tot de accijnsen het regt van voorrang aan den Staat

wordt gegeven rang nemende onmiddellijk na de privilegiën opge-
nomen in de artikelen van het Burgerlijk Wetboek en dat vaa
Koophandel, welke het voorgedragen art 14 aanwijst.

In de 6de zinsnede van art. 290 wordt voorts nog eene wy-
ziging gebragt omtrent de personele actie, welke na het aldaar

bedoelde tijdsverloop van óén jaar aan den ontvanger verblijft.

Bij arrest van den Hoogen Raad dd. 1 November 1850 is be-

slist, dat de ontvangers van ’s Rijks belastingen na verloop van
een jaar na de invorderbaarheid van de schuld tegen de borgen
niet enkel het regt van parate executie

,
maar ook de personele

actie zelve verliezen
,

zoodanig dat de borgen na het verstryken

van dien termijn van alle aansprakelijkheid zijn ontheven.

Deze beslissing is voornamelijk gegrond op den letterlijken zin

en de woorden der wet, omdat in de 6de zinsnede staat: » Na
dien tijd behoudt de ontvanger echter de gewone » personele actie

tegen den debiteur” ; waardoor de Hooge Raad gemeend heeft

,

dat alleen bedoeld zou kunnen worden de hoofdschuldenaar (de

belastingschuldige') maar niet zijn borg.

Inderdaad wordt door deze beslissing, overal waar in de alge-

meene wet of in de bijzondere accijnswetten de verpligting wordt
opgelegd om borg te stellen en den noodigen waarborg voor ’s Rijk»

regten te verleenen, die waarborg tot den tijd van een jaar be-

perkt. Zoowel in het belang der schatkist als ter uitvoering der

Avet in de gevallen waarin de borgstelling zonder beperking van

tijd wordt bevolen, behoort de borg ook na het tijdverloop van

een jaar voor den schuldenaar aansprakelijk te zijn. Het re"t

van parate executie behoeft slechts een jaar te gelden
,
maar do

kracht van den gestelden borgtogt moet voortduren. Daartoe

strekt de bijvoeging van de woorden: en diens borgen
,
welke de

tegenspraak op grond van het woord debiteur zal doen vervallen.

Art. 15. Art. 312 der algemeene wet heeft de strekking om
zooveel mogelijk tegen te gaan, dat op het terrein van toezigt

aan de landzijde, waar rivieren dit doorsnijden, sluikhandel word©
gedreven ook door middel van schuiten of booten.

De magtiging of vergunning, welke dat artikel daartoe voor het

houden van eene boot, schuit of vaartuig noodzakelijk stelt, is

te meer noodig, naardien zoodanig vervoermiddel een te gorooder

en veiliger middel aan de hand geeft om zich aan de vervolging

of aan de waakzaamheid der ambtenaren te onttrekken. Zoo kan

een sluiker de goederen, welke hij in strijd met de wettelyka

voorschriften ongedekt vervoert, ingeval hij door de ambtenaren

wordt achtervolgd, en hem eene schuit of boot ter dienste staat,

gemakkelijk buiten het bereik der ambtenaren stellen, door met

zijn vaartuig de ongedekte goederen aan de overzijde eoner rivier

te brengen om ze verder ongehinderd te vervoeren.

Van daar dat de administratie der in- en uitgaande regten zoo-

veel mogelijk het oog moet houden op die kleine vaartuigen of

booten, welke dienen tot het overzetten op stroomen of rivieren

op het terrein van toezigt. De wet moest daarom d<- verkrijging

eener magtiging tot het houden van een vaartuig verpligtend voor-

schrijven op alle die rivieren en stroomen waarop eene onbeperkte

vrijheid om zich van schuiten of booten te bedienen, tot groot

nadeel van ’s Rijks regten kan strekken.

In dien zin is vroeger art. 312 dan ook steeds opgeval <*n

toegepast op alle stroomen en rivieren, voor zóóverre ze binnen
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het terrein van toezigt aan de landzijde, in art. 177 der algemeene
wet vermeld, zijn gelegen. De bewoordingen van art. 312 hebben
echter onlangs eenigen twijfel ten aanzien van de uitgestrektheid

van hetzelve doen ontstaan; zoodat niet elk gedeelte eener rivier,

in het terrein van toezigt , op iedere plaats door het artikel zou

zijn aangeduid , maar alleen dat gedeelte der rivier
,
hetwelk ter

uitgestrektheid van 5500 ellen gemeten wordt van het punt waar
de rivier van het vreemd grondgebied Nederland binnenstroomt.

De Hooge Raad heeft bij arrest van 9 Maart 1852, hetwelkaan
de Kamer onder lit. E wordt overgelegd

,
dezeii twijfel opgelost

en het laatste beweren aangenomen , waarvan echter het gevolg

is, dat bij voorbeeld de vergunning van art. 312 op de rivier de

Maas alleen noodig is van het punt waar die rivier Nederlandsch
gebied wordt, tot opeen afstand van 5500 ellen van dat punt,
maar dat zij niet gevorderd wordt juist daar waar zij het meest
noodig is, namelijk op de lagere gedeelten dier rivier

,
welke even-

eens binnen den afstand van 5500 ellen van de Pruissische gren-

zen zijn gelegen en alwaar eene vrijheid om booten of' schuiten te

houden den smokkelhandel evenzeer, zoo niet meer, in de hand
kan werken.
De Regering meent derhalve de voorgestelde wijziging in het

artikel te moeten brengen om de bedoeling van art. 312 ontwijfel-

baar nader aan te wijzen en meer duidelijk dan tot nog toe voor

te schrijven, dat overal waar eene rivier het terrein van toezigt

doorloopt, het houden van eene schuit of boot zonder vergunning

verboden is.

Art. 16. Door den Hoogen Raad is ten aanzien van art. 324
reeds meermalen beslist, dat het weigeren van visie, toegang,

visitatie enz. door dat artikel slechts werd gestraft wanneer door

daden de werkzaamheden der ambtenaren worden verhinderd.

Mondelinge weigering is dus niet strafbaar. Intusschen ware
het te wensehen dat ook die strafbaarheid bij de wet wierd
vastgesteld. Immers hij die mondeling weigert dat de ambtena-
ren hunne werkzaamheden verrigten

, begaat niet alleen eene daad
welke hunne dienstbezigheden belemmert, maar zij zijn daardoor

vcrpligt met hunne werkzaamheden voortgaande aanleiding te ge-

ven dat degene, die mondeling heeft geweigerd, tot feitelijkheden

overgaat. Niot zelden zijn daaruit ergerlijke voorvallen ont-

staan, welke zouden zijn voorkomen, wanneer de vrees voor straf

op mondelinge weigering gesteld haren invloed had kunnen uit-

oefenep.

Daarom is dan ook bij art. 89 van de onlangs door de Staten-

Generaal bekrachtigde wet van 18 September 1852 omtrent den
waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken

,
monde-

linge weigering strafbaar gesteld en wordt de wijziging van
art. 324 in overeenstemming met het toen door de Kamer aange-
nomen beginsel, thans voorgedragen.

De Minister van Finantien
,

Vax Bosse.

jXXXVIII. 4.J

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor N°. I der
Ontwerpen van Wet tot regeling van ’s Rijks algemeene
Comptabiliteit.

Zonder juist alle theorien te willen veroordeelen
, die niet ge-

grond zijn op ervaring en praktijk, meent do ondergeteekende
dat toch de ondervinding van het verledene geen verwerpelijke
leiddraad is bij de beoordeeling van maatregelen voor de toe-

komst. Hij had dus wel gewenscht , dat bij het onderzoek der
op den lOden Mei 1851 voorgedragen wets-ontwerpen tot regeling

van ’s Rijks algemcene comptabiliteit, de Commissien van Rap-
porteurs , acht gevende op do geschiedenis der Nederlandsche
finantien , zich in de eerste plaats hadden afgevraagd aan welke
hoofdoorzaken in vroegere jaren de teruggang in den staat der
geldmiddelen was toe te schrijven geweest

; of' het zoogenaamde
preventive toezigt van de Rekenkamer, in de wetten van 9 Julij

1814 (Staatsblad n°. 76) en 21 Junij 1820 (Staatsblad n°. 15)

als grondslag aangenomen
,
en in het wezen der zaak niet ver-

schillende van het stelsel der wet van 5 October 1841 , ooit heeft

kunnen strekken om iinantielo misslagen en uitgaven buiten de
begrooting te keeren ; en of' niet veeleer het ophouden van de
dwalingen, die vroeger hebben plaats gehad, daaraan is toe te

Schrijven dat de Regering betere beginselen heeft aangenomen

,

dat er van de zijdo der Stuten-Genernal naauwkeurigcr is toe"o-
zien , en vooral dat een stolsel van openbaarheid het vroegere stelsel

van geheimhouding heeft vervangen.

Geen twijfel of de Commissie zou zich dan ras hebben over-
tuigd dat het toezigt eener Rekenkamer, hoe onmisbaar en van
hoe veel gewigt voor den Staat, geen anderen waarborg kan
schenken dan tegen de lands-compt^belen

; en dat juist de voor-
naamste oorzaak van het vroegere kwaad gelegen was in de mee-
ning , die te lang heeft geheerscht , als of dat toezisrt in dier voege
kon worden geregeld , dat de wetgever zich daar alleen op kon
verlaten, als op een voldoend middel, om iedere verkeerdheid en
alle wanorde in het beheer der finantien te verhoeden.

Er is nu in het finantiele beheer een betere weg ingeslagen,

doch vaste waarborgen tegen nieuwe afdwalingen van dien be-

teren weg leveren de bestaande verordeningen niet. Nog altijd

ontbreekt het aan wettelijke voorschriften tegen eene vermenging
van fondsen over verschillende dienstjaren, zoo belemmerend bij

het onderzoek naar het finantieel evenwigt ; tegen de instelling van
bijzondere rijks-fondsen , die de eenheid van het evenwigt ver-

breken en dat onderzoek nog moeijelijker maken ; tegen de aan-
wijzing van middelen, die geene inkomsten zijnde, ongemerkt
den Staat zouden verarmen en den schuldenlast steeds hooger

zouden kunnen opvoeren ,
terwijl de rekeningen met overschotten

zouden prijken ; tegen de onvolledige instelling van staatsbegroo-

tingen , die misrekeningen en teleurstellingen kunnen baren; tegen

de vertraagde afsluiting dier begrootingen ; tegen de schuldeischers

die door hunne nalatigheid den Staat beletten zich jegens hen te

libereren ; tegen de vertraagde indiening der rekeningen aan de

Staten-Generaal enz.

In al die leemten en gebreken op eene zoo volledig mogelijke

wijze te voorzien , en dus zelfs de mogelijkheid van misleidende

voorstellingen en daaruit voortspruitende zorgeloosheid
, eens voor

al weg te nemen
;
onbedrevenen zelfs in staat te stellen om zich

elk oogenblik en met volkomen zekerheid met ’s Lands finantielen

toestand bekend te maken
,

is het doel dezer wets-voordragten

,

inzonderheid van het ontwerp n°. I , waarvan de Regering dan
ook niet had kunnen denken dat men de noodzakelijkheid zou

hebben betwijfeld.

En wat leert nu de ondervinding op het punt der zooge-

naamde preventive bemoeijenisse'n van de Rekenkamer, waar de

Commissie zoo veel gewigt aan hecht, dat zij alleen om de wij-

zigingen die daarin worden voorgesteld , deze wets-ontwerpen wil

hebben afgekeurd ? In de Memorie van Toelichting is beweerd

,

dat naauwelijks een achtste deel der uitgaven aan het preventive
toezigt der Rekenkamer wordt onderworpen.

De Commissie moge nu in § 10 de som der renten van de
nationale schuld, als waren dit geene staats-uitgaven meer, af-

trekken van het totale cijfer der begrooting, ten einde dit be-
weren tegen te spreken, zij moet evenwel toegeven, dat er van
een bedrag van f 70,010,838.75 aan uitgaven slechts fS,346,390.94
aan den maatregel eener voorafgaande verevening wordt onder-
worpen. Die voorafgaande verevening , waarin zich alle preven-
tive bemoeijenissen van de Rekenkamer als in een brandpunt ver-

eenigen , strekken zich dus ter naauwernood over een achtste ge-
deelte der staatsbegrooting uit.

De renten der nationale schuld , die slechts van de begrooting

worden overgeboekt op eene andere rekening wegens de rente-

fondsen , staan, wat men ook bewere, gelijk met alle andere vor-

deringen, tot welker betaling de Minister van Fiuantien de ver-

eischte credieten opent eer de Rekenkamer de uitgaaf heeft, on-
derzocht.

De hoofdvraag derhalve die te onderzeeken valt is deze : heeft

het middel van crediet-opening zulke slechte uitkomsten opgele-

verd , dat men den maatregel eener voorafgaande verevening in-

derdaad voor raadzaam moet houden en daarom moet toepas-

sen waar slechts mogelijk is ?

Aan die crediet-openingen zelve
, ofschoon zij

,
gelijk gezegd

is, meer dan zeven achtsten der staats-uitgaven omvatten , had
de Rekenkamer tot heden "een ander deel

, dan dat zij van do
daarvoor gereserveerde sommen kennis nam op het papier; het-

geen niet zou hebben belet , dat de Minister van Finantien , des
goedvindende, meer crediet-opening had verleend dan de gere-

serveerde sommen toelieten ; en wel met dat gevolg , dat de be-
grootingen waren overschreden, dat er eene verkeerde bestem-
ming aan die gelden ware gegeven, in één woord, dat er alle

verkeerdheden mede plaats hadden gegrepen, die de Commissie
van Rapporteurs op het oog heeft.

Hebben die verkeerdheden inderdaad plaats gehad?
Neen, in geen enkel geval; en de Rekenkamer is daar, om deze

verklaring, zoo noodig, te logenstraften.

Wat nu, gedurende eene reeks van jaren, voor 7/g is goed ge-

gaan, wenscht de Regering ook op het overblijvende tyg toe te

passen ; éénheid van beginsel te verbinden met éénheid van uit-

voering. In plaats van 7/g ,
wil zij het geheel der begrooting

bij crediet-opening beschikbaar stellen, behoudens later onderzoek

van do zijde der Rekenkamer.
In den grond hebben de VQorgestelde wijzigingen in den werk-



Regeling van 's Rijks Algemeene Comptabiliteit.

^Memorie van Beantwoording van het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs voor Ontwerp n°. I.)

kring van dat collegie geene andere of ruimere strekking. De
voorloopige kennis, die liet thans nog neemt van crediet-openin-

gen, is niet overeen te brengen met art. 122 der Grondwet; daar-

om, ep ook omdat het is eene geheel doellooze bemoeijenis, die

nimmer den minsten waarborg heeft geschonken ol schenken kon

,

wil de Regering ze hebben afgeschaft, en zoo zij het later on-

derzoek, waartoe de Rekenkamer even als thans zal zijn geroepen

,

in het vervolg geene verevening meer wil hebben genoemd, het

is omdat verevening goedkeuring insluit, goedkeuring zich gron-

den moet op verantwoording, en de verantwoording der staats-

uitgaven en ontvangsten
,
volgens art. 122 van de Grondwet , be-

hoort te geschieden aan de wetgevende magt, die dus ook alleen

hare goedkeuring kan schenken aan het gehouden beheer.

Geene bedriegelijke theorien, uitloopende op schijnwaarborgen

tegen ingebeelde gevaren ,
heeft de Regering ten grondslag gelegd

van hare voorstellen ,
maar wel heeft zij de ondervinding en

de practijk geraadpleegd, en hetgeen deze haar leerden met alle

naauwgezetheid aan de eischen van de Grondwet getoetst.

Mogen de Belgische comptabiliteits-wetten , die op de Belgische

constitutie zijn gegrond, denkbeelden en begrippen huldigen, die

blijkbaar zijn overgenomen uit onze verordeningen, gelijk die

vroeger bestonden of nog bestaan, het kan voor ons geene reden

zijn om te volharden bij hetgeen reeds sedert eene halve eeuw
noch met de Nederlandsche staatsregeling, noch met de lessen der

ondervinding meer overeen te brengen is.

Alvorens over te gaan tot de beantwoording der afzonderlijke

paragraphen van de Nota der Commissie van Rapporteurs, dacht

de ondergeteekende dit weinige als algemeene aanmerking te moe-
ten vooropzetten, ten einde het juiste oogpunt aan te wijzen,

waaruit de Regering haren arbeid wenscht te hebben beoordeeld,

I. •

§ 1. Regeling van de finantiele verantwoordelijkheid der ministers.

Het is der Regering na rijpe overweging voorgekomen, dat de

regeling van de verantwoordelijkheid der ministers
,
wat hun gel-

delijk beheer betreft, eigenaardig te huis behoort in de wet, re-

gelende de ministeriele verantwoordelijkheid in het algemeen,

en niet in deze wet ; zij heeft alzoo de noodige bepalingen

dienaangaande in eerstgenoemd wets-ontwerp teruggebragt.

§ 2. Gemis van transitoirs bepalingen. Zoolang de wet nog

niet heeft beslist over het stelsel van comptabiliteit, achtte de

Regering het onttverpen van transitoire bepalingen onnoodig.

Die arbeid
,

geenszins van zulk eene geringe beteekenis als de

Commissie schijnt te veronderstellen
,
zou dan wel eens grooten-

deels nutteloos kunnen worden bevonden. Zelfs een enkel amen-
dement in het ontwerp n°. I

,
gelijk het thans is voorgedragen

,

zou van aanmerkelijken invloed kunnen wezen op die transitoire

bepalingen. Voor de orde in de beraadslagingen is het dus alle-

zins wenschelijk, dat men het eerst eens zij over de beginselen,

en dat vervolgens eene afzonderlijke wet den overgang regele

van de oude tot de nieuwe orde van zaken.

§ 3. Tijdstip waarop art. 122 der Grondwet behoort in werking

te treden. Naaf hetgeen de Commissie zelve aan het slot van
deze paragraaph aanmerkt, kan men het vraagstuk te dezer plaatse

door haar behandeld , reeds houden voor uitgemaakt.

§ 4. Reglement ter uitvoering der comptabiliteits-wetten. Het
ontworpen reglement ter uitvoering van de wet regelende ’s Rijks

algemeene comptabiliteit, wordt met al de daartoe behoorende

modellen hierbij overgelegd. Om het onderzoek gemakkelijk te

maken naar de uitvoering die er zal worden gegeven aan ieder

artikel van de wet, is er eene tabel bijgevoegd ter aanwijzing van
de corresponderende artikelen van het reglement.

Zoo de Regering alzoo toegeeft aan het verlangen der Com-
missie om reeds nu bekend gemaakt te worden met de wijze waarr
op zij thans meent dat de voorgedragen wets-ontwerpen ten uit-

voer gelegd zullen worden
,

zoo gelooft zij daarbij evenwel te

moeten opmerken, dat dit reglement nog niet definitief is gear-

resteerd en naaf aanleiding van de wijzigingen die de wets-ont-

werpen nu reeds ondergaan hebben
,

nog eenige wijziging zal

behoeven.

§ 5. Noodzakelijkheid van ontwerp n°. I. Alles komt hier aan
op hetgeen men te verstaan hebbe door verantwoording in den zin

van art. 122 der Grondwet.
Dikwijls verwart men de verantwoording van een hoofd van

een ministerieel departement met de verantwoording van. een

comptabele, en uit die e'éne dwaling ontspruiten vele andere.

Een comptabele, die de maniantie van penningen heeft gehad,
brengt de sommen die hij heeft ontvangen en de sommen die hij

heeft betaald op eene lijst of verzamelstaat : op zijne rekening.

Bij die rekening legt hij stukken over ten bewijze dat hij de ont- I

vangsten en de betalingen heeft gedaan op last eener bevoegde
autoriteit en in de voorgeschreven vormen. Zoo staaft hij de beta-

lingen met voldaan-geteekende mandaten of ordonnantiën. Die
stukken maken zijne verantwoording uit.

Doch anders is het gelegen met het hoofd van een ministerieel

departement. Deze , die geene behandeling van gelden heeft ge-
had , niets heeft ontvangen en niets heeft betaald maar slechts be-
velen tot ontvangst en betaling heeft gegeven

,
kan ook wel eene

lijst of verzamelstaat opmaken van de sommen, die op zijnen last

in en uit de schatkist zijn gevloeid, en dus rekening doen. Ook
kan uit die rekening, wanneer de cijfers zijn gewaarmerkt, wel
blijken of de Minister al of niet zijn crediet overschreed; doch hoe
nu met zijne verantwoording ? De betaalde mandaten en ordon-
nantiën, die hij zelfheeft afgegeven, kunnen daar niet voor gel-

den : hij moet bewijzen
,
dat hij als ordonnateur binnen de gren-

zen bleef van zijne bevoegdheden
, en deze dienen alzoo in de

eerste plaats naar behooren te zijn geregeld. Eene instructie voor
de Rekenkamer, hoe ook gewijzigd en aangevuld, kan nimmer
eene instructie zijn voor de hoofden der ministeriele departemen-
ten; zoolang hunne bevoegdheid niet is geregeld zou het noch or-

delijk noch billijk zijn, dat de wetgevende magt de ministers

wegens het beheer hunner begrootingen ter verantwoording riep

,

eer zij nog had bepaald, wat er bij dat beheer zou worden in

acht genomen, zoo als het ontwerp n°. I ten doel heeft, en

tot welke mededeelingen de ministers zullen zijn gehouden
, en

welke stukken zij zullen hebben over te leggen, waaruit kunne
blijken of het gedachte beheer al dan niet onberispelijk was

,

gelijk art. 55 van dat ontwerp beoogt. Onder vele andere be-

scheiden, in dat artikel opgenoemd, beveelt het sub 2°. de over-

legging van het verslag der Algemeene Rekenkamer
,
en naar de

omschrijving die daarvan wordt gegeven bij art. 46 van het ont-

werp n°. II, zal dat document genoegzaam alles bevatten wat de
wetgevende magt in staat kan stellen om over de handelingen

der ministers opzigtelijk het beheer hunner begrootingen te oor-

deelen en hunne verrigtingen te toetsen aan de voorschriften van
de wet op de Rijks-comptabiliteit. Het verslag van de Algemeene
Rekenkamer zal alzoo een der voornaamste elementen tot bet af-

hooren der verantwoording uitmaken.

Dat er ponder wetten als die voorgesteld zijn , aan geene ver-

antwoording te denken is
,
blijkt duidelijk genoeg.

II.

§ 6. Beslist de Grondwet ten voordeele van het een of ander
comptabiliteits-stelsel ? De Commissie heeft zich beijverd, uit de

geschiedenis van de grondwets-herziening aan te toonen dat het

niet in de bedoeling der Grondwet lag den wetgever in de keuze

van het comptabiliteits-stelsel eenigermate te belemmeren.
De Regering zal hare beschouwingen, voor zoover zij uit die

geschiedenis geput zijn, slechts met eene enkele aanmerking be-

antwoorden. Het is genoeg bekend dat er in 1848, even als nu,

veel verschil van gevoelen over het onderwerpelijk vraagstuk
heersckte. Dat men , bij de zoo talrijke verschilpunten

, die des-,

tijds beslist moesten worden, dit geschilpunt niet te zeer op den
voorgrond heeft willen stellen, omdat het niet van dat overwe-
gend belang als de overige was , is allezins aannemelijk: van
daar dat men na veelvuldig overleg eene redactie zocht en aan-
nam, die zoo min mogelijk verandering bragt in de bestaande

voorschriften der Grondwet. De verandering evenwel die in

het vroegere art. 126 der Grondwet werd aangebragt, is van
dien aard dat zij ,

in verband met het thans meer op den voor-

grond gestelde beginsel der ministeriele verantwoordelijkheid, geen

twijfel overlaat omtrent de eigenlijke bedoelingen van de Grond-
wet. Indien er vroeger reeds met zeer veel grond getwijfeld werd
aan de juistheid der opvatting van de vroegere grondwettige be-

palingen ten aanzien der finantiele verantwoording ; indien men
al te regt aanvoerde dat de wet van 5 October 1841 aandruischte

tegen het begrip der ministeriele verantwoordelijkheid
,
dan voor-

zeker erlangen die argumenten thans des te meer kracht, nu de

eenige grond van twijfel weggenomen is, en nu de Grondwet be-

paaldelijk uitmaakt aan wien verantwoording wegens de ontvang-

sten en uitgaven moet worden gedaan
,
en hoe het slot der reke-

ning moet worden vastgesteld.

Zeer te regt toch merkte men vroeger reeds op, dat de vere-

veningen van de Algemeene Rekenkamer de geldelijke verantwoor-

delijkheid der ministers geheel ondervingen. Hoeveel te meer

moet dit argument dan nu gelden, nu de tegenbedenking, die vroe-

ger bestond, dat na de afsluiting door de Algemcene Rekenkamer

van de Staatsrekening eene tweede afsluiting door de wet niet

met de Grondwet strookte
,
geheel vervallen is.

Hoe weinig het stelsel der wet van 5 Optober 1811 met an-

dere bepalingen der Grondwet rijmde en nog rijmt is genoeg ge-

bleken uit de bekende jurisprudentie van den IIoogenRaad, die,

niettegenstaande de weigering van de Algemeene Rekenkamer om
de wettigheid van eene of andere schuldvordering te erkennen ,

nog bij arrest van 20 Februarij 1852 den Staat tot betaling ver-

oordeelde. Aan de Regering, die de schuld had aangegaan en

hare wettigheid erkende, werd de betaling door de Rekenka-

mer
,

zooveel in haar was
,

belet. De regterlijke masK achtte
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zich door de weigering der Rekenkamer niet gebonden; de schat-
kist was het slagtoffer van het verschil van gevoelen tusschen
de van elkander onafhankelijke staatsmagten ; zij moest de pro-
ceskosten en de renten van de verschuldigde som betalen.

Evenmin vóór als na 184« heeft dus de Grondwet, die altijd

de actiën tegen den Staat, zonder eenig voorbehoud, aan de ken-
nisneming van den Hoogen Raad onderwierp

, de betaling van
staatsschulden afhankelijk willen maken van de toestemming der
Rekenkamer.
Het is waar, de Commissie maakt gewag van een e andere wijze

van tusschenkomst der Rekenkamer, die men eene meer raadge-
vende zou kunnen noemen. Dat de Regering die , wars van tus-

schenkomst
, niet geheel afkeurt, blijkt reeds uit art. 12 van het

ontwerp n°. II. Maar verder te gaan dan dit artikel voorstelt

,

acht zij volkomen ondoelmatig. Maakt m n die raadgevende tus-

schenkomst in alle gevallen verpligtend, dan zal zij
,
evenzeer als

het tegenwoordig stelsel zulks doet, de verantwoordelijkheid van
de ministers op de Rekenkamer overbrengen.
Het wederleggen van dit argument is door de Commissie vooral

ter harte genomen. Zij heeft getracht te bewijzen dat dit geens-
zins het geval zou zijn. Haar betoog zou misschien in duidelijk-

heid gewonnen hebben, indien zij meer bepaaldelijk hare mee-
ning had blootgelegd omtrent den eigenlijken aard en den om-
vang der geldelijke verantwoordelijkheid

,
die de ministers

, in

haar stelsel , te dragen zouden hebben.
De Regering acht het noodig ook te dezer plaatse in eenige

ontwikke Hingen te treden, waarvan sommige later nog herhaald
zullen moeten worden.
Aan de Rekenkamer eenen eigen, zelfstandigen werkkring wil-

lende opgedragen zien , waarin de beslissing over wettigheid of

onwettigheid eener uitgaaf, en over het voldoende der bewijsstuk-
ken, geheel eigenmagtig en zonder hooger beroep (althans indien

men de meening der Commissie in § 10, lit. cl, van hare Nota
gesteld, wel heeft gevat), zou zijn besloten, wil de Commissie
tevens aan de wetgevende magt de bevoegdheid toekennen om,
niettegenstaande de goedkeuring eener rekening op dien voet, —
welke dus de volledige erkenning en van de volkomen wettigheid
en regelmatigheid der uitgave, en van het voldoende der bewijs-
stukken insluit — posten uit de rekening; te verwerpen.
Wat zou, onder zoodanig stelsel, de toestand der ministers zijn ?

Bij de volstrekt onbegrensde magt, die de Commissie aan de
wetgevende magt schijnt te willen toekennen

,
zou alzoo (wierd

het stelsel, in § 10 van de Nota ter sprake gebragt
, tot wet

verheven) de minister, die, welligt in strijd met zijn eigen gevoe-
len

, in de beslissing van de Rekenkamer had berust , oi ook dan
wanneer hij het volkomen met de Rekenkamer eens ware , zich

blootgesteld zien aan verwerping van door hem bevolen uitgaven,
derhalve aan geldelijke schade

!

Zoodanige toestand is, in het oog der Regering, onmogelijk aan
n mmen.
Maar in de onderstelling zelfs dat de voorloopige tusschenkomst

der Rekenkamer meer van bloot raadgevenden aard ware, zou
het dan nog billijk zijn den Minister , die den raad volgde van
den adviseur dien de wet hem noodzaakte te hooren

,
bloot te

stellen aan verwerping zijner uitgaven van de zijde der wetge-
vende magt?

Die onbillijkheid is te groot, te zeer in het oog springend, dan
dat zij ooit in eene wet als beginsel kan of mag aangenomen
worden.
De volstrekt onbegrensde bevoegdheid bij het beoordeelen der

Staatsrekeningen, die de Commissie aan de wetgevende magt wil

hebben toegekend, is in ieder stelsel onhoudbaar
,

in zoover die

ooit de strekking kon hebben om de ministers bloot te stellen aan
verwerping der uitgaven die zij bevolen hebben

,
wanneer zij de

hun dooi' de wet toegestane credieten niet overschreden hebben
,

en geene betalingen hebben geordonneerd dan van welbe wezen
vorderingen. Verwerping der uitgave zal toch wel niets anders
willen zeggen , dan dat de verworpen uitgave voor rekening des

ministers blijft, en dat hij ze aan de schatkist vergoeden moet.

Maar in het stelsel van de Commissie, wanneer men eenige

voorloopige tusschenkomst der Rekenkamer, welke dan ook, wil

aannemen, is het toekennen van zoodanige bevoegdheid aan de

wetgevende magt meer dan onhoudbaar.
De Regering meent dat er alleen dan gedacht kan worden aan

verpligting tot geldelijkc vergoeding door de hoofden der departe-

menten van algemeen bestuur, wanneer zij het eindcijfer hunner
begrooting overschreden hebben. Wat daar buiten ligt , behoort,
baars inziens, eensdeels tot het gemeene regt. krachtens hetwelk
hij

,
die door ontrouw of door onwettige handelingen schade too-

it ragt , schadevergoeding schuldig is; anderdeels tot de zedelijke

verantwoordelijkheid der ministers, die zich, van do zijde der
Kamers, oplost in een votum van wantrouwen.
Meer kan, haars eruchlens , Lu billijkheid niet aau de ministers

worden opgelegd.

Yan dat allezins billijke beginsel uitgaande en de geldelijke

verantwoordelijkheid der ministers uit dat oogpunt beschouwende,
is gewis de tu>schenkomst van de Rekenkamer

, hetzij raadgevende
of beslissende , niets anders dan een ondervangen van de verant-
woordelijkheid der ministers. En het zijn deze, niet de Alge-
meene Rekenkamer die wegens het gehouden beheer verant-
woording schuldig zijn.

§§ 7 — ld. Algemeene beantwoording. De § § 7 — 13 hebben,
onder verschillende benamingen, alle eene en dezelfde strekking:
afkeuring van het stelsel hetwelk ten grondslag ligt van de voor-
dragt der Regering , verdediging van het bestaande behoudens
aanvulling en uitbreiding, en eindelijk aanprijzing van het Belgi-
sche comptabiliteits-stelsel.

Eene voorafgaande algemeene beschouwing over deze paragraphen
zal, naar het inzien van den ondergeteekende, niet ondoelmatig
zijn om tet eene voldoende oplossing te geraken van het vraag-
stuk waar ’t hier op aankomt.
De Commissie schijnt geheel vervuld te zijn geweest van het

denkbeeld
,
dat eene verandering der attributen van de Rekenka-

mer het eenige of althans het v orname streven van de Regering
is. Hoe geheel zij zich daarin bedriegt, blijkt reeds uit den aanhef
dezer memorie van antwoord. En inderdaad , wat de waarborgen
voor den Slaat betreft, is de keuze tusschen hetgeen men het pre-
ventive en repressive stelsel noemt , in de schatting van de Regering
van zeer ondergeschikt belang. Als toch de goedkeuring van de
Rekenkamer geen de'charge zou medebrengen voor de Ministers

,

dan zul en deze laatste zich op het voorloopig onderzoek , de visa’s

•of de vereveningen van dat collegie, hetwelk toch ook niet onfeil-

baar en voor niets verantwoordelijk is of wezen kan , in geen
enkel geval mogen verlaten , maar zich voor fouten dienen te

wachten door eigen waakzaamheid. Daarin zal de Regering dus
altijd haren waarborg moeten zoeken.

Het oponthoud , hetwelk bij het doen van sommige betalingen
verbonden is aan de vooralgaande tusschenkomst van de Rekenka-
mer, heeft zeker zijne nadeelige zijde, maar als de Regering de
voorkeur geeft aan hetgeen men het repressive stelsel noemt

, dan
is het niet om dergelijke redenen, maar dan is het in de eerste

plaats omdat de Grondwet geen ander stelsel kan hebben gewild,
en overigens omdat eenheid van vormen tot vereenvoudiging en
besparing leidt , en het zoogenaamde preventive stelsel . daar het
niet algemeen maar slechts voor een betrekkelijk klein gedeelte
kan worden toegepast

,
die eenheid van vormen ook niet toelaat

en dus uit den aard omslagtiger en kostbaarder is.

Is die drangreden öf ongegrond of weinig afdoende, de Rege-
ring zou in het preventive stelsel , zoo als het thans werkt, kun-
nen berusten. Maar de uitbreiding die de Commissie van Rap-
porteurs aan de preventive bemoeijenissen van de Rekenkamer wil

hebben gegeven, zou al te belemmerend voor de administratie

worden. Daarvan vindt men ook tot heden nergens een voorbeeld,

noch in de wet van 5 October 1841 (Staatsblad n°. 40), noch in

eenige vroegere instructie voor de Algemeene Rekenkamer, en
wel het allerminst in de Belgische comptabiliteits-wetten, waar
de Commissie telkens naar verwijst.

Tot heden was ’t nog maar vóór de betaling, in ’t vervolg zou
’t moeten zijn reeds vóór de verbindtenis

,

vóór het aangaan van de
schuld ,

dat de Rekenkamer zoude moeten worden gehoord. De
redenering is, de Regering erkent het gaarne , volkomen logisch

:

als de schuld bestaat, wat helpt het dan nog dat men do betaling

tegenhoudt? Wil men dus dat de comptabelen niet zullen betalen

dan op een visa van de Rekenkamer, dan zorge men vooraf dat
er ook geene contracten gesloten, geene verbimlienissen aangegaan ,

geene lastbrieven uitgevaardigd worden ; kortom dut de administra-

tie zich niets veroorlove waar eenige uitgaaf ten laste van den
Staat mede gemoeid is , zonder toestemming van de Rekenkamer.
Maar ofschoon dan d e toestemming alleen de goede aanwijzing
van den begrootingspost en zijne toereikbaarheid zou betreffen,

zoo begrijpt men toch wel, dat verreweg de meeste handelingen
van het Bestuur zich oplossen in eene som die betaald zal wor-
den, en men dus op den voorgestelden voet de Kekenkamer in

al die handelingen zou moeten betrekken. Hoe belemmerend, hoo
omslagtig, hoe kostbaar zulk een stelsel van controle zou zijn,

behoeft naait welijks gezegd.

De Belgische comptabiliteits-wetten spreken alleen van een
visa van het hof van rekeningen op mandaten van betaling. Het-
geen door do Commissie wordt aangeprezen, is dus geen.-zins een

Belgisch of, gelijk zij ’t noemt , een verbeterd Fransch stelsel : het

zou zijn een geheel nieuw stelsel.

Dat stelsel intusschen is het gronddenkbeeld , hetwelk de gan-

sche Nota der Commissie beheerscht. Alvorens dus over te gaan
tot de afzonderlijke beantwoording van elk harer paragraphen,

wenseht de Regering, als algemeene beschouwing, zoo beknopt

en ^geleidelijk als ’t haar gegeven is, de vraag te behandelen, of

zulk een toezigt van de Rekenkamer als de Commissie verlangt,

iuderdaad oaaig nut zou knnncn hebben.
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Dat de groote meerderheid in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal zich tegen de voordragt van de Regering zou hebben
verklaard, moet wel eenige verwondering wekken, nadat reeds

bij de wet van den 6den Julij 1850 (Staatsblad n°. 39) voor de
provinciale fondsen hetzelfde stelsel van comptabiliteit is aange-
nomen, hetwelk deze voordragt voor de rijks-geldmiddelen wil
invoeren. Of het rijks- of provinciale fondsen geldt, zal toch

wel niets doen tot de vraag, hoe een rigtig beheer het best

wordt verzekerd.

De verwerping van het voorgedragen stelsel zou dan ook eene
wijziging van de zoo even genoemde wet na zich dienen te slepen,

daar het,' minst genomen, toch eepe zonderlinge anomalie zou
zijn, indien de wetgever binnen twee jaren, zonder dat daartoe

eenige aanleiding bestaat , voor het Rijk een stelsel invoerde zoo

als de Commissie het verlangt
,

berustende op een geheel ander
beginsel dan dat voor de provinciale fondsen is aangenomen.
Hoe het zij , bij de beoordeeling van het wets-ontwerp in be-

handeling gelieve men wel in het oog te houden, dat het hier

geenszins, gelijk men oppervlakkig wel zeggen zou, de vraag
geldt: » of men de verkeerdheden in tijds zal trachten te verhoe-

»> den
,
dan of men ze ongestoord zal laten begaan, om de gevol-

» gen op de daders te verhalen.” Hieromtrent toch kan geen verschil

van meening bestaan; en zij die beweren, dat het onderscheid

tusschen het preventive en het repressive stelsel zich daarin zou

oplossen, dichten der Regering eene ongerijmdheid aan, wanneer
zij zeggen dat deze het repressive voorstaat. Men stelle de vraag
zoo als het behoort : welke zijn de beste middelen om in zake van

Jïnantieel beheer dwalingen en misvattingen te verhoeden , en dan is

het ontegenzeggelijk, dat niemand meer preventief gezind kan zijn

dan een minister, die met de zijnen voor die dwalingen en die

misvattingen verantwoordelijk is.

Is dus de groote meerderheid van gevoelen , dat men door ge-

paste voorzorgen het kwaad moet trachten te voorkomen', de Re-
gering is het hierin geheel met haar eens en het verschil kan
alleen het vraagpunt betreffen door wien en waar die voorzorgen
moeten worden genomen; door de administratie zelve in haar
eigen boezem of door een collegie buiten haar en hetwelk daartoe

door hare mededeelingen moet worden in staat gesteld?

Zal men bij het onderzoek van dat vraagpunt met orde te werk
gaan , dan moet eerst alle twijfel worden weggenomen opzigtelijk

de soort van dwalingen en misvattingen die men op het oog heeft.

Eene comptabiliteits-wet is eene wet van orde en bestuur
,

die

haren hechtsten steun moet vinden in het persoonlijk belang, het-

welk de verantwoordelijke minister en de hem ondergeschikte

ambtenaren bij hare rigtige uitvoering hebben. Beschouwt men
haar echter als een maatregel van politie tegen de ministers en

de ambtenaren; wil men dat zij, behalve tegen dwalingen en
misvattingen , ook nog waarborgen zal schenken tegen ontrouw
der administratie

, welken steun zal zij dan vinden in het toezigt

eener Rekenkamer, die de kennis van hetgeen er omgaat en al

haar licht van de administratie zelve moet ontvangen ?

De Belgische wet , houdende organisatie van het hof van reke-

ningen ,
laat een visa toe voor nog onbewezen vorderingen (art. 15

onder 1°.). Dit is een visa zonder wetenschap, een visa van ver-

trouwen. Zijn er op deze wijze min of meer aanzienlijke som-
men uit de schatkist geligt , wat waarborgt er het rigtig ge-

bruik van ? Immers niet het visa, maar alleen de goede trouw
van de administratie. Die preventive bemoeijenis van ’t hof van
rekeningen levert dus geen waarborg op tegen misleiding en be-

drog ,
en men mag alzoo veronderstellen dat zij dien waarborg

ook niet beoogt. En inderdaad, wat zou hier een visa kunnen
baten ? Zelfs wanneer liet volkomen bewezen vorderingen be-
treft, zou het menigwerf nog geen doel treffen. Wanneer er bij

voorbeeld hier te lande op den lsten Januarij en op den 1 sten Julij

van ieder jaar meer dan tien millioenen noodig zijn voor de ren-

tebetaling van de nationale schuld
,
dan zou toch de Rekenkamer

geen mandaat kunnen viseren voor iederen rentheffer, maar zich

tot een algemeen visa moeten bepalen
, zoo als zij nu ook doet

,

ofschoon ’t geschiedt in den vorm pener verevening. Al had zij

zelve die tien millioenen in hare bewaring, zij zou ze ter beschik-

king moeten stellen van de administratie en de verantwoording
moeten afwachten , zonder te kunnen beletten dat aan die fondsen
eene andere bestemming wierd gegeven. Wanneer intusschen het

grootste gedeelte der staats -uitgaven reeds op geene andere wijze

door haar is te surveilleren
,
hoe zou zij dan , tegenover een oneer-

lijk bestuur, de schatkist kunnen beveiligen?

De Commissie erkent wel (§ 11 der Nota), dat eene comptabi-
liteits-wet nimmer onwettige betalingen kan beletten. Uit hetgeen
door haar op eene andere plaats

, § 9 lit. A. h
, is gezegd

, zou
men intusschen moeten besluiten dat zij die kracht wel aan het
bestaande stelsel toekent.

De vrees echter voor ontrouw en misbruiken kan alleen bestaan

comptabiliteit, zich voorstellen dat een minister over de sommen

|

bij de begrooting voor zijn departement toegestaan , beschikken

j

kan als over zijne eigen kas. Wie door oefening en ondervin-
!
ding weet hoe de werkzaamheden in de bureaux zyn of althans
kunnen worden verdeeld

,
in dier voege dat de eene verrigting

de andere controleert, ener bijna geene vergissingen onopgemerkt
kunnen blijven

, zal moeten erkennen
,
dat van alle aanslagen tot

berooving, die welke tegen de schatkist wierden gerigt het moeije-

Iijkst zouden gelukken
, zelfs aan een minister, of aan een ambte-

naar die het bedrevenst is in het vak der comptabiliteit.

Het krachtigste bewijs van hetgeen alhier wordt beweerd, levert

het verslag der Commissie in der tijd belast geweest met het onder-
zoek naar het geldelijk beheer van het voorloopig bewind bij de
jongste omwenteling in Frankrijk. Gelijk men weet onthoudt
zich daar het hof van rekeningen van alle preventive bemoeie-
nissen. » Wat ons betreft zoo luidde het verslag, n wij ver-

>j klaren eenstemmig, dat wij bij het langdurig en moeijelijk

» onderzoek, hetwelk wij met de striktste onpartijdigheid hebben
» te werk gesteld, geenerlei blijk of bewijs ontdekt of ontmoet
» hebben , hetwelk de leden des voorloopigen bestuurs van ontrouw
)) beschuldigde, of hetwelk ons op het spoor bragt van eenige

)) bedriegelijke verduistering der aan hun beheer toevertrouwde
i) gelden.

» Deze verklaring heeft niet alleen onze goede trouw ten

» waarborg : de bewonderenswaardige inrigting van ons finantieel

» mechanismus zou voldoende zijn om deswege gerust te stellen,

o Een minister kan de schatkist niet berooven zonder talryke

» medepligtigen te hebben en zonder de sprekendste bewijzen van
» zijne schuld achter te laten.” [Staatscourant van 28 April 1849.)

Aangenomen dus dat de tusschenkomst van de Rekenkamer noch
in staat zou zijn, noch vereischt wordt om het misbruik van
’s Lands penningen en kwade praktijken van de administratie te

verhoeden, wijl daarin door wèl zamenhangende verordeningen

en anders door de strafwetten het best wordt voorzien , zoo

blijft hier alleen te onderzoeken aan welke dwalingen of misvat-

tingen de administratie in zake van comptabiliteit ter goeder trouw
zou kunnen blootstaan.

Yooraf echter zij hier aangemerkt, dat men onder de dwalingen
ter goeder trouw geenszins wil hebben gerangschikt de fouten , die

de ambtenaren bij de ministerien, hoewel zonder bedriegelijk oog-

merk, nogtans uit nalatigheid kunnen begaan, wanneer zy bij

voorbeeld niet letten op een of ander gebrek in den vorm of iets

dergelijks. Een aan de betaling voorafgaand onderzoek van de

Rekenkamer, waar zij dan op bouwen en zich op verlaten , kan
zulk een kwaad slechts in de hand werken. Daartegen te waken
kan ook de roeping niet zijn van een hoog staats-collegie maar
behoort tot de tucht in de bureaux der ministeriele departe-

menten.
Voorbedachtelijke misslagen worden het best door repressive

middelen tegengegaan; zijn de preventive bemoeijenissen van de

Rekenkamer onvermogend tegen het misdrijf, als behoedmiddel

tegen opzettelijk verzuim kunnen ze verderfelijk worden.

De dwalingen en misvattingen ter goeder trouw, dat zijn die,

waarin men tegen wil en dank zou kunnen vervallen, de eenige

waarvan hier de rede mag zijn, bepalen zich tot het navolgende:

1°. De uitgaaf kan nutteloos zijn.

2°. Men kan zich vergissen in de goede aanwijzing

a. van het dienstjaar,

b. van het begrootings-artikeï.

3°. Het begrootings-artikel kan ontoereikend zijn.

4°. De vordering kan zijn verjaard.

5°. Men kan zich vergissen in de toepassing der bepalingen

van eene wet, van een Koninklijk besluit, van eene ministeriele

dispositie of van eene overeenkomst.

G°. De bewijsstukken van de vordering kunnen onvoldoende

zijn.

7°. Er kunnen fouten van berekening in schuilen.

En nu is de vraag: welke middelen bezit de administratie om
zich voor die fouten te wachten en in wat opzigt kan de Reken-

kamer haar daarin ter dienste staan ?

Ad lum . Het onderzoek naar het al of niet nuttige eener

staats-uitgaaf behoort zoo weinig tot het gebied van de compta-

biliteit, dat men er hier zeker van zou hebben gezwegen, ware

het niet dat bij de Nota betrekkelijk het ontwerp n°. II de meening

wasgeuit, dat de Algemeene Rekenkamer haar verslag ook daar-

over moest uitstrekken, » zooveel” zegt de Commissie, » het oordeel

daarover onder haar bereik zou vallen."

Om te oordeelen over de nuttigheid eener uitgaaf dient men
wel eene technische kennis te bezitten niet slechts van de tegen-

woordige maar veelal ook van de toekomstige en zelfs van de

vermoedelijke behoeften van de dienst bij het betrokken vak van

administratie. Zoo zeldzaam als de gevallen zijn waarin zulk

eene kepnis bij de Rekenkamer kan worden verondersteld , zoo

moeijelijk zou het zijn die gevallen voor ’s hands bij de wet te

doen bepalen, en dit alléén bewijst genoeg dat het tot haren

BIJBL&D VAN DE NEDERLAJÏDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853. II.
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werkkring niet behoort. Het werd er ook nooit toe gebragt
, t

zoo min hier te lande als elders.

Een spaarzaam beheer kan de vrucht zijn van goede wettelijke

en reglementaire verordeningen, zoo als bij voorbeeld op het stuk

der aanbestedingen. Over de strekking dier verordeningen zal

de Algemeene Rekenkamer jaarlijks hare beschouwingen voor-

dragen in den ruimsten zin (zie art. 46 ontwerp n°. II) ; doch
het middel om geldverspillingen tegen te gaan , kan alleen daarin

gelegen zijn, dat er in den regel door niemand uitgaven worden
bevolen dan door het hoofd van het ministerieel departement,
.èn dat deze daar niet toe overgaat dan na rijp beraad en , zoo-

veel noodig, na ingewonnen advie3 van deskundigen. Als men
er de Rekenkamer in mengde

,
zou men de administratie over-

brengen bij dat collegie, hetgeen toch voorzeker niemand zou willen.

Ad 2'“". a. Over de uiteenhouding der fondsen van verschil-

lende dienstjaren, had de wet vroeger geene en heeft zij later

geene dan zeer ingewikkelde voorschriften gegeven, die, blijkens

de verslagen van de Rekenkamer, de aanleiding waren tot vele

moeijelrjkheden tusschen dat collegie en de ministeriele departe-

menten. De regel echter, dien art. 2 van het ontwerp n°. I op
de uiteenhouding van de diensten steltvoor het vervolg, is zoo een-

voudig dat er geen tweederlei uitlegging aan gegeven zou kun-
nen worden/ Hetzelfde kan men zeggen van de weinige uitzon-

deringen, welke op dien regel worden toegelaten. Dwalingen ter

goeder trouw zijn hier niet denkbaar, en waren ze dat, ook dan
nog lette men wel dat eene fout van boekhouding (en anders zou
het toch niet zijn) zich even goed na de betaling als vóór de be-
taling laat verbeteren. Het voorafgaand onderzoek van de Re-
kenkamer zou hier dus geen nut hebben.

Ad 2""‘. b. Dat een minister, die zelf zijne begrooting ont-

wierp, toelichtte en voor de Staten-Generaal verdedigde
,

na-
derhand, wanneer het aankomt op de uitvoering dier begrooting

,

zich zou kunnen bedriegen in de bestemming, die hij aan de

toegestane sommen had te geven, laat zich niet veronderstellen:

veel minder, dat de Rekenkamer, die aan al hetgeen er was
voorafgegaan geen deel had genomen

,
over de zaak beter zou

kunnen oordeelen dan hij.

Bij haar jaarlijksch verslag (zie art. 46 ontwerp n°. II) zal de

Algemeene Rekenkamer hare beschouwingen voordragen over den
aard der uitgaven, vergeleken met de omschrijving der begroo-
tings-posten

, waarop zij werden aangewezen: dit zal .voor een

minister, die anders aan de toegestane sommen eene verkeerde be-

stemming mogt willen geven, eene reden zijn, om er zich van te

onthouden. Ook zullen die beschouwingen de aandacht kunnen
vestigen op wenschelijke verbeteringen in de omschrijving van de-

zen of genen begrootingspost
; doch aan dwalingen ter goeder trouw,

en die door de Rekenkamer bij een onderzoek vóór de betaling

zouden kunnen worden gekeerd
,
valt hier niet te denken. Trou-

wens, de verkeerde aanwijzing van een begrootingspost zou, als

het ter goeder trouw was geschied , wederom niet anders zijn

dan eene fout van boekhouding, die zich, zoo als gezegd is,

ten allen tijde, zelfs nog bij de vereffening van de dienst, zou
laten herstellen.

Eindelijk verdient het opmerking dat de Rekenkamer zelve

thans jaar aan j aar bij haar verslag eene lijst voegt van uitgaven

,

die zij heeft verevend op de ministeriele verantwoordelijkheid

,

v/ijl het haar aan de noodige kennis ontbrak
,
om zich te over-

tuigen (gelijk hare tegenwoordige instructie beveelt) dat zij met
de omschrijving van den aangewezen post der begrooting overeen-
stemmen.
Ad 3“m . Tegen overschrijding der begrootingsposten kan alleen

worden gewaakt, in de burcaux van de ministeriele departementen.
liet is reeds gezegd : als de schuld bestaat kan het niet meer

helpen dat men de betaling tegenhoudt
; zij moet dan wel volgen

of men stelt zich bloot aan processen, waarvan de Staat dan
nog bovendien de kosten heeft te dragen.

Kr moet dus worden gezorgd dat er niet meer schulden worden
aangegaan dan de betrokken post der begrooting kan dragen, en

dit geschiedt op de volgende wijze:

Geene contracten worden door het hoofd van het ministerieel

departement of zijn gedelegeerde aangegaan
,

geene lastbrieven

uitgevaardigd, kortom er wordt geenerlei dispositie genomen waar
uitgaven meó gemoeid zijn dan op schriftelijke voorstellen; die

voorstellen vermelden het geldelijk bedrag hetwelk er hoogstens

zal Worden verbonden en den post der begrooting
, die er mede

zal worden bezwaard ; zij zijn voorzien van eene verklaring der

nfdeoling Comptabiliteit wegens de toereikendheid van het begroo-
tings- artikel.

In een register van voorloopig bezwaar (men zie art. 66 van
het reglement) worden nu de sommen, die uit krachte der mi-
nisteriele dispositie mogen worden verbonden

, al aanstonds van
het bcgrootings-artikel afgeschreven. Zoo doende zorgt men dat
er zelfs geene voorstellen kunnen plaats hebben tot het doen van
meer uitgaven dan het begrootings-artike! zoude toelaten.

Is de som nu werkelijk verbonden, is het contract gesloten of

de lastbrief uitgevaardigd, dan wordt daarvoor eene afzonderlijke

rekening geopend in een ander register , dat van verkregen reg-

ten. Tegenover iedere verbindtenis worden in dat register de
verkregen regten der schuldeischers , anders gezegd hunne decla-

ratien, geboekt, om te verhoeden dat deze de verbonden geld-

sommen te boven gaan.

Zoo wordt door middel van een derde register toegezien dat de

betalingen de verkregen regten niet overtreffen.

Blijkt het eindelijk uit de borderellen van de betaalmeesters,

dat de betaling werkelijk is geschied, dan wordt er het bedrag van
geboekt in een vierde register , dat van definitief bezwaar, waaruit

naderhand de ministeriele rekening wordt geformeerd ; of wil men
liever, dit vierde register is reeds terstond de ministeriele reke-

ning , welke zoo doende dag aan dag wordt bijgehouden.

Het definitief bezwaar, gelijk men ziet, zal op deze wijze nooit

het voorloopig bezwaar en dus ook den post der begrooting niet

kunnen overschrijden , terwijl het verschil tusschen -het eene en het

andere bezwaar altijd gelegen zal moeten zijn in hetgeen op de
aangegane verbindtenissen minder is betaald, dan waarop gerekend
was ,

hetgeen iederen dag is na te gaan , om zich van de naauw-
keurigheid der gehouden aanteekeningen te overtuigen.

Met zulk eene boekhouding kunnen er, het is waar , nog fouten

worden begaan, doch de verbroken overeenstemming tusschen de
onderscheidene registers zou die aanstonds aan het licht moeten
brengen.

Dat er tegen overschrijding der begrootings-artikelen alleen op
de voorgestelde wijze en dus ook alleen in de bureaux van de
ministeriele departementen kan worden gewaakt, zal op geen re-

delijke gronden worden ontkend.

De Rekenkamer kan de administratie hierin niet ter zijde staan.

Het is waar, zij zou een dubbel kunnen houden van de registers,

wanneer haar van al de operatien ,
die er in de bureaux van het

ministerie plaats hadden ,
achtereenvolgens kennis wierd gegeven ,

door de mededeeling der contracten
,

bij voorbeeld, en alle andere
dergelijke stukken , die zij dan kon viseren , hetgeen zeker nog
al omslagtig zou zijn. Doch eene operatie, die dan in de ministe-

riele bureaux wierd verzuimd , zou ook bij haar verzuimd wor-
den en zij zou in dezelfde fout vervallen. Ja. wat meeris, wan-
neer men soms verzuimde om haar kennis te geven van eene of

andere verrigting die zij had aan te teekenen, zouden er tusschen

hare registers en die van de administratie verschillen ontstaan,

welker vereffening wel soms veel moeite zou kosten doch zonder
eenig nut.

Omdat de Belgische constitutie dat uitdrukkelijk voorschrijft,

zorgt het hof van rekeningen , zooveel ’t daarvoor zorgen kan , dat

de begrootings-artikelen niet worden overschreden door betalingen.

Ofschoon het streed met den geest van onze Grondwet . was ook
die zorg steeds opgedragen aan onze Rekenkamer. Meer echter

heeft men nooit van haar gevergd en is ook van haar niet te ver-

gen. In tusschen heeft de ondervinding geleerd dat de ongenoeg-

zaamheid van een begrootingspost den Staat niet zou bevrijden

van het betalen zijner schulden. Zijn dus de begrootingen nimmer
overschreden dan had men dit niet te danken aan het toezigtvan

de Rekenkamer, maar alleen aan de waakzaamheid van het Be-
stuur, hetwelk zorgde, dat er ten laste van een begrootings-arti-

kel niet wierd gecontracteerd voor meer dan er uitbetaald kon
worden, hetgeen de Rekenkamer onmogelijk, maar het Bestuur
zeer gemakkelijk kon beletten.

Om te zwijgen van zoovele andere middelen , die de administra-

tie in zich zelve bezit om tegen dwalingen en misvattingen van
allerlei aard te waken, wil de Regering hier nog slechts met
een enkel voorbeeld wijzen op hetgeen eene welingerigte boekhou-
ding, naar de schets die zij er straks van heeft gegeven

, voor
de goede orde in het beheer der staatsuitgaven vermag.
Men ziet er onder anderen uit, hoe de verevening van schuld-

vorderingen dan eigenlijk geschiedt niet onmiddellijk op het be~
grootings-artikel , maar op de sommen daaruit weder afgezonderd
voor iedere individuele verbindtenis, waaruit al verder volgt, dat
men bij die verevening den schuldeischor, wel is waar , nog altijd

meer zou kunnen toewijzen dan hetgeen waarop hij aanspraak
had, doch dat de grootste vergissingen van dien aard nooit meer
zouden kunnen bedragen dan juist het verschil tusschen hetgeen
er voor do zaak verbonden en hetgeen er werkelijk aan verdiend
was. Bedroeg het meer, het mandaac zou in het register van
betalingen niet.kunnen worden geboekt. Men voert dit hieraan,
niet omdat men inderdaad vergissingen vreezen zou, want deze

zijn door andere middelen te verhoeden , maar slechts om aan
te tonnen , hoe overdreven de bezorgdheid is van de Commissie
over het teekenen van die honderde mandaten door een minis-

ter, die ze niet heeft gelezen en zich nogtans door zijne onder-

teekening voor millioenen aansprakelijk stelt (§ 9).

De Commissie intusschen zal wel willen toegevon dat zoo een
minister, gelijk zij beweert, ook zelfs door de vereveningen van
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de Rekenkamer niet moet zijn gedekt, die vereveningen dan geens-

zins moeten worden opgedragen aan een collegie, over hetwelk

hij geen gezag heeft, en het ten minste biilijk zal zijn hem vrij

te laten om daarmede te belasten die zijner ondergeschikte ambte-

naren, in wie hij het meeste vertrouwen stelt.

Meent men echter dat de eene verevening de andere niet uit-

sluit, dan blijft het weder mogelijk, dat de ambtenaren van het

ministerie en die van de Rekenkamer zich wederkeerig op elkan-

der verlaten; in welk geval (gesteld dat na de betaling eene

fout aan het licht komt) de aansprakelijke minister het offer zal

kunnen worden juist van den dubbelen waarborg, die hem m dat

getemperd repressief stelsel was geschonken.
.

.

Ad 4uni' Het admitteren van te laat ingediende of verjaarde

vorderingen is ook al niet beter te keeren dan door eene goede

boekhouding. . .

Op den lsten Julij van ieder jaar, wanneer geene vorderingen

ten laste van de dienst van het vorige jaar meer mogen worden

aangenomen ,
wordt al hetgeen uit dien hoofde buiten beschikking

moet blijven van de verbindtenissen afgeschreven zoowel in de

reo-isters van voorloopig bezwaar als in die der verkregen regten,

waarna die beide registers worden afgesloten. Zoo wordt op eens

alle gelegenheid benomen, om eene vordering die te laat mogt

worden ingediend, te boek te stellen, veel meer die te betalen.

Heto-een wel ingediend maarniet betaald is, wordt bij het at-

sluiteiT van de dienst overgebragt in een restant-register ,
en daar

nu alle vorderingen op straffe van verjaring binnen zes jaren zullen

moeten zijn afgehaald , zoo kunnen. er (gelet dat er altijd twee

diensten openstaan) nooit meer dan vier restant-registers voorhan-

den zijn Door eenvoudig op den kaatsten December van ieder

jaar het oudste dier restant-registers af te sluiten , zal men hier

op eens ook de admissie van alle verjaarde vorderingen onmoge-

^ Aarf dwalingen ter goeder trouw, die de Rekenkamer door

hare vervroegde tusschenkomst zou kunnen keeren, ziet men, is

hier alwéér niet te denken.

De Regering is in deze bijzonderheden getreden om te doen

zien dat de preventive bemoeijenissen eener Rekenkamer, hoe

Coed zij zich in het afgetrokkene schijnen te laten .verdedigen

,

der administratie van geen praktisch nut kunnen zijn. Rn om

dit te beoordeelen ,
dient men al de hulpmiddelen te kennen, die

het Bestuur in zich zelf weet te vinden. Die. hulpmiddelen nu

bestaan in niet anders dan in schijnbaar onbeduidende iurigtmgen,

doch die, wel gecombineerd, de goede uitvoering van de wetten

waarborgen.
. , . , t,

De strijd over het preventive toezigt van de .Algemeene Ke-

kenkamer is in den grond niet anders dan een strijd over de beste

middelen om de uitvoering van de comptabiliteitswet en andere

linantiele wetten te helpen verzekeren en over de vraag of het

bestuur tot die uitvoering de bijstand noodig heeft van de Reken-

kamer. Naar hetgeen is aangemerkt op § 4, behoort de keuze

van de middelen ,
en dus ook het antwoord op die vraag, uit-

sluitend aan de Regering; de wetgever kan haar geene middelen

van uitvoering opdringen, of hij praejudieieert het beginsel der

ministeriele verantwoordelijkheid.
.

Ad 5"m . Dat het Bestuur ter goeder trouw kan dwalen m
de toepassing van wetten ,

Koninklijke besluiten ,
ministeriele

dispositien en contracten, is niet tegen te spreken, doch ook

de Rekenkamer kan dwalen.
.. , , ,

De wetten die een minister heeft uit te voeren zijn veeial door

hem zelven of althans bij zijn departement ontworpen ;
de Konink-

lijke besluiten op de voordragt van hem of zijn departement geno-

men; de ministeriele dispositien van hem of zijn departement

uitgégaan; de contracten door of van zijnentwege of van wege

zijn departement gesloten. Hoe zou men kunnen beweren, dat

een collegie, hetwelk aan niets van dat alles heeft deel geno-

men, nogtans over het verder gevolg, hetwelk
,

er aan gegeven

moet worden, den minister met zijne praeadvijzen van nut zou

kunnen zijn! . ...

Zij ,
die echter daarom zouden beweren ,

dat aan cle instelling

eener 'Rekenkamer minder gewigt moet worden gehecht, zouden

de roeping van zulk een collegie in het stelsel van wettelijke

comptabiliteit, waarvan alhier de rede is
, .

geheel miskennen.

De roeping van de Rekenkamer is, dat zij de rekeningen en ver-

antwoordingen onderzoekt van alle lands-comptabelen ,
die dan

ook in zooverre uitsluitend aan haar gezag zijn onderworpen.

Al wat die comptabelen hebben ontvangen
,

'al Avat zij hebben be-

taald, op last van het Bestuur en in de vormen, voorgeschreven

bij hunne instructien ,
wordt hun door de Rekenkamer goedgedaan,

mits zij van alles de bewijzen overleggen.

Die bewijzen, nadat zij alzoo de verantwoording hebben uitge-

maakt van de comptabelen (de ontvangers en de betaalmeesters)

,

worden nu bij de Rekenkamer nog onderzocht uit een tvmede

oogpunt, uit het oogpunt namelijk van de uitvoering, die de

ministers, blijkens die stukken, hebben gegeven aan de wetten,

de algemeene verordeningen van comptabiliteit, de reglementen

enz. Komt het der Algemeene Rekenkamer bij dat onderzoek

voor, dat hier of daar inbreuken of afwijkingen hebben plaats
, „ .

-ï ii- _ I* TfAurvvïlnninO’Ptl ft iVTl

gevonden; of dat het de wetten of andere verordeningen aan

genoegzame duidelijkheid ontbreekt, of. dat er eene vei kern. e

uitlegging aan Avordt gegeven, of dat zij eene voor de schatkist

nadeelige strekking hebben, dan beslist zij daar niet over, iuaa *’

houdt van alles aanteekening (men vergelijke art. 30, in verban

met art. 46 ontwerp n°. II).

Die aanteekeningen zijn later de bouAvstoffen voor haar ver-

slag ; de Regering legt dat verslag over bij de ministeriele reke-

ningen (art. 55 ontAverp n°. I), en de Avetgevende magt beslist,

zooveel dit noodig is, over de punten, in het verslag van de

Rekenkamer aangeroerd.
.

,

Om aan hare roeping te voldoen , ziet men wel ,
behoeft de

Rekenkamer in het voorgedragen stelsel geenszins van alles beter

te zijn onderrigt dan de administratie. Over de handelingen der

ministers niets °te beslissen hebbende ,
zal zij er toch het noodige

licht over verspreiden.

Ad 6wn. De beAvijsstukken eener vordering kunnen onvoldoen-

d.6 zyn»

Volgens het 28ste artikel der wet van 5 October 1841 (Staat-

sblad n°. 40) moet de Algemeene Rekenkamer zich thans bij hare

vereveningen overtuigen van de deugdelijkheid der bewijsstuk-

ken, die tot staving van iedere vordering aan haar moeten wor-

den overgelegd.

Noch de wet noch eenig reglement echter bepaalt ,
wat voor

een deugdelijk bewijs zal gelden : de administratie blijft daar-

omtrent overgelaten aan haar goedvinden ,
de Rekenkamer aan

hare overtuiging. . ..

Of de administratie zoo doende ter goeder trouw in dwalingen

kan vervallen en of het voorafgaand onderzoek, van de Rekenka -

mer die dwalingen kan te keer gaan ,
valt niet te onderzoeken.

In het nieuAve stelsel, zoo het wordt aangenomen, zal de admi-

nistratie niet meer zijn overgelaten aan haar goedvinden. Ier

uitvoering van de artt. 36 en 40 ontAverp n°. I bepaalt het

ontworpen reglement bij artt. 50 en 51 de algemeene vereischten

der beAvijsstukken. Volgens art. 52 en naar de grondslagen

reeds daarin ontwikkeld ,
zullen bij ministeriele reglementen de

modellen worden voorgeschreven, waaraan de beAvijsstukken naar

den aard van iedere vordering zullen moeten beantwoorden. Aan

divalingen ter goeder trouw zal dan bij het toelaten van bewijs-

stukken niet meer te denken zijn : niets gemakkelijker toch dan

een beivijsstuk te toetsen aan een model. De tusschenkomst van

de Rekenkamer heeft men daar niet bij noodig.

Dat men bij het vaststellen der modellen in gemeen overleg met

de Rekenkamer te werk ga ,
daartegen bestaat geen overwegend

bezAvaar. Art. 12 van ontwerp n°. II geeft daartoe reeds aan-

' Ad'
3

7,,m
. Kouten van becijfering blijven altijd mogelijk, dit zal

niemand betwisten ;
doch om ze te ontdekken eer zij gevolg ne-

men zijn er middelen in overvloed en hebben de ministeriele

departementen den bijstand niet noodig van de Rekenkamer,

’t \Vas dan ook maar volledigheidshalve, dat men ze had vermeld

onder de dAvalingen ,
Avaarin de administratie ter goeder trouAV

kan vèrvallen.
. , . ,

Maar Avanneer het nu bewezen is ,
dat de preventive be-

moeienissen der Algemeene Rekenkamer niet kunnen zijn gerigt

tegen misdrijf, ook niet mogen dienen om aan pligtverzuim en op-

zettelijke nalatigheid van ministeriele ambtenaren te suppleren

,

o-elijk boven is aangemerkt ;
en eindelijk niet volstrekt noodig

zijn, om divalingen en misvattingen tegen te gaan ,
waarin de

administratie ter goeder trouw zou kunnen vervallen , dan zijn ze

ook niet te verdedigen. De Regering zou daarom met de voren-

staande algemeene beantwoording der paragraphen 6—13 meenen

te kunnen Volstaan. Zij zal die echter ieder nog afzonderlijk ter

toetse brengen ,
alzoo dit haar gelegenheid zal geven om nog meer

licht te verspreiden over den geest harer voorstellen.

8 7. Opqeqeven voordeelen van het voorgedragen stelsel. Zoo

straks bij de algemeene beantwoording ad 5 un ' heeft de Regering

de roepin»- van de Algemeene Rekenkamer en daarmede het door

haar voorgedragen stelsel in groote trekken geschetst en wenscht

zich daaraan te gedragen.
c 8 a b c. Tegenspraak omtrent de opgegeven voordeelen van

het voorgedragen stelsel. Dit al hetgeen de Commissie hier voor-

draagt moet de Regering besluiten dat het ongunstig oordeel,

hetAvelk zij over de wets-ontwerpen in behandeling uit spieekt ,

alleen zijnen grond vindt in eene minder juiste opvatting van het

'Inderdaad, moest aan die wets-ontwerpen de uitlegging wor-

den geneven ,
die de Commissie daaraan geett , zij zouden den

„aam verdienen van ongerijmd. Hoe tod. kon men veronder-

stellen dat de Regering met zooveel zelfvertrouwen een stelsel

zon aanbevelen, hetwelk de strekking bad om de Algemeene Re.
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kenkamer te verlagen tot een bureau van becijfering! hetwelk,
gelijk de Commissie zich uitdrukt ,

' weinig nut en licht aan de
wetgevende magt zal kunnen aanbrengen.

Het komt der Regering ook hier voor dat de Commissie het
verschil tusschen de rekening van een comptabel ambtenaar en
die van een minister , en tusschen rekening en verantwoording niet

genoeg in het oog heeft gehouden.
Zoo als gebleken is uit de beantwoording van de 5de para-

graaph, was het aan diezelfde dwaling toe te schrijven dat de
Commissie de noodzakelijkheid betwijfelde van het ontwerp n°. I.

Mogt dat ontwerp n°. I op zich zelf al onvoldoende zijn geweest
om de bedoeling van de Regering te regtvaardigen, eene verge-
lijking met het ontwerp n°. II, gelijk de Commissie die heeft ge-
daan

, had al wat duister was moeten ophelderen. Men lette

slechts op art. 46 , bepalende waar de Algemeene Rekenkamer al

melding van zal hebben te maken bij haar jaarlijksch verslag:

vooreerst van de bedenkingen
,
die bij haar gerezen zijn opzigtelijk

den aard der ontvangsten vergeleken met de wetten en opzigtelijk den
aard der uitgaven vergeleken met de begrootings-posten

,
waaruit zij

zijn gekweten.

Al aanstonds vraagt men ,
hoe zou de Algemeene Rekenkamer

aan deze hare verpligting kunnen voldoen, wanneer zij, gelijk de

Commissie beweert
, niet meer had te onderzoeken , of de aard

der uitgaven met de omschrijving der begrootingsposten overeen-

stemde? Wel verre dat zij daarvan zou worden ontslagen, wordt
haar alhier bovendien eene geheel nieuwe, uiterst belangrijke

verpligting opgelegd, namelijk, om ook hare bedenkingen nopens
den aard der gedane ontvangsten in haar verslag op te nemen.

In de tweede plaats moet de Rekenkamer gewagen van de

afwijkingen
,

die de hoofden van de departementen van algemeen be-

stuur zich , haars inziens
,
mogten hebben veroorloofd van de ivetten

en reglementen.

Deze twee opmerkingen wederleggen reeds geheel de beschul-

diging, dat, volgens de voorgedragene ontwerpen
, de Rekenkamer

niet meer verpligt zou zijn
,
om te onderzoeken of de begrootings-

posten toereikend waren
, of er vermenging van fondsen over ver-

schillende dienstjaren of van verschillende hoofdstukken plaats

had ; of de verordeningen wel gegrond waren op de bestaande
wetten en Koninklijke verordeningen ; of de overgelegde bewijs-

stukken wel deugdelijk waren? Zou er dan, in elk van die

gevAllen
,
die de Commissie hier op het oog heeft, niet eene wet

of een reglement moeten zijn geschonden ; en drukt het niet

oneindig meer uit, wanneer de wet zegt, dat de Rekenkamer
van de, dus van al de afwijkingen van wetten en reglementen
gewag zal maken, dan wanneer zij sommige van die afwijkingen

bij name noemt, en daardoor alle andere uitsluit!

Maar nog uitgebreider vertoont zich het veld der nasporingen

,

waartoe de Rekenkamer geroepen is , wanneer men in aanmerking
neemt , dat zij de wetgevende magt ook op de leemten en de

gebreken zal moeten wijzen, die zij in den loop haper werkzaamheden
mogt hebben opgemerkt in de bestaande comptabiliteits-verordeningen

,

mitsgaders op de aanvullingen en verbeteringen
,
waarvoor zij vatbaar

zijn.

De eenige grond
,
dien de Commissie schijnt te hebben voor

haar gevoelen
, dat de wets-ontwerpen schijnen ïngerigt om de

bevoegdheid van de Rekenkamer te verkorten
,
om van dit ligchaam

een becijfcrings-bureau te maken, waar nut noch licht van te

trekken zoude zijn voor de wetgevende magt, is dus enkel deze:

dat de Rekenkamer geen gezag meer zal hebben over de minis-

ters, derhalve ook geene uitgaven zal mogen verwerpen uit de

ministeriele rekeningen
,

en er alleen de cijfers van zal moeten
waarmerken.
Omdat de Rekenkamer royementen doet in de rekening van

een comptabele, daarom wil de Commissie haar dezelfde bevoegd-

heid hebben toegekend opzigtelijk de ministeriele rekeningen.

Daarbij evenwel verliest zij uitbet oog, dat wanneer de Reken-
kamer iets meer deed aan de ministeriele rekeningen, dan ze te

toetsen aan de cijfers, haar bekend geworden uit de rekeningen

en verantwoordingen der comptabelen , die ministeriele rekeningen

niet meer zuiver zouden voorstellen wat zij belmoren voor te

stellen: het resultaat namelijk, van het gehouden beheer, door

die cijfers uitgedrukt. Zij verliest uit het oog, dat de verant-

woording, welke op de rekening moet worden afgelegd aan de

wetgevende magt, geheel iets anders is dan die rekening, en

dat eerst na het afleggen van de verantwoording de vraag zou

kunnen te pas komen of de cijfers ook moesten worden vermeerderd
ot verminderd ? In het verslag van de Rekenkamer , nevens die

rekening overgelegd
,
zal tot inlichting van de wetgevende magt

eene beoordeeling der teiten worden aangetroffen, waarvan de
cyfers der rekening het resultaat uitdrukken ; en het beweren van
do Commissie, dat de Rekenkamer, do cijfers stavendo van de
rekening niet eens daarbij zal mogen voegen

, dat zij het in uit-

gaaf brengen van deze of gene bepaald onwettige uitgave afkeurt

,

is dus niet gegrond.

Doch omdat een comptabel^ niet alleen rekening, maar te

gelijk ook verantwoording schuldig is
, beide aan de Algemeene

Rekenkamer, en deze derhalve door het goedkeuren van de cijfers

der rekening, tevens ook hare goedkeuring schenkt aan de ver-

antwoording, daarom schijnt de Commissie te veronderstellen, dat
ook de verpligting tot goedkeuring eener adminïstrative rekening
meer zou moeten medebrengen dan het nagaan der cijfers. Zoo
echter stelt men de rekening van een comptabele met die van een
minister of administrateur gelijk , en vermengt men het begrip van
rekening met dat van verantwoording.

d. Eene controle tegen de uitputting of overschrijding der

begrootingsposten kan men natuurlijk niet bij de betaalmeesters

zoeken. Het noodelooze van zoodanige controle is reed3 elders

betoogd. Maar dat men daarom de controle
,

die de betaal-

meesters zouden uitoefenen, nietsbeduidend zou moeten achten,
terwijl zij toch waarborgt, dat geene betalingen worden gedaan
dan op mandaten van de noodige bewijzen vergezeld, schijnt

geheel ongegrond.

De bezorgdheid van de Commissie, dat de Rekenkamer geen
kennis zal verkrijgen van de bedenkingen der betaalmeesters en
van het gevolg dat zij hebben gehad, wordt weggenomen door
de slotbepalingen van de artt. 56 en 57 van het reglement

e. Eene krachtige wederlegging van de redeneringen, die de
Commissie hier voert, vindt men in de Staats-courant van 3 Fe-
bruari] 1844, n°. 30, behelzende eene redevoering van den toen-

maligen Minister van Binnenlandsche Zaken, waaruit bleek, hoe
men, uit hoofde van geschillen met de Rekenkamer, de beta-

lingen moest schorsen, kassiers alle verdere voorschotten weiger-

den ,
honderde menschen in hunne middelen van bestaan werden

bedreigd en de Staat met dagvaardingen en procedures.

ƒ. De hier gemaakte aanmerking kan de Regering gereedelijk

toestemmen. Zij is zeer gezind tot preventive maatregelen, mits

zij worden genomen ter plaatse waar zij doel kunnen treffen.

Dit punt is straks uitvoerig genoeg behandeld.

g. Over dit punt bepaaldelijk is reeds boven gehandeld: men
meent zich derhalve te mogen gedragen aan hef antwoord op de
aanmerkingen onder a , b

, c.

h. In haar verslag zal de Rekenkamer alle afwijkingen van
de wetten aan het licht moeten brengen en dus ook alle betalin-

gen, in strijd met de begrootingswet geschied. In het stelsel

van de Regering zal de Rekenkamer niets aannemen dan onder

voorbehoud van hetgeen beslist zal worden door de wetgevende
magt, aan wie de verantwoording moet worden gedaan.

i. De bedoeling van de plaats uit de Memorie van Toelichting,

waarop hier wordt gewezen , is blijkbaar onjuist opgevat. De
Regering heeft gezegd

,
dat het al te onbillijk zou zijn, voor reke-

ning van eene comptabele te laten
,
wTat hij op ministerieel gezag

had betaald.

Zulk een onbillijk voorschrift, dacht men, zou de Rekenkamer
niet dan schoorvoetend ter executie leggen

, en in dien zin vreesde

men voor transactiën in de toepassing.

Dat eene toepassing, waaraan een minister onschuldig zou

zijn, nogtans te zijnen laste zou moeten komen, is nergens inde
wets-ontwerpen

,
noch ergens anders geschreven. Het zou ook

blijkbaar eene ongerijmdheid zijn. Hiermede vervalt dan ook de

gevolgtrekking, die men te dezer plaatse maakt.
k. Het beweren der Regering, dat onder het door haar voor-

gedragen stelsel minder personeel bij de Algemcene Rekenkamer
noodig zal zijn, rust geenszins op den grond, dien de Commissie
aanneemt. Niet eene beperking van den werkkring van dat colle-

gie, — niet een minder volledig of naauwkeurig onderzoek zal de
aanleiding geven tot vermindering van personeel ; maar het weg-
vallen van vele geheel overbodige werkzaamheden , de eenvoudiger

en bij alle departementen gelijke wijze van behandeling en boek-
houding.

.1. Uit hetgeen de Commissie hier tenslotte aanvoert laat zich

het nut dor voorafgaande vereveningen moeijelijk bepleiten ; en
dat de ministeriele ambtenaren en die van de Rekenkamer niet

somwijlfen wederkeerig op elkander zouden steunen , is er ook
geenszins uit bewijsbaar. De Regering acht het niet onbelangrijk,

aan de Kamer het gevoelen kenbaar te maken der Rekenkamer
zelve, in eenen biief van 21 September 1852, n°. 6ti5/

60, overdit

punt medegedeeld (Bijlage lit. A).

§ 9. A a. Verdere nadeelen van het voorgedragen stelsel. Ten
einde de Rekenkamer in staat te stellen om haren arbeid en haar

onderzoek geregeld
, onafgebroken en gelijkmatig voort te zetten,

zullen de rekeningen en beschöiden die zij daartoe noodig heeft,

maandelijks door de comptabelen bij haar worden overgebragt

:

die over Januari) in Februarij
,

die over Februari) in Maart, en

zoo vervolgens (men zie het reglement van uitvoering art. 14 en

art. 57, laatste lid).

Geheel ongegrond is alzoo de vrees dat de Rekenkamer op

sommige tijdstippen van het mar met werk overladen zal zijn

:

de bouwstoffen tot haar verslag verzamelt zij gaandeweg het
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gansche jaar door, en dag aan dag teekent zij ten laste van eiken

begrootingspost de sommen aan, die er blijkens de rekeningen

en verantwoordingen der comptabelen uit zijn betaald. Zoo
doende, heeft zij bij het einde van het jaar de bouwstoffen

voor haar verslag slechts tot een geheel te brengen, en de cijfers

van de ministeriele rekeningen slechts te vergelijken met het aan-

geteekende op iederen post der begrooting. Geen ander onder-

zoek, van wolken aard, komt dan meer te pas. De veronderstel-

ling ,
dat eerst uit de administrative rekeningen van de ministers

zou kunnen blijken van uitgaven
, buiten of in strijd met de be-

grooting gedaan, van onvoldoende ' bewijsstukken en gebrekkige

voldaanteekeningen berust dus op eene onjuiste opvatting van
het stelsel. De Ministers zullen immers bij hunne rekeningen niets

hoegenaamd aan de Algemeene Rekenkamer overleggen, tot justi-

ficatie van hun beheer. Het onderzoek van de Rekenkamer
dienaangaande is dan reeds lang afgeloopen; wat zij daartoe

noodig had, was achtereenvolgens, in maandelijksche termijnen,

bij haar overgebragt door de ontvangers en door de betaal-

meesters, die op last van de ministers hunne ontvangsten' en

overstortingen en hunne betalingen hadden gedaan, en die, daar

zij nu hun quitus van de Rekenkamer moesten ontvangen, aan

dat collegie al verder alles hebben moeten overleggen wat het

,

als voorwaarde van het verlangde quitus ,
van hen eischte. Als

de vreès, die de Commissie hier voor de gevolgen van het voor-

gedragen stelsel aan den dag legt , inderdaad gegrond was,

dan zou de Staatsbegrooting nu reeds voor 7/g gedeelten in

gevaar zijn en altijd in gevaar zijn geweest. Gelukkig is de

ondervinding daar om het tegendeel te bewijzen
;
en wat hier

voor 7/g gedeelten beproefd en goed is bevonden, mag veilig voor

het geheel als beproefd worden aangenomen. Men kan daar niet

te dikwerf op wijzen .; het is de eenvoudigste en tevens de krach-

tigste wederlegging van al wat er ten voordeele der pfeventive

bemoeijenissen eener Rekenkamer kan worden gepleit.

b. De gebeurtenissen in Frankrijk ten jare 1848 hebben juist

het tegendeel bewezen van hetgeen de rapporteurs daaruit bewij-

zen willen. Men zie de Staats-courant van 28 April 1849, hierboven

reeds aangehaald, om zich te overtuigen hoe het uit officiële bron-

nen blijkt niet alleen,, dat de bewindslieden geen ontrouw hadden
gepleegd, maar dat in Frankrijk een minister de schatkist niet

zou kunnen berooven zónder talrijke medepligtigen te hebbenen
de sprekendste bewijzen van zijne schuld achter te laten.

De sommen, vermeld in het door de Commissie aangehaalde
rapport van het lid der Nationale Vergadering, waren niet ont-

vreemd , maar werkelijk uitgegeven.

De wijze van besteding moge billijke stof tot aanmerking hebben
gegeven. Maar men mag vragen of de deugdzaamheid van een
comptabiliteits-stelsel getoetst kan worden aan den invloed van
gebeurtenissen als die welke in 1848 in Frankrijk plaats vonden?
Een revolutionair bewind, dat zelfs de Grondwet des Rijks om-
verstoot, zal zich wel allerminst om comptabiliteits - vormen
bekommeren

!

In het Belgische stelsel zouden zoodanige toelagen door de
Algemeene Rekenkamer zijn verevend onder voorbehoud; gesteld

dat men den tijd had gehad om die vereveningen aan te vragen,
en er den Ministerraad over te raadplegen. Doch wat zou dat

in de zaak hebben veranderd ? Niets hoegenaamd : de uitgaven
zouden daarom evenzeer zijn geschied. Welke Avaarborgen liggen

er dus, in zoodanige tijden, in dat voorbehoud? De Commissie
heeft trouAvens zelve reeds erkend, dat zelfs bij een preventief

stelsel de waarschuwingen van het hof van rekeningen in Frankrijk
ten jare 1848 welligt niet zouden hebben gebaat.

c. Wat betreft de stemmen die zich in Frankrijk beginnen op
te doen ten voordeele van het Belgische stelsel

, daarvan is der
Regering slechts ée'ne bekend. Het is die van een correspondent
van het Belgisch blad VIndépendance. Welligt is de zeer begrij-

pelijke vooringenomenheid met alle Belgische instellingen
,

die

in het dagblad Avordt opgemerkt
,

niet geheel buiten invloed op
deze Correspendentie geweest.

d. Een bureau-ambtenaar regtstreeks aansprakelijk te stellen

tegenover den Staat
,
was niet de bedoeling van de Regering en

het wets-ontwerp spreekt er nergens van.
De gedelegeerde is aansprakelijk jegens dengene die hem

delegeerde ,
de minister is aansprakelijk jegens den Staat. Geens-

zins echter in den zin van de Commissie
,

die — terwijl zij in

deze paragraaph onder k erkent, dat een minister door tijds-

gebrek verpligt is dagelijks honderde mandaten te teekenen, zon-
der eenige kennisneming van hunnen inhóud — hem echter alhier

persoonlijk aansprakelijk wil hebben gesteld voor de fouten
zijner onderhoorigen.

Niet alzoo verstaat de Regering de afdalende verantwoordelijk-
heid. Geen minister kan verantwoordelijk zijn voor het pligtver-

zuim of de misdrijven, waaraan zich de ambtenaren schuldig ma-
ken, die, in het meest gewone geval, niet eens op zijne voordragt
zijn aangesteld. Misdrijf door de zoodanigen gepleegd gaat den

strafregter aan. Maar heeft de minister zijne ambtenaren of

gedelegeerden van goede instructien voorzien
;

poenaliteiten ge-

steld op de overtredingen ; die poenaliteiten
,
waar het noodig

Avas
,
toegepast ;

en de schade, die er was toegebragt
, op de

daders verhaald
,

zooveel die te verbalen Avas ,
— dan is de

minister ook jegens den Staat verantwoord , Avat er zij gebeurd
of niet. Zoo verstaat de Regering de afdalende verantAvoorde-

lijkheid
,
die niets onbillijks heeft, en den Staat voldoende Avaar-

borgen schenkt. Borgstellingen komen alleen te pas A-oor comp-
tabelen, dat zijn dezulken, die de maniantie hebben van de

penningen.

e. Het is reeds gezegd, als er twee verevenen, vermindert

de waarborg van naauwkeurigheid ; hoe ligt laat dan de een het

aankomen op den ander, teiuvijl er toch geen later onderzoek
is te duchten van hetgeen reeds eenmaal door de Rekenkamer
zou zijn goedgekeurd! De wederzijdsche ambtenaren zouden we-
gens hun pligtverzuirn altijd gedekt zijn.

Aan dAvalingen en misvattingen ter goeder trouw is niet te

denken , dit is reeds aangetoond. Doch men neme het ergste ,
en

houde het met de Commissie voor waarschijnlijk (de Regering is

niet van die meeningj dat bij de Rekenkamer destukken, die daar
inkomen na de betaling, met minder zorg zullen worden onder-

zocht , ook dan nog zal alleen de vrees van achterhaald te worden
den tragen ambtenaar bij het ministerie beter aansporen dan de

gedachte dat alle zwarigheid voorbij is, Avanneer de Rekenkamer
verevend heeft.

(

ƒ. Als het mandaat na de betaling terugkeerde in de handen
van den minister die het had afgegeven

,
zou de aanmerking der

Commissie gegrond zijn; doch dat gebeurt niet en kan niet ge-

beuren. Eene overboeking moet openlijk geschieden en aan de

Algemeene Rekenkamer verantwoord worden. (Zie het reglement

art. 60 en daartoe behoorend model litt. H).

g. Men gedraagt zich hier aan hetgeen bij § 8 is geantwoord.

h. De Commissie onderstelt hier eene laakbare verstandhou-

ding tusscken eenen minister en eenen van hem afhankelijken amb-
tenaar der Rekenkamer. Wat die afhankelijkheid betreit, Avaarop

hier wordt gezinspeeld, het zal later beter de plaats zijn om over dit

punt te handelen. Wat de onderstelling der Commissie betreft,

het is reeds vroeger opgemerkt dat geene comptabiliteits-Avet

volkomen waarborg kan schenken tegen het plegen van misdrijf.

Onder het meest preventive stelsel zou men
,
met evenveel regt

,

de onderstelling kunnen maken van ongeoorloofde verstandhou-

ding tusschen een minister en ambtenaren der Rekenkamer :

waarom zou die niet evenzeer kunnen plaats hebben Avaar het

voorafgaande verevening van onwettige vorderingen als waar
het onderzoek ATan eene reeds betaalde A'ordering g'old ?

Wat de Commissie hier ten slotte nog vermeldt van stukken,

die zonder onderzoek zouden zijn gebleven
,

is niet juist. Men
doelt op de afrekeningen met de corpsen van de landmagt. Men
Avas er van 1831 tot 1835 in de bureaux van de Rekenkamer
dermate mede ten achtere geraakt, dat werkelijk het denkbeeld

werd geopperd om ze op goed vertrouAven te appointeren.

Dit echter is niet geschied ; integendeel zijn zij later met de

meeste zorg behandeld en onderzocht
,
zoo zelfs dat er , als het

resultaat van dat onderzoek
,
meer dan drie tonnen gouds in de

schatkist terugkeerden. j)e Regering kan dit punt niet beter

toelichten dan door de overlegging van den brief der Algemeene
Rekenkamer zelve, van den 21sten September 1852, n°, 666

/61 ,

houdende wederlegging van deze beschuldiging (Bijlage lit. R).

i. Het is reeds gezegd , de Regering is zeer preventief ge-

zind, mits de voorzorgen Avordnn genomen in den eigen boezem
van de administratie , in plaats van ze te Avillen vinden in de be-

moeijenissen van een collegie buiten haar
,

en hetAvelk tot het

voeren van zijne controle dag aan dag door de meedeelingen van

het Bestuur moet worden in staat gesteld.

k. Om de oneerlijkheid van ambtenaren te beteugelen en hen
tot naauAvkeurige pligtsbetrachting te nopen, zijn er andere mid-
delen

,
dan aan eene Rekenkamer de taak op te dragen om

hunnen arbeid nog eens na te zien eer die verder gevolg neemt.

Zoo de minister dan te geruster teekent, de ambtenaren zullen

ook te geruster het hun opgedragen werk verzuimen : de fouten

of gebreken worden dan toch door de Rekenkamer opgespoord

en anders door hare verevening gedekt.

Bleef echter de minister ook na die verevening nog aansprake-

lijk voor de fouten (gelijk de Commissie meent, zie § 10 b
) , dan

Avierd zijn toestand allergevaarlijkst! Een ambtenaar van de Re-
kenkamer zou hem dan juist in de moeij dijke omstandigheden

kunnen brengen, Avaarvan de Commissie zoo even onder h ge-

waagde. Daartoe zou die ambtenaar bij het onderzoek vóór de

betaling de fout slechts over het hoofd hebben te zien om er

na de betaling den minister op te wijzen.

B. a en b. Indien het Avaar is, dat de ministers het personeel

voor de comptabiliteit in hunne bureaux zullen vermeerderen

.

ten einde alles tAvee maal kunne worden nagezien eer het wordt
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onderteekend , en de betaalmeesters, uit vrees voor groote schade

,

zich zullen doen adsisteren door personen ,
die eene bijzondere

kennis met naauwkeurigheid paren, dan kan men toch niet zeg-

gen, dat het nieuwe stelsel geen goede waarborgen belooft. De
vraag echter, of er, om het beoogde doel te bereiken, geene an-

dere
,
minder kostbare middelen zijn te bedenken, dan eene ver-

meerdering van personeel, zal hare beantwoording moeten vinden

in de ministeriele reglementen ,
in de nieuwe instructie voor de

betaalmeesters.

Hoe eonvoudig en toch doelmatig, bij voorbeeld, de controle

zal zijn, bij het Ministerie van Finantien te houden op de toe-

reikbaarheid der begrootingsposten
,

en dat wel zonder eenige

vermeerdering van personeel
,
en zonder vrees voor botsing tus-

schen den Minister van Finantien en zijne ambtgenooten
,
leeren

de artt. 53 en 54 van het Reglement en de daartoe behoorende
modellen E en F.

Daaruit zal men zien
,
dat de verschillende departementen van

algemeen bestuur aan dat van Finantien geene andere of meer-

dere mededeelingen zullen hebben te doen dan nu reeds geschie-

den , en dat het verschil alleen gelegen zal zijn in den vorm. Niet-

temin vei’dient het hier reeds opmerking, dat voor overwijzingen,

die op den tegenwoordigen voet , voor iedere verevende aanvrage

'van betaling, en dus dagelijks, worden gevorderd, in het nieuwe
stelsel slechts ééne maandelijksche aanvrage om erediet-opening

in de plaats zal treden.

De Regering
,

bij wie reeds al de middelen van uitvoering

zijn overwogen, kan niet anders dan hare overtuiging uitspre-

ken
,
dat het door haar voorgedragen stelsel leiden zal tot vereen-

voudiging en besparing!

§ 10 a. Waardering van de opgegeven nadeelen van het bestaan-

de stelsel. Om te bewijzen, dat er wel V4 van de staats-uitgaven

aan de voorafgaande verevening van de Rekenkamer wordt on-

derworpen
,

trekt de Commissie eerst het bedrag der renten

van het cijfer der begrooting af, » omdat” zegt zij » dat bedrag

vaststaat en de regthebbenden bekend zijn”.

Ging deze redenering door, dan had zij met evenveel grond ook

nog het grootste gedeelte der kosten van de land- en zeemagt, de

bezoldiging van de regterlijke magt en nog meer er van kunnen
aftrekken, teneinde te bewijzen, dat meer dan de helft der staats-

uitgaven vooraf werd verevend. Want ook het bedrag dier be-

talingen staat vast
,

en degenen die daarop regt hebben zijn be-

kend. Maar zouden de afgetrokken sommen daarom ophouden
staats-uitgaven te zijn? De vraag was hier eenvoudig: hoeveel

is het bedrag der staats-uitgaven die de Rekenkamer onderzoekt

vóór de betaling, in tegenoverstelling van die welke zij eerst

onderzoekt na de betaling
; en dan blijkt het

,
uit de eigen

cijfers van de Commissie, dat er slechts f 8,346,390.94, der-

halve nog geen achtste gedeelte van het bedrag der staats-uitga

ven, aan den maatregel eener voorafgaande verevening werd on-

derworpen.
» Volgens het advies der Rekenkamer” zegt de Commissie » zou

» dat bedrag nog aanmerkelijk kunnen klimmen. Alleen het

» vooraf verevenen der tractementen en dergelijke, dat thans niet

» plaats heeft, zou zich tot bijna 13 millioenen uitstrekken.’

Opmerkelijk is het, dat het juist met overleg is geweest van
do Rekenkamer, dat men de tractem. nten en dergelijke in der

tijd van den maatregel der voorafgaande verevening heeft uitge-

sloten. Dat daarvoor goede redenen bestaan kan men daaruit

opmaken, dat zelfs in Belgie, waar het hof van rekeningen zoo-

veel visa’s verleent , de tractementen en dergelijke evenwel op

den regel eene uitzondering maken. Volgens artt. 12— 15 van

het Koninklijk besluit van 27 December 1847 worden de artt. 17

en 23 der Belgische comptabiliteits-wet in dier voege toegepast

,

dat het bedrag der tractementen, abonnementen, bureaukosten enz.

door liet hot van rekeningen ten laste van de begrooting wordt
'geboekt, eenvoudig op maandelijksche of driemaandelijksehe ken-

nisgevingen van de ministers, en zulks in navolging van hetgeen

vroeger ook hier te lande plaats had, maar om de menigvuldige

verwarringen, die er uit ontstonden, later weder is afgeschaft.

liet voorschrift der wet van 9 Julij 1814 ( Staatsblad n°. 76) is,

aangevuld en versterkt, terug te vinden in do nog vigerende wet
van 5 October 1811 ( Staatsblad n°. 40), artt. 49 en 51. In het

thans voorgedragen stelsel echter komen geene verstrekkingen ter

goede rekening moer te pas en zal de zaak, met betere waarbor-
gen voor den Staat op veel eenvoudiger wijze worden geregeld,

gelijk te zijner plaatse zal worden aangetoond.

b. De Commissie erkent, dat het visa van de Rekenkamer,
vóór of na de betaling verleend

,
geen schild voor do ministers

mag wezen ,
hetwelk hen dekt tegenover de wetgevende Kamers.

Maar indien die visa’s de ministeriele verantwoordelijkheid niet

zullen ondervangen, — welke zal dan hunne strekking zijn? Zal

•dan (gelijk boven reeds is aangemerkt) een minister, die ter goeder
trouw vóór do betaling het gevoelen van de Rekenkamer heeft

gevraagd en toen door haar visa is gerustgesteld
, nh de betaling

nog bloot moeten staan aan eene aanklagte van diezelfde Reken-
kamer of tot verantwoording worden geroepen over hetgeen hij

op aandrang van de Rekenkamer heeft gedaan ? Maar aange-
nomen dat de Rekenkamer vóór de betaling hare bedenkingen
maakt , haar visa naar de Belgische -wijze verleent met voorbehoud

,

en dus den minister niet misleidt, — wat zal daarvan het nut
zijn ?

Men kan niet beweren dat de minister, daarvoor vooraf ge-
waarschuwd zijnde, zich van de uitgaaf nog zal kunnen onthouden;
dan bedriegt men zich. Men moet hier uitgaaf wel onderscheiden

van betaling. Het visa van de Rekenkamer wordt eerst gevraagd
als er betaald zal worden, dus als de schuld bestaat. Maar als

de schuld bestaat is de uitgaaf reeds geschied en de betaling moet

wel volgen. De Staat is in obligo. De waarschuwing van de
Rekenkamer kan der schatkist noch den minister meer baten.

Alleen weet nu deze laatste ,
eer hij de betaling doet, dat de

Rekenkamer bedenkingen heeft , maar of hij dat vóór of nh de
betaling verneemt is voor hem

,
daar hij er toch niets meer aan

kan doen
,

onverschillig.

c. Om dus te zorgen dat er geene uitgaven worden gedaan ,

die de begrootingskosten overschrijden, wil de Commissie dat de
Rekenkamer kennis neme van de contracten eer zij worden
goedgekeurd en uitgevoerd , en eer er regten van derden zyn
verkregen.

Maar zal de Rekenkamer langs dien weg tegen overschrijding

der begrootingsposten waken , dan is het niet genoeg , dat zij de
contracten viseert ; dan dient zij op alles te worden gehoord :

dan moeten er geene lastbrieven, geene reisorders worden uitge-

vaardigd, geene benoemingen geschieden
,
geene toelagen verleend

of tractementen verhoogd, ja geen soldaat of schepeling moet
worden aangeworven, zonder hare voorkennis, want door al

zulke daden van bestuur kan er een begrootingspost worden
overschreden. Met één woord, zal de Algemeene Rekenkamer
op dien voet haar preventief toezigt uitoefenen, dan is er maar
één middel, dan moet zij, gelijk in de algemeene beantwoording
reeds is aangetoond , een dubbel houden van al de registers in

al de bureaux van comptabiliteit der onderscheidene ministerien

,

hetgeen in de praktijk even kostbaar en omslagtig als nutteloos

zou worden bevonden.

Maar nu gesteld
,
de minister neemt dergelijke beschikkingen

zonder het visai van de Rekenkamer
,
dan rijst de vraag : zal de

Staat door zulke beschikkingen gebonden zijn of niet ? Zoo ja,

welke waarborg ligt er dan in den maatregel? Zoo neen, grijpt

het voorschrift , al ware het op zich zelf uitvoerbaar
, dan niet

al te zeer in het gemeene regt om in eene comptabiliteits-wet te

kunnen worden opgenomen ? Immers zou dan niemand eenige

overeenkomst met den Staat kunnen sluiten zonder zich vooraf

verzekerd te hebben , dat de Rekenkamer er in toestemde. En is

het
,

onder zoodanig stelsel
, te veel gezegd wanneer men be-

weert, dat op die wijze het geheele beheer der geldmiddelen van
zelf bij de Algemeene Rekenkamer wordt overgebragt?

d. De Commissie tracht hier weder te betoogen dat, zoo

noodig, een visa met voorbehoud het middel zou zijn , om alle

belemmeringen te doen ophouden , die voor de admistratie zijn

verbonden aan een preventief stelsel.

Het is reeds opgemerkt : in het stelsel van de Regering zal de
Algemeene Rekenkamer niets aannemen dan met voorbehoud ; en

dat kan dan ook niet anders , zal de verantwoording aan de wet-
gevende magt blijven in haar geheel. De Commissie moge nu
zeggen, dat dit ook in haar stelsel het geval zal zijn, want dat

het visa zonder voorbehoud den Minister evenmin tot een schild

zal mogen verstrekken als het visa met voorbehoud , maar daarmede
is in geenen deele overeen te brengen hetgeen zij te dezer

plaatse zegt: » de wet kan bepalen, dat de Ministers décharge
» belmoren te erlangen van de Rekenkamer , dat deze alle door
j) haar niet verevende uitgaven behoort te verwerpen

, en dat van
» hare weigering om te verevenen geen hooger beroep zal plaats

» hebben.”

Als toch de Rekenkamer zoo doende décharge verleende voor
het eene, terwijl zij het andere verwierp zonder hooger beroep,

wat bleef er dan over van de verantwoording aan de wetgevende
magt? Zou deze dan niet op de Rekenkamer hebben overge-

dragen wat zij volgens de Grondwet zelve behoorde te doen ?

In dit stelsel zou de Rekenkamer moeten beginnen met de

,

baars inziens, onwettige uitgaaf te roijeren in de rekening van
den comptabele, die de betaling had gedaan op ministerieel ge-

zag; vervolgens zou zij die ook moeten roijeren in de rekening

van den minister , die er ,
zegt de de Commissie

,
dan aanspra-

kelijk voor bleef. Maar jegens wien zou de minister aansprakelijk

zijn?*Nict jegens den Staat, want deze zou zijn verhaal uitoefe-

nen op den comptabele in wiens kas do geroyeerde som ontbrak

en door de verworpen uitguafstukken niet zou mogen worden
gerepresenteerd, gelijk de Commissie verlangt. Derhalve jegens

den comptabele ; de Minister zou nansprakelijk zijn jegens den
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comptabele ,
dien bij had verschalkt en die hem nu ,

met het

betaalde mandaat in de eene en eene Staatsrekening
,
in de andere

hand , zou mogen vervolgen. Dat in geval van afkeuring der

Rekenkamer, de Minister niet ligt de betaling zou bevelen, als

hij toch wist dat de schuld bestond , is eene gewaagde veronder-

stelling. Immers dan zou de schuldeischer eenvoudig den Staat

dagvaarden , zoo als de ondervinding heeft geleerd : en de Staat

zou de proceskosten te betalen hebben.
De Commissie meent dat in zoodanig geval de minister zijne

toevlugt zal nemen tot de wetgevende magt. Zij heeft daarbij

ongetwijfeld op het oog de enkele gevallen waarin dit tot dus-

verre plaats vond. Zou echter ieder verschil met de Algemeene
Rekenkamer onmiddellijk aanleiding geven tot tusschenkomst der

wet, dan zou het aantal wetten aanzienlijk kunnen aangroeijen.

Men vergete toch niet dat tot hiertoe het stelsel geldt , '2at de

verevening der Rekenkamer volledige décharge voor den Minister

is. Ook dan , wanneer eene beslissing der Rekenkamer met zijn

gevoelen strijdt, kan hij er zich aan onderwerpen. Dit echter

houdt
,
in het stelsel der Commissie

,
geheel op : want ook de goed-

keuring der Rekenkamer zou, in dat stelsel, zijne verantwoor-

delijkheid niet dekken. En ongetwijfeld zullen dus , zoo als de

Commissie hier de zaak voorstelt , de werkzaamheden der wetge-

ving niet weinig toenemen.

§11. Nadere verdediging van voorafgaande vereveningen. Hetgeen
hier door de Commissie ter sprake is gebragt, is bereids bij de

algemeene beschouwingen over § § 7 — 13 beantwoord.
Bij hetgeen daar is gezegd voegt de Regering nog de volgende

aanmerking omtrent de aangehaalde voorbeelden.

De zaak van Bourbon is juist eene dergene die het niets afdoende

van het preventive toezigt in het helderst daglicht hebben gesteld,

en waarin het geen ander gevolg heeft gehad dan dat de Staat

met proceskosten is bezwaard: ja, dat arrest op ’s Lands pen-
ningen is gelegd.

Het gold daar eene van die dwalingen
,
door de rapporteurs

bedoeld. De ministers waren ter go'eder trouw van oordeel dat

de fondsen
,

voortspruitende uit materiele verstrekkingen, ook
voor den aankoop van een constructie-geheim mogten worden
gebezigd. De Rekenkamer was van eene andere meening. Er
bestond dus verschil over de goede aanwijzing van eene uitgaaf.

Men twistte over de bestemming van het fonds van materiele ver-

strekkingen, zoo als men wel meer twist over de bestemming van
een begrootingspost : verschillen

,
waar de Rekenkamer meestal

een einde aan maakt door eene verevening op de ministeriele ver-

antwoordelijkheid. Hier deed zij dat niet. Dit verschil, zal men
zeggen , zou in het Belgische stelsel door een visa met voorbehoud
zijn afgedaan

,
en de Staat zou geene proceskosten te dragen

hebben gehad. Maar wanneer nu de minister zich toch van de
betaling had laten afschrikken door dat voorbehoud, zoo als in de
bedoeling van de Commissie zou liggen

,
en de betaling had uitge-

steld tot na de beslissing der wet ,
— dan zou men toch tot

hetzelfde resultaat zijn gekomen.
'

En zoo nu de wet aan de Rekenkamer gelijk had gegeven, zou
dan de regter den Staat van de betaling hebben ontheven? Onge-
twijfeld neen

,
zoolang althans de comptabiliteits-wet niet had

bepaald dat alle verbindtenissen ten laste van den Staat de
goedkeuring van de Rekenkamer behoefden. Daarentegen, als

men
, om voortaan te betalen

, noch het visa noch de verevening
van de Rekenkamer meer zal noodig hebben, zal men zeer zeker
aan geene processen van zulken aard meer bloot staan. Welk
nut ievert dus dat visa op ? Geen nut voor den Staat

,
die er

schade door kan lijden
, en evenmin voor den Minister

, wiens
aansprakelijkheid jegens de wet dezelfde blijft, of hij met of zonder
visa’s en met of zonder voorbehoud betaalt.

Indien het waar is wat de rapporteurs beweren, dat blijkens

de verkregen ondervinding de ministers zich niet wagen aan
betalingen , welker verevening de Rekenkamer weigert

,
dan ge-

schiedt dit nu omdat de ministers thans hunne décharge van de
Rekenkamer bekomen , en zich dus veelal lijdelijk aan de opper-
magt dier kamer onderwerpen. In het stelsel der Commissie,
gelijk straks reeds is gezegd, zou dit anders zijn; doch dit zou
slechts aanleiding geven tot processen en zeer zeker de belangen
van den Staat niet bevorderen. Gelukkig intusschen is het dat
de verschillen met de Rekenkamer uitsluitend bijna loopen over
zaken van vorm , niets afdoende tot de gebondenheid van den
Staat, en zich altijd laten vereffenen na de betaling zoo goed
als daarvóór. Van betalingen, die de Ministers hebben nagelaten,

omdat de Rekenkamer ze niet wilde toelaten, zijn er, buiten de
zaak Bourbon, weinig voorbeelden aan te halen. De Commissie
gelieve zich te herinneren , wat in de verslagen van de Algemeene
Rekenkamer over 1846/47 werd medegedeeld. De kamer had
geweigerd te verevenen eene aanvraag tot betaling wegens fortifi-

catie-werken aan den Lekdijk. Nadat zij hare weigering, krach-
tig gemotiveerd, had herhaald, heeft het Departement van Oorlog,
de toevlugt nemende tot het heilzame voorschrift van art. 26 der

wet van 5 October 1841 [Staatsblad n°. 40), zonder verder verwijl

de vordering doen betalen op een mandaat uit crediet-opening

,

en daardoor de betaling van proceskosten vermeden. Ook het
verslag van de Algemeene Rekenkamer over 1851 verdient hierbij

ingezien te worden.
Omtrent de zaak Bourbon valt hier echter nog meer op te merken.
Vooreerst wordt zij niet geheel juist voorgesteld. De ministers

zijn niet bedacht geworden op eene transactie
,
omdat de Reken-

kamer aanmerking had op de betaling : die aanmerking betrof slechts

deimputatie, geenszins de gehoudenheid van den Staat. De trans-

actie was niet anders dan een natuurlijk gevolg van het overlijden

van den contractant Bourbon
J
en de onwetendheid van den zoon,

die niet kon volbrengen wat de vader had begonnen.
Ten andere merke men op dat de wettelijke regeling van het

fonds van materiele verstrekkingen niet zoo zeer het gevolg is

geweest der geweigerde admissie van het tractement van Bourbon,
gelijk de rapporteurs meenen, maar alleen heeft plaats gegrepen
omdat de Rekenkamer de meening uitte, dat die regeling door
het 32ste artikel harer instructie werd geboden.
Ook tegen het beweren van de Commissie aangaande de bijzon-

dere Rijks-fondsen en de toepassing van het zoo even gemelde
26ste artikel der wet van 5 October 1841 (Staatsblad n°. 40) bestaan

bedenkingen. Dat artikel
,

hetwelk het visum der Algemeene
Rekenkamer onbepaald voorschrijft

,
is niet op de gedeponeerde

fondsen alleen toegepast
; maar wel degelijk ook op de bijzon-

dere Rijks-fondsen
,

zoolang deze nog niet bij de wet waren
geregeld. Het preventive toezigt van de Algemeene Rekenkamer
heeft zich dus wel over die fondsen uitgestrekt.

Ook wijst de Commissie wederom op de Belgische comptabiliteits-

wet van 15 Mei 1846 en op de wet op ’t hof van rekeningen; beide

als waarborgen insluitende tegen het misbruik van bijzondere

fondsen. Maar zij schijnt over het hoofd te hebben gezien dat

het wets-ontwerp ,
hetwelk zij behandelt

, de daarstelling van zulke

fondsen niet eens zou toelaten en derhalve nog krachtiger waar-
borgen op dit punt geeft.

Wat eindelijk betreft de aangehaalde voorbeelden uit de Belgische

finantiele geschiedenis, zij bewijzen inderdaad zeer weinig. Heeft
het hof van rekeningen, in de zaak van Cockerill, vóór de wet
van 15 Mei 1846 bloot zijn visa gegeven, thans zou zij ’t doen
met voorbehoud of misschien wel zonder voorbehoud.
De zaak van de British Queen is duister voorgesteld. Heeft

men
,
om den aankoop van die stoomboot te betalen, tijdelijk de.

gelden gebezigd van de consignatie-kas
,

welke zwarigheid ?

waartoe zou men renten betalen van de geconsigneerde gelden als

men ze niet eens bij wijze van een administratief of roulerend

kapitaal gebruiken mogt ? Genoeg als men de uitgaaf zelve maar
niet als een definitief bezwaar van de consignatie-kas heeft aange-
teekend

,
en dat zal men wel niet gedaan hebben. Blijkbaar had

dan ook het antwoord van den Minister van Finantien, waar de

Commissie zooveel gewigts aan hecht
,
geen ander doel dan aan

noodelooze discussien een einde te maken.

§ 12. Voordeel van eene voorafgaande controle. Hetgeen de

Commissie in deze paragraaph aanvoert
,
vindt mede in het bo-

vengezegde reeds zijne beantwoording.

Waar zij echter, tot ondersteuning van haar gevoelen , op onze

eigene finantiele geschiedenis van 1815 tot 1840 en op die van een

vroeger tijdperk wijst, en evenzoo op die van Frankrijk in vroe-

ger en lateren tijd, mag men niet vergeten dat hier te lande

altijd het preventive stelsel heeft gegolden, en dat daarentegen,
sedert de Fransche geldmiddelen ordelijk zijn beheerd , dit ge-

schied is onder het stelsel dat de Commissie zoo zeer afkeurt , en.

waar intusschen de geheel juiste lofrede, door de Commissie zelve

aangehaald ,
zoo volkomen op past.

De dwaling waarin de Commissie verkeert ten aanzien van het

langdurige tijdperk, dat verloopen zou eer de betaalde stukken

onder het oog der Rekenkamer kwamen, is hierboven reeds aan-
getoond.

Het voorschrift dat geene betaling zou mogen geschieden dan
op mandaten door de Algemeene Rekenkamer geviseerd

,
zou onder

anderen de zoo uiterst eenvoudige en in de praktijk zoo beproefde

wijze van betaling van een aantal tractementen in de provinciën

geheel doen vervallen, en door eene even omslagtige als noo-

delooze tusschenkomst der Rekenkamer vervangen.

Betaalde stukken gedurende geruimen tijd in de kassen der

comptabelen, als waarde in kas te laten, is buiten twijfel een

bewijs van wanorde. Maar om dat kwaad te beletten , zijn er

eenvoudiger en krachtiger middelen te bedenken, dan een visum

van de Rekenkamer.
Eene strafbepaling op de te late indiening van betaalde stuk-

ken zal de comptabelen ,
in hun eigen belang ,

wel houden tot

hun pligt. Deze en dergelijke bepalingen intusschen behooren ’t

huis in hunne instructien, of die instructien zouden onvolledig en

gebrekkig zijn ,
en dan is de Rekenkamer daar , om die leemten

en gebreken aan het licht te brengen.
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Eindelijk moet de Regering betuigen gcene enkele reden te

weten waarom men aannemen moet dat du Rekenkamer , na de
betaling onderzoek doende, termen zou vinden om sommige aan-
merkingen niet in baar verslag op te nemen. Zij meent te mo-
gen wijzen op de verslagen die thans die kamer uitbrengt

, en tot

hiertoe nooit anders dan over faits accomplis hebben geloopen
,
en

voorzeker zal men zich niet daarover beklagen dat het in die ver-
slagen aan aanmerkingen ontbroken heeft.

§ 13. Het Beljische comptabiliteits-stelsel. Gelijk de Belgische
comptabiliteits-wet beantwoordt aan de Belgische constitutie, zoo
beantwoordt het ontwerp in behandeling aan de Nederlandsche
Grondwet.

Reeds daarom alleen kan de Regering aan het Belgische stelsel,

in de hoofdzaak genomen
, de voorkeur niet geven boven hetgeen

door haar is voorgedragen.
Zij heeft, naar zij vertrouwt, overtuigend aangetoond, dat het

stelsel van voorafgaand onderzoek die groote voordeelen geenszins
aanbrengt

, die men er in zoekt, maar dat het de dienst der ad •

ministratie en de werking der ministeriele verantwoordelijkheid
wel degelijk belemmert.
Twee artikelen uit de Belgische wet op ’t hof' van rekeningen,

van 29 October 1846, worden hier inzonderheid door de Com-
missie aangeprezen.
Omtrent het eerste (art. 14) zij hier aangemerkt

, dat het
moeijelijk te bevatten is hoe de wet geldelijke verpligtingen zou
opleggen aan een ministerraad, hetgeen de verantwoordelijkheid
van allen zou verbinden voor het beheer van een.

Evenmin kan zij zich vereenigen met het uitgedrukte gevoelen
aangaande het tweede (art. 15).

De Algemeene Rekenkamer heeft in haar verslag over 1848
de leer gepredikt, dat het eerste en voornaamste kenmerk van een
goed comptabiliteits-stelsel daarin was gelegen, dat er uit de schat-
kist geene gelden overgingen

,
dan in de handen öf van comptabe-

len
,
die er met hunne borgtogten voor instonden

,
öf van schuld-

eischers , die hunne vorderingen ten laste van den Staat met
deugdelijke stukken hadden bewezen.

Die leer, waarvan de Regering de juistheid erkent, vond ook
weêrklank in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Die
leer heeft de Regering bij het zamenstellen van hare wets-ontwer-
pen bestendig voor den geest gehad als ten grondslag liggende van
het Fransche stelsel, hetwelk juist daaraan de lofspraak is ver-
schuldigd door de Commissie bij § 12 opgeteekend.

Toetst men nu aan die leer het aangeprezen art. 15 der Belgi-

sche wet : i> Het bewijs der schuldvordering kan na het visa

geleverd worden: 1°. wanneer de aard van de dienst vordert,

dat voor eene te doene uitgaaf een crediet wordt geopend; 2°.” enz.,

welken waarborg schenkt dan zulk een visa, op zulk eene rek-
kelijke voorwaarde P

Men gelieve hierbij te denken aan de som van ruim acht mil-

lioenen franken , die in den loop der laatste jaren buiten eenige

begroeting in Belgie door de Regering zijn uitgegeven. Nog on-
langs en wel op 26 Jan narij van dit jaar is door den Minister
van Buitenlandsche Zaken te Brussel eene bill van indemniteit

gevraagd en verkregen voor eene som van f 53,000, die door
zijnen voorganger boven de begröoting voor het materieel van zijn

departement was uitgegeven !

Het is reeds opgemerkt : wordt er geen misbruik gemaakt van
de min of meer aanzienlijke sommen die naar aanleiding van dat

art. 15 uit de schatkist kunnen worden geligt
,
dan zal men het

alleen hebben te danken aan de goede trouw van de administratie,

maar niet aan het visa.

En nu aangenomen dat de administratie in Belgie het bedrag
van zulke mandaten niet doet strekken tot het betalen van onbe-
wezen vorderingen

, dan is het toch ontegenzeggelijk dat zij dit

kan doen
,
ja wat meer is dat zij hot mag doen.

Eene wetsbepaling, die haar dit belette, zou met het opgege-

ven art. 15 niet zijn overeen te brengen: waartoe zou een visa

dienen voor eene onbewezen vordering, wanneer het geviseerde

mandaat toch niet mogt worden betaald ?

De administratie heeft alzoo eene vrije beschikking over ’sLands
penningen. Met cenig overleg kan zij er, des goedvindende, ver-

vroegde betalingen uit doen
,
leeningen en voorschotten aan aan-

nemers en leveranciers, en wie weet wat al meer, mits zij slechts

zorge ,
dat die, vöör de afsluiting van de dienst, zijn verant-

woord en geregulariseerd door bewijsstukken, bij het hof van
rekeningen over te brengen tot justificatie der geviseerde man-
daten.

De Regering gelooft niet dat zoodanige misbruiken werkelijk

plaats hebben, verre van daar; maar wanneer de Commissie be-

weert dat vertrouwen een woord is onbekend in het woordenboek
der comptabiliteit, dan mag de Regering vragen , waarom men aan
zulke bepalingen , als die van het opgemelde 1 5de artikel, de voor-
keur wil geven boven het voorschrift van urt. 40 van het wets-
«atWGrp in behandeling , een voorschrift

,
waarvan men in de I

Belgische comptabiliteits-verordeningen nergens het equivalent zal

aantreden

:

» Alle mandaten en ordonnantiën van betaling moeten, om uit

)i de schatkist te worden voldaan, voorzien zijn van bewijsstuk-
» ken waaruit blijkt, dat zij geheele of gedeeltelijke kwijting ten
» doel hebben van eene staatsschuld, naar eisch gewaarmerkt."
Wat betreft de bepaling onder 2°. van art. 15 der Belgische

wet op het hof van rekeningen
, de Regering zal daarvan de nut-

tigheid niet betwisten , doch het doel
, hetwelk er mede wordt

beoogd, zal haars inziens even goed zoo niet beter worden bereikt
langs den meer eenvoudigen weg aangewezen door art. 42 ontwerp
n°. I.

Het Fransche comptabiliteits-stelsel in Belgie gaaf in te voeren
was onmogelijk met art. 116 der Belgische constitutie overeen te

brengen ; doch dat het Fransche stelsel door eene inmenging van
preventive bemoeijenissen eener Rekenkamer te verbeteren zou
zijn en het Belgische stelsel daarom zou zijn een verbeterd Fransch
stelsel, kan de Regering geenszins toegeven. De hoofdbestanddee-
len van twee strijdige stelsels kunnen niet met goed gevolg wor-
den zamengevoegd tot een geheel.

Even als de Belgische Regering heeft ook de Nederlandsche hare
wets-ontwerpen op de algemeene comptabiliteit bewerkt naar de
grondslagen van het Fransche stelsel; doch, niet gebonden door
eene bepaling als die van art. 116 der Belgische constitutie, heeft
zij dat stelsel ook niet behoeven te verwringen om het met de
Nederlandsche Grondwet in overeenstemming te brengen ; maar
heeft zij al hare zorg kunnen besteden aan een onbelemmerd on-
derzoek naar de vereenvoudigingen waarvoor het Fransche stelsel

in zijne min qf meer omslagtige vormen vatbaar was. Zij heeft

dat dan ook gedaan naar hare beste overtuiging, gegrond op
de ervaring van het verledene en op de praktijk. In hoeverre zij

daarin is geslaagd , moge blijken uit de artikelen in het wets-
ontwerp n°. I

,
toegewijd aan de instelling, de afsluiting en de

aanzuivering der staatsbegrooting ; aan het verbod tegen het in

beslag nemen van rijksgelden, goederen en eigendommen, aan de
verjaring van schuldvorderingen, enz. Wie der zake kundig is,

en al die bepalingen vergelijkt met hetgeen de Fransche compta-
biliteits-verordeningen van dien aard bevatten, zal haar, zoo zij

zich vleijen durft, ongetwijfeld het regt doen van te erkennen,
dat haar streven inderdaad is geweest een streven naar beknopt-
heid en eenvoudigheid, zonder de waarborgen die het Fransche
stelsel schonk

,
te verzwakken of te dooden.

De Regering kan derhalve niet treden in het voorstel , om hare
ontwerpen in den geest der Belgische wetten om te werken of ze

in te trekken.

III.

§ 14. De aangehaalde voorbeelden van fautive redactie zijn

meerendeels schrijf- of drukfouten, zoo als ter zijner plaatse zal

blijken.

§ 15. Ten einde de behandeling der zaak te bekorten en de

beoordeeling van het geheel gemakkelijker te maken meent de Re-
gering te dezer plaatse de vraag over de bewaarkas ter sprake te

moeten brengen en tevens hetgeen in § 18 der Nota over de
finantiele verslagen is gezegd, bij deze gelegenheid te moeten
behandelen.

De Commissie heeft de voordragt van het wets-ontwerp

n u
. III uit een geheel ander oogpunt beschouwd dan de Regering.

Hare bezwaren over onvolledigheid der wets-ontwerpen zijn ten

deele daaraan toe te schrijven.

De finantiele verslagen in § 18 der Nota ter sprake gebragt,

behelzen niet anders dan de schatkist-rekening vergezeld van een

overzigt van den stand der begrootingen ; van een overzigt van den
toestand van ’s Rijks schatkist op een gegeven tijdstip, en van
een aantal statistieke bescheiden. Tegen den vorm dier rekening

zijn wel eens bedenkingen ingebragt. Van daar liet denkbeeld

der Regering om, door het geheel afzonderen van de rekening

wegens de Rijks- en gedeponeerde fondsen van de dienstjaarlijke

rekening van de eigenlijke staats-ontvangsten en uitgaven ,
— door

het bezigen eener bijzondere benaming , eene naar haar oordeel

allezins duidelijke en juiste voorstelling van den staat der

finantien , en van de schatkist in het bijzonder, te doen ontstaan.

Van daar onder andoren de bepalingen van art. 53 ontwerp
n°. F en van het wets-ontwerp n°. III.

Het beheer der bewaarkas zou geenszins aanleiding tot ver-

meerdering van personeel hebben gegeven. De ambtenaren die

thans met het houden der boeken belast zijn , zouden geene

hoogere bezoldiging hebben behoeven te genieten omdat de boeken

eene bijzondere rekening , onder de benaming van Rekening dor

bewaarkas ,
zouden behelzen.

Doch ook zonder deze benaming kan de zaak zelve zeer goed

geregeld worden. De Regering vindt geen het minste bezwaar

om de verpligting tot het afleggen eener schatkist-rekening in

de wet op te nemen. In Jiaar eerste stelsel zou die rekening

,

gevoegd bij die der bewaarkas , eene noodelooze complicatie zijn
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geweest. Doch zij is gaarne bereid bet doel
,

dat men beoogt

,

langs eenen anderen weg te helpen bereiken.

Mitsdien wordt alsnu het ontwerp n°. III ingetrokken, en

art. 53 van ontwerp n°. I vervangen door eene aan den wensch

der Commissie voldoende, breedere omschrijving van den inhoud

der (schatkist-rekening die aan het onderzoek van de Algemeene
Rekenkamer zal worden onderworpen, even als vroeger was
voorgesteld ten aanzien van de rekening der bewaarkas.

De bepalingen van ontwerp n°. III betreffende het consigneren

van gelden' worden alsnu ter geschikter plaatse in ontwerp n°. I

opgenomen.
Zoo nu de Regering alzoo aan den wensch der Commissie in

dit opzigt gaarne voldoet, zoo moet zij bepaald bezwaar maken
in het opnemen in de wet van eene verpligting tot aflegging eener

kasrekening.

Dat er geen ordelijk geldelijk beheer kan bestaan zonder eene

kasrekening , is eene stelling die geen betoog behoeft. Maar het

is eene andere vraag of de goede orde vordert dat die kasrekening

doorloopend aan het toezigt van eene Rekenkamer moet worden
onderworpen

,
gelijk de Commissie schijnt te verlangen.

Althans is het voor de Regering niet duidelijk om welke

reden anders van eene kasrekening wordt gesproken
,
daar waar

van eene schatkist-rekening wordt gewaagd. Tusschen die twee

rekeningen toch bestaat een gewigtig verschil. De eene , de kasre-

kening, loopt alleen over het werkelijk in kas zijnde
,
dat is bij de

Nederlandsche Bank als agent van ’s Rijks schatkist, en de betaal-

meesters ,
aanwezige geld

;

de andere betreft ook hetgeen in kas

moest wezen maar er nog niet in is
,
zoo als bij voorbeeld de

saldo’s bij de ontvangers der middelen die nog niet zijn overge-

stort, maar waarmede deze evenwel reeds bij de schatkist zijn

gedebiteerd; — de schatkïst-biljetten die geld in kas vertegen-

woordigen , maar die in poitefeuille worden gehouden. De
kasrekening is dus een onderdeel van de schatkist-rekening.

De controle der Rekenkamer nu te laten gaan over de eigen-

lijke kasrekening is , naar net oordeel der Regering
, eene vol-

strekt nuttelooze zaak. Het doel van eene zoodanige controle kan
alleen dit zijn

,
dat hij die controleert zich ieder oogenblik kunne

verzekeren dat de gelden aanwezig zijn. En dit deel van de

openbare dienst zal men toch wel niet aan de Rekenkamer willen

opdragen. Bij den ieder oogenblik afwisselenden stand der kassen

van de comptabelen is het ondenkbaar dat de Rekenkamer kunne
controleren of de opgaven, die wegens den stand der kassen wor-
den gedaan, juist zijn of niet. Wat zij zal kunnen nagaan is of

in de schatkist-rekening' over een jaargang al de ontvangsten en

betalingen behoorlijk zijn gebragt, met onderscheiding van de

dienstjaren waartoe zij betrekking hebben; of de ontvangsten en

betalingen wegens alle Rijks- en gedeponeerde fondsen gedurende
eenig jaar gedaan in de schatkist-rekening voorkomen ; of de ont-

vangsten wegens geidleeningen, uitgifte van schatkist-biljetten enz.,

cn de uitgaven in geval bij voorbeeld van conversie-maatregelen

,

behoorlijk worden verantwoord.

Daartoe zal zij de schatkist-rekening met vrucht met de schrif-

turen der comptabelen kunnen vergelijken. Maar eene doorloo-

pende contröle op de hoeveelheid gelds die dagelijks in ’s Rijks

schatkist komt
,

of daaruit genomen wordt
, is voorzeker niets dan

eene doellooze vermeerdering van schrifturen.

Welligt verkeert de Regering in dwaling nopens de eigenlijke

bedoeling der Commissie in deze paragraaph harer Nota ; en be-

doelt deze, waar zij van kasrekening spreekt, eigenlijk de schat-

kist-rekening.

Wat de vraag betreft naar de uitvoering van art. 39 der wet
van 5 October 1841, men houdt zich bij het Departement van
Finantien voortdurend onledig met het onderzoek naar de midde-
len , om zonder overbodigen en nutteloozen omslag

,
aan het bedoel-

de wets-artikel gevolg te geven.

§ 1G. Om te verhoeden, dat er bij kas-verificatieh geene qui-
tantien van gedane betalingen als baar geld worden aangenomen,
zullen de voorschriften der artikelen 9 , 57 (het 2de lid) en 60
van het ontworpen reglement, naar de Regering vertrouwt, vol-
doende zijn. Wordt er tegen gezondigd, dan zal de dagteekening
der betaalde stukken daarvan getuigen

, en zal men er zich over
hebben te verantwoorden : de comptabele

, aan de Rekenkamer

,

en de hoogere autoriteiten (zoo deze er den last toe hebben
gegeven) aan de wetgevende magt, die voortaan van alle afwij-
kingen van wetten en reglementen kennis zal verkrijgen door het
verslag van de Rekenkamer (art. 46 ontwerp n°. II).

Staten ter aanwijzing van de bestanddeelen der verschillende
saldo’s in kas, zijn geheel noodeloo3 voor de Rekenkamer, die

toch geene kas-opnemingen kan doen
,

en derhalve de juistheid
der gedane opgaven niet zou kunnen justifieren.

De vraag of het beheer van de schatkist voorziening zou ver-
eischen bij de wet

,
vindt hare beantwoording in art. 61 van de

Grondwet: » De Koning heeft liet opperbestuur van de algemeene
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geldmiddelen" ; eene bepaling, waarvan het equivalent in de Belgi-
sche constitutie niet wordt aangetroffen.

§ 17. Vereischten der mandaten. Art. 55 van het ontworpen
reglement van uitvoering wijst aan wat de mandaten moeten in-

houden. Dergelijke zuiver reglementaire voorschriften in de wet
op te nemen, schijnt niet noodig te zijn. In de wet, regelende de
zamenstelling en magt van de Provinciale Staten, moest wel eene
bepaling als die van art. 123 inhouden om aan de Provinciale

Staten eene bepaalde verpligting op te leggen. Eene dergelijke

drangreden ten dezen aanzien bestaat hier niet, daar toch de wet
zelve de noodzakelijkheid van eene inrigting der mandaten als die

in het ontworpen reglement voorkomt , van zelve medebrengt.
Artt. 24, 35, 36 en 40 bijv. brengen van zelve mede wat de in-

houd der mandaten moet zijn.

§ 18. Finantiele verslagen. Bij de beantwoording van § 15 der

Nota is reeds gewezen op den eigenlijken aard der hier bedoelde
verslagen. De volledige jaargankelijke rekening der schatkist ,

welke zij behelzen , zal alsnu voortdurend aan de Kamers worden
onderworpen. Het is echter onmogelijk die rekening vóór 1°. April
bij de Kamer in te dienen- vermits de daartoe noodige bijzonder-

heden onmogelijk alle vóór 1 April van het volgend jaar kunnen
worden opgeleverd met de vereischte naauwkeurigheid waarin zij

in de rekening moeten voorkomen.

§ 19. Controle der ontvangsten. De Commissie verliest hier uit

het oog ,
dat de comptabelen

, ofschoon rekening en verantwoor-
ding schuldig aan de Algemeene Rekenkamer ,

daarom niettemin

ondergeschikt moeten blijven aan de administratie, wier bevelen

zij moeten opvolgen. Voor de strekking dier bevelen zijn de ministers

verantwoordelijk aan de wetgevende magt
,
zoo als de comptabelen voor

derzelver uitvoering verantwoordelijk zijn aan de Rekenkamer. Dat
beginsel is het eigenlijk wat in de Nota bestreden wordt. Ten
eenen male in strijd met het beginsel der ministeriele verantwoor-
delijkheid, wil de Commissie dat de Rekenkamer zich allerwege,

en dus ook hier , in de plaats zal dringen van de administratie ; dat

zij
,
in stede van zich te bepalen tot het onderzoek naar hetgeen

er werkelijk ontvangen is, ook nog in de beoordeeling zal treden

van hetgeen er al of niet ontvangen had moeten worden, en
zij de comptabelen deswege bevelen zal geven. Dat voor de
strekking van zulke bevelen dan wel niemand verantwoordelijk

zou kunnen zijn, behoeft naauwelijks gezegd.

Reeds bij de beantwoording der §§ 7 tot 13, is straks dui-

delijk genoeg aangetoond
, dat de Algemeene Rekenkamer, zal zij

een preventief toezigt op de uitgaven houden, daartoe achtervol-

gens het noodige licht moet ontvangen van de administratie, die

zij controleren zal. Evenzoo zou ’t zijn, moest zij in den geest

der Commissie een preventief toezigt uitoefenen op de ontvangsten.

Al wat zij daartoe noodig zou hebben, in de eerste plaats de ko-

hieren der directe belastingen, kan zij toch zelve niet opmaken,
noch zich van de deugdelijkheid der kohieren overtuigen, en wat
baat het haar dan , dat zij , als grondslag van contröle der admi-
nistratie

,
de cijfers kent, door die administratie zelve vastgesteld ;

terwijl zij toch later weer als oninvorderbaar aanneemt en moet
aannemen wat die administratie oninvorderbaar verklaart

!

Kon men de Rekenkamer in staat stellen ,
om zelve te bepalen

wat er al of niet ontvangen kon en moest worden
,
dan had men

haar slechts gezag te geven over de ontvangers, en zou men
,
de

verificateui'3 der comptabiliteit
, de inspecteurs en controleurs af-

schaffende, de administratie van alle verantwoordelijkheid kunnen
ontheffen. Hoe zou de Rekenkamer

, wat de indirecte belastingen

betreft, met mogelijkheid kunnen nagaan, of op de in- en uitgaande

regten en accijnsen de tariven naar behooren waren toegepast; of

de regten van zegel, registratie en successie naar het voorschrift ran

de wet waren geheven? Wanneer zij derhalve, hetgeen niemand
zal tegenspreken, tenslotte voor waarheid moet aannemen wat de

autoriteiten in loco hebben verklaard waarheid te zijn , is het dan

niet beter dat zij zich daartoe bepaalt, de deugdelijk-verklaarde

maandstaten ten grondslag legt van hare contröle op de geregelde

overstorting der ontvangen sommen en op de verantwoording der

opbrengsten van ieder middel van inkomst , dan dat men haar nog

bovendien met veel omslag en groote kosten hulpmiddelen aan-

brengt , die slechts waarborgen leveren in schijn en reeds daarom

den Lande eer schadelijk dan voordeelig moeten worden ?

Uit de leggers der domeinen kan de Rekenkamer, het is waar ,

de goederen leeren kennen, die den Staat toebehooren ,
en uit dat

oogpunt kan een generale legger der domeinen zijn nut hebben.

Deze leggers
,
zoomede de kohieren der directe belastingen ,

wor-

den reeds nu aan de Algemeene Rekenkamer medegedeeld. De
Regering vindt geen bezwaar om dit middel van contröle te laten

bestaan
,
en stelt dienvolgens eene aanvulling van art. 7 der wet

voor.

Dat de voorschriften tot regeling eener controle op de st...ats-07?£-

vangsten evenredig zooveel minder in getal zijn
,
dan die op de

sta&ts-uitgaven , laat zich gemakkelijk verklaren.

Vooreerst kan de wet wel bepalen, hoeveel er wegens iedek

. II.
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onderwerp van behoeften hoogstens zal mogen worden uitgegeven
,

maar niet hoeveel er wegens ieder middel van inkomst minstens

zal moeten ontvangen worden : dit moet zij overlaten aan omstan-

digheden en gebeurtenissen, in den regel buiten haar bereik
; omtrent

het eerste kan zij dus een toezigt doen houden en voorschriften

geven ; omtrent het laatste kan zij dat niet. Ten andere is het

bedrag eener uitgaaf door de administratie altijd te bewijzen,

omdat zij er stukken voor intrekt en quitantie van neemt ; het

bedrag eener ontvangst, waar zij niets voor intrekt maar quitantie

voor geeft, kan zij alleen bewijzen uit hare eigen schrifturen

,

waar men zich dan op verlaten moet. Eene justificatie, die op-
zigtelijk de uitgaven zooveel in heeft, moet zich opzigtelijk de

ontvangsten schier in ieder geval tot eene verklaring der admi-
nistrative autoriteiten bepalen.

Kunnen er nu daarom door de wet zoo weinig voorschriften

worden gegeven nopens de controle der Algemeene Rekenkamer
op de ontvangsten , te menigvuldiger zijn de middelen van con-

trole, die de administratie bezit in haar eigen boezem, om te

waken tegen misleiding en bedrog harer ambtenaren. Die mid-
delen zijn gelegen in goede reglementen en ïnstructien. Ook de
Algemeene Rekenkamer behoort daarvan kennis te nemen, en

ze te toetsen aan hare ervaring
;
meent zij er leemten en gebre-

ken in te ontdekken , de gelegenheid ,
om die aan het licht te

brengen, wordt haar in de ruimste mate gegeven bij art. 46 van
het ontwerp n°. II, aan het slot.

Alleen uitspraak doende over de gestie der comptabelen
,

zal

de Rekenkamer niettemin langs dezen weg licht verspreiden over

de handelingen van het Bestuur, en , om zoo te zeggen, het pro-

ces instruerende van de verantwoording der ministers , zal zij in

alles wat het finantieel beheer betreft, bevorderlijk zijn aan het

gemeen overleg tusschen de Regering en de wetgevende magt.

Zoo kunnen hare bemoeijenissen heilzame vruchten dragen ;
doch

wil men haar tegen de administratie eene controle doen voeren

,

waartoe die administratie zelve haar de middelen moet verschaffen
,

dan zal zij aan den leiband loopen van het Bestuur.

Wat men nu ook in andere Rijken moge hebben uitgedacht of

nagevolgd om schijnbare waarborgen te geven
,
de Regering mag

tegen mogelijke misleidingen geene maatregelen aanpiïjzen ,
die

zelve eene misleiding zouden zijn.

Voorschotten, verleend onder voorwaarde van terugbetaling,

zullen , naar luid der voorgedragen wetten
,
niet geoorloofd zijn.

(Men zie de toelichting op art. 42, 1ste en 2de lid, van het ont-

werp n°. I.) Daaromtrent kan de Rekenkamer dus niets te contro-

leren hebben. Indien de wet daartoe ooit weder vrijheid gaf, zou

men natuurlijkerwijze zorg dragen dat op de terugbetaling daar-

van betere orde wierd gesteld dan met het Fonds der Nijverheid

het geval is geweest.

De strooken der quitantien van overstorüng worden thans

reeds aan de Rekenkamer ingezonden, ofschoon de wet van 5 Oc-
tober 1841 dat niet beveelt. Men heeft er intusschen niets tegen

,

om art. 8 van het ontwerp n°. I, met eene daartoe strekkende be-

paling, overeenkomstig de bijgevoegde Nota van Wijzigingen, aan
te vullen.

§ 20. Controle der koloniale producten. De Regering is het eens

met de Commissie, dat de regeling, waarvan hier sprake is, te

huis behoort in de wet op het beheer en de verantwoording der

koloniale geldmiddelen.

§ 21. Controle der pensioenen. Wat de verevening der bur-

gerlijke pensioenen betreft, zoo kan de Regering niet toegeven dat

daarop geene controle vóór het toekennen derzelve zou worden
uitgeoefend. De wet van 0 Mei 1816 draagt die controle aan

den Raad van pensioenen op.

Anders is het gelegen met de kerkelijke en militaire pensioenen.

De eerste zijn niet geregeld door de wet. Met het oog op art. 168

der Grondwet zou het ook moeijelijk zijn die regeling aan de wet

op te dragen. Het verleenen van militaire pensioenen is door de

wet aan den Koning opgedragen; en het schijnt moeijelijk ’s Ko-
nings beslissing ten deze door een onderzoek van de Rekenkamer
te doen voorafgaan.

Wilde men nu de verevening der pensioenen aan eene controle

der Rekenkamer onderwerpen na bet verleenen van het pensioen

,

zoo zou een algemeene regel voor alle drie soorten van pensioe-

nen dienen gesteld te worden. Maar dan zou ook eene veran-

dering van liet biginsel der wet van 9 Mei 1816 noodzakelijk

zijn: want ddne contrfde vóór de toekenning der burgerlijke pen-

sioenen, en ddne nu die toekenning
,
beide van de zijde van onaf-

hankelijke collegien ,
schijnt noodzakelijk tot botsing te moeten

leiden
,
vooral wanneer men het oog vestigt op de menigvuldige ver-

ordeningen die bij het verleenen van burgerlijke pensioenen in

acht moeten genomen worden.
Do Regering meent daarom bedenking te moeten maken tegen

het hier gcuite gevoelen. Zij meent dat de verordeningen betref-

fende do burgerlijko pensioenen reeds nu genoegzame waarborgen
oplevcren, terwijl de militaire pensioenen naar zoo eenvoudige

regels worden verleend, dat eene afwijking daarvan, ook zonder
opzettelijke vermelding van het onderwerp in deze wet . aan de
Algemeene Rekenkamer genoeg in het oog zou vallen

, om daar-
van melding te maken in haar verslag.

§ 22. Het aangaan van schuldverbindtenissen. Wanneer voor-
taan ,

overeenkomstig art. 12van dit ontwerp
, alle bekende of ver-

moedelijke rijks-uitgaven
, zonder onderscheid, worden begrepen

in de begrooting, dan zullen ook alle verbindtenissen wegens die

uitgaven gesloten worden uit krachte der begrootingswet. In het
geval dat de ministers contracteerden boven het cijfer hunner be-
grooting en dus het eindcijfer hunner begrooting overschreden,
zal de wet voorzien, die hunne verantwoordelijkheid regelt. Het-
geen de Commissie hier boven allen twijfel wil hebben gesteld

,

dat er namelijk geene uitgaven mogen geschieden waar de wet niet

in gekend wordt
,

is nooit anders begrepen
,
en de voorbeelden door

haar aangehaald bewijzen geenszins het tegendeel. Onbetwistbaar
bestond er wettelijke magtiging tot aanschaffing van oorlogsmate-

rieel : de omstandigheid dat in de zaak met Bourbon
, het door

hem te leveren materieel, in plaats van uit de gelden der be-

grooting , uit het fonds van verstrekkingen zou worden gekweten

,

veranderde of verkortte die magtiging in niets. Immers de ver-

strekte voorwerpen waren uit de begrooting bekostigd , en derzelver

opbrengst, bij afstand, kwam dus hier, tot gelijke einden, ter

beschikking van de administratie. Het materieel was weder ge-
converteerd in het geld, hetwelk tot de aanschaffing van materieel

W'as toegestaan. Zoo als reeds is gezegd op § 11
,
gold het alleen

de vraag, of een fonds, bestemd voor de weder-aanschaffing van
materieel , ook mogt worden gebezigd tot den aankoop van een
geheim

,
om zeker materieel te vervaardigen. Het Departement

van Oorlog en de Rekenkamer verschillen daaromtrent van mee-
ning, een verschil, hetwelk in ieder geval kan ontstaan, en al-

thans niet te verhoeden zou zijn geweest door eene wetsbepaling,
gelijk de Commissie die verlangt

Het voorschot, door de Handel-maatschappij gedaan op de
opbrengsten der koloniale producten

, was volkomen gegrond op
art. 60 der Grondwet van 1815 ,

naar de interpretatie
,
die destijds

algemeen aan dat artikel werd gegeven.

Het tractaat met Rusland , eindelijk, was slechts aangegaan
onder uitdrukkelijk voorbehoud eener goedkeuring van de wetge-
vende magt, en deze heeft die goedkeuring verleend.

Het was dus niet buiten medewerking van de wetgeving,
dat de Staat hier voor gewigtige sommen verbonden en tot

betaling genoodzaakt werd.

Mogt intusschen een minister contracteren buiten de wet, de

Staat kan dan zijn verhaal hebben op dien minister
,
doch dient

jegens derden te blijven verbonden. Immers, wilde men aan
eenen schuldeischer geen regf toekennen ten laste van den Staat,

dan in zoover de minister, met wien hij contracteerde, binnen

de grenzen was gebleven van zijne bevoegdheid
,
dan zoude er

ook moeten gezorgd worden
,

dat ieder kon weten
, hoe ver die

bevoegdheid zich in ieder geval uitstrekte.

Gesteld nu
,
wat volstrekt niet denkbaar is

,
dat de staats-

begrooting zoo duidelijk en volledig was in hare omschrijvin-

gen, dat er voor niemand ooit te twijfelen viel aan de bestem-

ming der toegestane sommen ,
dan was ’t voor aannemers en leve-

ranciers nog geenszins bewezen , dat die sommen niet reeds door

bestaande verbindtenissen met anderen waren uitgeput. Hoe
zullen zij zich van het tegendeel verzekeren ? En evenwel van
deze omstandigheid alleen zou het afhangen, of zij hunne vorde-

ring te zijner tijd betaald zouden krijgen of- niet. Men moge nu
zeggen, dat zulke schuldeisehers zich dan kunnen verhalen op den
minister, die zijne bevoegdheid te buiten was gegaan; altijd zou,

in dat stelsel, het individuele vermogen van den minister de maat-
staf worden van het orediet van den Staat, hetgeen onmogelijk

kan aangenomen worden.

Het denkbeeld om schuldverbindtenissen, boven zeker maximum,
niet geldig te verklaren dan na bekrachtiging door de wet, schijnt

ook nog uit een ander oogpunt bedenkelijk.

Een van beiden toch, de minister is tot het aangaan van de

schuld reeds gemngtigd door de wet of hij is het niet. In het

eerste geval, zou de nadere bekrachtiging veel tijdverlies en opont-

houd in de dienst kunnen veroorzaken, maar inderdaad geen nut

hebben; in het laatste geval, zou de bepaling eigenlijk daarop

nederkomen, dat verbindtenissen, die het maximum niet te boven
gingen , de magtiging ol bekrachtiging van de wet ook niet

behoefden. Met andere woorden : tot aan dat maximum zou de

minister zich eigenmagtig buitengewone credieten mogen openen

,

die dan later de bekrachtiging van de wet konden ontberen;

waaruit woderom zou volgen , dat hij ,
dat maximum te boven gaan-

de , ook zou zijn verantwoord, mits hij slechts de latere goedkeu-

ring inriep van de wetgevende magt.

Naar de meening dor Regering derhalve, bevat art. 12 van hot

wets-ontwerp den eenigen regel, die nopens dit onderwerp gesteld

kan worden.
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IV.

§ 23. Art. 1. Aan den wensch alhier genit
,
geeft de Regering

gaarne toe. Men zie de bijgevoegde Nota van Wijzigingen

§ '24. Art. 2. De Regering zal niet ontkennen, dat het brengen

van de renten ten laste van een ander dienstjaar , dan waarover

dezelve ten volle verschuldigd zijn, dienstvermenging insluit. Het

wordt dan ook door haar voorgesteld als eene uitzondering op den

regel. Die uitzondering evenwel zal niet beletten ,
dat er uit de

begrooting van ieder jaar twaalf maanden renten worden betaald,

en elk dienstjaar de totale som zijner lasten draagt. De kennis

dus of en in hoever er evenwigt bestond tusschen middelen en

behoeften ,
dat hoofddoel eener zuivere uiteenhouding van de

diensten wordt er niet door gemist
,
en uit dien hoofde ziet de

Regering dan ook in deze afwijking, die, zoo als de Memorie

van Toelichting zegt, om der beknoptheid wille in de boekhouding

der administratie zeer gewenscht is
,
geen zoo groot bezwaar.

Met de onderhoudskosten is het eveneens: dezelfde gronden die

voor het eene pleiten
,
pleiten ook voor het andere ,

en daarom
wenscht de Regering het 2de lid van dit artikel onveranderd te

behouden.
Zeker is hier een andere regel aangenomen

,
dan bij de wet

van 10 Februarij 1844 (Staatsblad n°. 6). Het is de regel,

die door de Algemeene Rekenkamer reeds werd voorgesteld bij

haar verslag over 1842, en, na eene tienjarige ondervinding, nu
laatstelijk bij haar verslag over 1851 (bladz. 27) op nieuw wordt
aangeprezen als de eenige ,

die aanbeveling verdient.

Het soldijfonds der Marine zal als fonds eener op zich zelve

staande huishouding worden beheerd. Al de bepalingen , daartoe

betrekkelijk, heeft men dus op e'én punt willen bijeenbrengen;

en alzoo dat fonds doorloopend en dus aan geen dienstjaren

zal verbonden zijn, achtte men het te meer verkieslijk, om er

niet van te spreken bij een artikel,, hetwelk juist aan de uiteen-

houding der dienstjaren was toegewijd.

Trouwens
,
men moet zich het soldijfonds voorstellen als een

schuldeischer van den Staat, die zijne régten ieder jaar doet gel-

den
,

overeenkomstig den algemeenen regel, bij dit art. 2 en

bij art. 44 gesteld
;
de regthebbenden op de soldijen , daarente-

gen ,
moet men zich verbeelden de schuldeischers te zijn van het

londs die hunne vorderingen reclameren naar een anderen regel,

uitaedrukt in art. 60. Art. 2 en art. 60 hebben dus ook in zoo-O
ver niets met elkander gemeen.

Wanneer men den accijns op de suiker , zooveel hij bij omslag
wordt geheven

,
tot het dienstjaar brengt , waarin de omslag

,

niet de ontvangst plaats heeft, dan zou dit in de wet eene uit-

zondering zijn op eene uitzondering. Men zou dan ook de indi-

recte belastingen
,

waarover bijv. een proces was ontstaan dat

jaren kan duren, moeten terugbrengen tot het dienstjaar waarin
zij reeds vorderbaar waren. Deze reeks van exceptien zou com-
plicatien te weeg brengen

,
die zoo ligt aanleiding geven tot mis-

slagen in de schrifturen der administratie, zonder evenredig nut

en die de Regering daarom wenscht te vermijden.

Overeenkomstig den wensch der Commissie, stelt de Regering
voor, om, in plaats van indirecte belastingen, in het laatste lid

van dit artikel, te lezen: andere belastingen.

§ 25. Art. 3. Aan het' verlangen om te lezen : Het jaar vol-

gende op het dienstjaar
,

in plaats van: liet tweede jaar, wordt
voldaan.

Men ziet geen voldoende reden
,
om den termijn voor de

afsluiting van de dienst nog meer te verkorten.

Verder is het niet genoeg, dat de vorderingen betaalbaar
zijn gesteld; zij moeten ook werkelijk zijn betaald : dit is de regel.

Art. 44 voorziet in het geval, dat die regel door het toedoen van
de schuldeischers niet is kunnen worden in acht genomen : het eene
is dus geenszins in strijd met het andere. Bezigde men voor het
woord betaling dat van betaalbaarstelling

,
omdat de betaling niet

altijd afhangt van de administratie, dan zou men ook voor de
woorden verevening en ordonnancering andere moeten bezigen, want
die beide operatien kunnen evenzeer worden vertraagd door het
toedoen van den schuldeischer. Eindelijk

, door het woord betaling

hier te doen vervangen door betaalbaarstelling
, zou het voorschrift

daarop nederkomen, dat de administratie wel vóór of op den 31sten
October de vorderingen betaalbaar moest hebben gesteld, maar de
uitreiking van het betaalbaar gestelde stuk, en dus de betaling,

mogt verschuiven tot na de afsluiting van de dienst. Dit is geens-
zins de bedoeling: hoe minder restanten hoe beter.

§ 26. Art. 4. De Memorie van Toelichting heeft het geenszins
doen voorkomen, als of' thans de bevoegdheid zou bestaan, om
zonder wettelijke magtiging geldleeningen te sluiten; zij heeft

alleen gezegd, dat het verbod daartegen tot heden ontbrak in het
geschreven regt.

Eene beleening op rentegevend papier (schatkistbiljetten) is

geheel iets anders dan de geldleeningen hier bedoeld.

Beleeningen worden door dit art. 4 niet belet. De bevoegdheid

er toe is, zoo als te regt wordt aangemerkt, afgeleid uit het regt

tot uitgifte en vervreemding.
De Regering, die bevoegd is de schatkistbiljetten te verkoopen

tegen eene rente van 4 per cent, is van zelve bevoegd het min-
dere te doen

,
d. i. dat papier te beleenen tegen eene mindere rente.

Mogt er — hetgeen in de eerste jaren wel niet waarschijnlijk

is — op nieuw eene hermunting
,
en alsdan ook eene beleening

op de oude munten noodig zijn, dan zal de toestemming daartoe

kunnen worden gevraagd van de wetgevende magt.
Het is niet duidelijk welk nut de afzonderlijke mededeeling van

de gesloten beleeningen aan de Rekenkamer hebben zal. Dit de
rekening van den comptabele die de renten betaalt, zal immers
aan de Algemeene Rekenkamer blijken, dat er eene beleening is

gesloten
,
en onder welke voorwaarden zij is aangegaan.

Het is verkieslijk geacht , al hetgeen de regeling betreft van
het onderwerp der verstrekkingen van materieel door de Depar-
tementen van Marine en van Oorlog , tegen betaling

,
bij eene

afzonderlijke wet te regelen. Om die reden is het 2de lid van
dit artikel vervangen door de voorgesteide bepaling, en is tevens

in art. 55 eene daarmede in verband s:aande verandering gebragt.

§ 27. Art. 8. De houder eener quitantie kan wel zorgen
,
dat

zij aan den burgemeester worde vertoond
,
maar niet dat de burge-

meester ze viseert. De aanvulling die de Commissie hier voorstelt

,

zou het gevolg hebben, dat, bij weigering van den burgemeester,
de quitantie den houder niet tot kwijting strekte, ofschoon hij ze

ter visering had aangeboden, het eenige. wat hij er aan doen kon.

Dit zou onbillijk zijn.

Art. 4 der Belgische comptabiliteits-wet laat het onbeslist ,
door

wie de quilantien zullen worden geviseerd. Die taak moge eenig-

zins vreemd zijn aan het ambt van burgemeester, moeijelijk valt

het eene andere keus te doen
,
die niet wederom hare eigenaardige

bezwaren zou in hebben. Daarom wenscht men zich te houden
aan het reeds bestaande, hetwelk toch ook, naar de verkregen
ondervinding

,
geene bezwaren oplevert.

Overeenkomstig de aanmerking aan het slot van § 19, stelt

men eene aanvulling voor van dit artikel, terwijl tevens eene

nadere bepaling wordt gegeven aan het voorschrift nopens het

vermelden van het onderwerp der stortingen, ten einde misver-

stand ten aanzien van de stortingen der ontvangers te voorkomen.
§28. Art. 10. Met de woorden: » uit krachte van de wet”, be-

doelde de Regering geenszins dat iedere verklaring van oninbaarheid

door eene speciale wet zou moeten bekrachtigd worden : maar
alleen dit, dat geene remissie of kwijtschelding van belasting of

vorderingen den Staat aankomende, plaats zal mogen vinden dan
krachtens eene uitdrukkelijke, algemeene of bijzondere magtiging

der wet. Men denke bij voorbeeld aan art. 282 der wet van

26 Augustus 1822 ( Staatsblad n°. 38), art. 3 der wet van 19 Junij

1845 (Staatsblad n°. 28), enz.

Onder het verbod is alzoo geenszins begrepen de verklaring

door de bevoegde autoriteiten gedaan , dat een of andere belas-

tingschuldige of pachter onvermogend is tot betaling ; dat een

aannemer door overmagt verhinderd is geweest zijne verplig-

tingen na te komen. In die gevallen is er niet aan kwijtschel-

ding maar bloot aan een proces-lverbaal van niet-bevinding te

denken; of aan eene erkenning van het regt van den schulde-

naar. Deficits in kassen van comptabelen die op den borgtogt

niet kunnen worden verhaald, moeten geenszins kwijtgescholden

worden.
De Regering kan zich wel vereenigen met het denkbeeld

,

in het laatste lid dezer paragraaph uitgedrukt. Het ontwerp
wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

'§ 29. Art. 11. Men heeft hier, even als in de Belgische

comptabiliteits-wet (art. 10 het 2de lid)
,
gedacht aan subrogatie

(art. 1437 sub 1°. Burgerlijk Wetboek). De ontvanger, die aan
liet Rijk betaalt, wordt gesubrogeerd in al de regten

, die

anders het Rijk tegen den nalatigen schatpligtige kon uitoefenen
;

dus ook in het regt van parate executie en het stellen van
garnisaires. De omstandigheid, dat de ontvanger reeds de schuld

aan het Rijk heeft vergoed, behoort noch behoeft te werken in

het voordeel van den belastingschuldige. Overigens spreekt het

van zelf, dat de verpligting van de ontvangers , om op te leggen

wat na zeker tijdsverloop oningevorderd is
,
in hunne instructien

moet worden opgenomen. Art. 5 van het ontworpen reglement

van uitvoering stelt het beginsel reeds vast.

De artt. 10 tot en met 14 der Belgische comptabiliteits-wet be-

hoefden hier niet te worden geraadpleegd. Aan art. 10 beant-

woorden de artt. 4 en 5 van het ontworpen reglement, waarin

men de bepaling beter op hare plaats acht dan in de wet.

Art. 12, het 1ste lid, is een njaatregel van orde, alhier reeds

voorlang in acht genomen, en waar geen wettelijk voorschrift

toe noodig schijnt. Art. 12, het 2de lid, is zuiver reglementair

;

art. 13 wil in den grond niet anders zeggen, dan dat het hof

van rekeningen zich, in het geval daarbij omschreven, zal ver-

genoegen met een proces-verbaal : eene beperking, die in het
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preventive stelsel haar nut kan hebben, maar hier niet te pas
komt; terwijl eindelijk de artt. 11 en 14, als van disciplinaiien

aard, uitsluitend te huis behooren in de instructitn der ambte-
naren en comptabelen.

§ 30. Art. 12. I)e transitoire bepaling, alhier aanbevolen, zal

hare plaats kunnen vinden in de transitoire wet bedoeld bij § 2.

De woorden : doch verder niet waren gerigt tegen de nadere
splitsing der artikelen in onderdeden

,
zoo als vroeger wel ge-

bruikelijk was. Men heelt er echter niets tegen om ze te laten

wegvallen.

§ 31. Art. 13. Het artikel is overeenkomstig de aanmerking
gewijzigd.

§ 32. Art. 14. Ook aan hetgeen hier in overweging wordt
gegeven voldoet de Nota van Wijzigingen.

§ 33. Art. 15. Om te kennen te geven dat, bij voorbeeld,
tractementen en reiskosten , ofschoon beide uitgaven wegens het

personeel
,

nogtans het onderwerp niet mogen uitmaken van'

een en hetzelfde begrootïngs-artikel
,

weet men geene betere

uitdrukking te vinden dan hier gebezigd wordt; voor eene al

te rekbare toepassing schijnt men niet te vreezen te hebben

,

alzoo de beoordeeling daarvan zal staan aan de wetgevende magt,
ieder jaar bij het vaststellen der begrooting.

Aan de opmerking, rakende het 2de lid, wordt bij de Nota
van Wijzigingen voldaan.

Van het 3de lid wordt eene geheel nieuwe 'redactie voorgesteld.

§ 34. Art. 16. Wanneer een aangevangen werk niet wordt
voltooid, zullen de reeds gemaakte kosten in menig geval louter

verlies zijn voor de Staat. In dien zin meende de Regering, en

meent zij nog, dat de wetgever zich door het toestaan der eerste

som ook voor de volgende zal verbonden achten. Die meening
van de Regering echter behoeft de vrijheid van den wetgever
niet te verkorten.

Het artikel wordt gewijzigd , overeenkomstig den verderen
inhoud van deze paragraaph. Men wenscht de benaming van
speciale diensten te behouden, eensdeels omdat de beteekenis van
de woorden: » bijzondere diensten” voorzeker minder duidelijk zal

zijn dan die der gebezigde woorden; en anderdeels, om des te

beter de verwarring te voorkomen tusschen bijzondere fondsen
en speciale diensten, eene verwarring, waar men, blijkens de
volgende paragraaph

,
anders al ligt gevaar van loopt.

Ook wenscht men de specificatie te behouden
,

als de nadere
verklaring van hetgeen de wet bedoelt, en dit schijnt te meer
noodig wanneer men acht geeft op de vraag hier ter plaatse

gedaan. De Veeartsenijschool toch
, waar de Commissie van

spreekt , kan tot de speciale diensten worden gebragt , omdat de

kweekelingen in de kosten bijdragen : doch niet alzoo de Kweek-
school voor militaire geneeskundigen. In de kosten van laatst-

gemelde instelling wordt door de kweekelingen niets bijgedragen;
integendeel wordt hun nog eenige bezoldiging toegelegd

,
zelfs

tot f 400 ’sjaars, aan dezulken, die voor de dienst bij de
marine of in de koloniën zijn bestemd.
Nadat de Kamers .zich hebben vereenigd met het denkbeeld om

voor alsnog geene beslissing te nemen omtrent de academie te

Delft, kan van deze inrigting in dit artikel voor ’s hands gezwegen
worden. Het artikel is dienvolgens gewijzigd.

Verder is de Regering met de Commissie van oordeel, dat het-
geen de koloniale remises en het batig slot der koloniale geld-
middelen betreft, behoort te worden geregeld bij de wet ter uit-

voering van art. 60 der Grondwet.

§ 36. Art. 18. Niet alle bijzondere fondsen hebben eigen in-

komsten. Zooveel dit echter het geval mogt zijn, zullen zij, naar
het voorschrift van art. 17, op den voet van speciale diensten

worden beheerd. Uit de fondsen, welke dan nog; moeien over-

blijven, zouden ingevolge art. 12 geene uitgaven meer mogen
geschieden. Zij zullen dus moeten worden opgeruimd bij de
transitoire wet.

De begrooting eener speciale dienst is niet anders dan de ont-
wikkeling van een artikel der begrooting van uitgaven

,
aan-

wijzende de bijdrage, die de speciale dienst gerekend wordt te

zullen noodig hebben, anders wordt daarvan gewag gemaakt voor
» memorie”. In beide gevallen, of de speciale dienst eene bijdra-

ge noodig heeft of niet, komt het artikel, en daarmede gelijk-
tijdig en van zelf ook de speciale dienst ter sprake

,
alles bij do

behandeling van het betrokken hoofdstuk. Men acht dit ordelijker

dan de begrootingen der speciale diensten, en, zoo doende, som-
mige artikelen van een hoofdstuk, reeds vook.vf vast te stellen

eer nog het hoofdstuk zelf aan de orde is. Trouwens dit zal

afhangen van de orde der beraadslagingen door de Staten-Gene-
raal zelvcn te bepalen.

§ 3£. Art. 19. De vraag ,
die hier gedaan wordt, zal hare be-

antwoording vinden in het wets-ontwerp tot regeling van de ver-

antwoordelijkheid der ministers.

§ 38. Artt. 20 en 21. Do reeds verkregen ondervinding pleit

te sterk voor het behoud van deze artikelen, en de ondervinding

I van vroegeren tijd te sterk tegen den terugkeer tot het stelsel der

I

overschrijvingen, dan dat men eene andere voordragt wenschelijk

I zou achten.

Zoo als art. 21 luidt, zal het niet beletten dat de nieuwe arti-

kelen volgen op of na het laatste begrootings-artikel. Het ont-

worpen reglement van uitvoering beveelt het bij art. 20, hetwelk
tot dat einde is gewijzigd.

§ 39. Art. 22. Dat hier door mede-voordragt van den Minis-
ter van Finantien niet anders wordt verstaan dan hetgeen de
Commissie wenschelijk acht, blijkt uit de voorgestelde aanvulling

van dit artikel, volgens de Nota van Wijzigingen.

Alleen vrauneer de Rekenkamer een preventief' toezigt uitoefende ,

zouden haar de besluiten moeten worden medegedeeld. In het

stelsel van het ontwerp zal het genoeg zijn
, dat zij van de ope-

ratie kennis krijge uit de betaalde stukken, en die kennis kan
haar niet ontgaan.

§ 40. Art. 23. De bijvoeging van het woordje ook vindt geene
bedenking.

§ 41. Art. 24. De boeking, hij dit artikel bedoeld, zal bij de

Rekenkamer geschieden uit de betaalde stukken; anders toch zou
dat collegïe onmogelijk de cijfers kunnen staven van de rekening,
bedoeld bij art. 122 der Grondwet. Wat echter nog niet is be-

taald
,
kan hij de Rekenkamer ook nog niet worden onderzocht

en dus ook niet geboekt. Zij zal de cijfers van de rekening sta-

ven, zooveel het betaalde betreft (zie art. 38 ontwerp n°. II). Van
hetgeen dus wel ingediend en verevend maar nog niet betaald is

zal zij de cijfers niet waarmerken
;

zij kan het niet en het is ook
niet noodig. Zij zal het doen als haar de rekening wordt voor-,

gelegd van de volgende dienst, waarin een kapittel van restanten

zal worden gevonden, aanwijzende hetgeen er sedert de afsluiting

van de vorige dienst of de vorige diensten is ontvangen en betaald

De Regeling kan zich overigens op dit punt gedragen aan de drie

eerste alinea’s der Memorie van Toelichting op de artt. 49 en 50
van het ontwerp in behandeling.

Art. 39 heeft inderdaad ten doel
, om den Minister van Finan-

tien te doen waken tegen overschrijdingen door betalingen; men
meent daar, voor .’t minst, een even goeden waarborg in te vin-

den als in het tegenwoordig toezigt van de Rekenkamer, te meer
omdat de Minister van Finantien voor de rigtigheid zijner con-
trole verantwoordelijk zal zijn ,

hetgeen de Rekenkamer niet is

en niet wezen kan (zie § 53).

§ 42. Art. 25. Het 1ste lid van deze paragraaph is reeds be-

antwoord op § 39, art. 22.

Het geval, hetwelk de Commissie zich niet kan voorstellen,

laat zich het best door een voorbeeld opklaren. Gesteld , het De-
partement van Marine heeft projectilen noodig, die niet in zijne

magazijnen maar wel in die van het Departement van Oorlog
voorhanden zijn

,
dan worden die voorwerpen deor het Departement

van Oorlog overgegeven aan dat van Marine. Intusschen heeft

het Departement van Oorlog die voorwerpen dan reeds uit zijne

begrooting betaald , en daar nu het eene departement de kosten

van het andere niet mag dragen ,
zoo moet die betaling van de

begrooting van Oorlog worden afgeschreven en overgeboekt op de

begrooting van Marine. Dit noemt men eene overdragt van be-

zwaar (zie ook § 26 aan het einde).

De boeken, waarvan dit artikel gewaagt, zullen worden ge-

houden door de betrokken departementen van algemeen bestuur,

door het Departement van Finantien , en eindelijk ook door de

Algemeene Rekenkamer. Deze laatste zal daartoe worden in

staat gesteld door de comptabelen, die de originele bewijzen van
alle gedane betalingen en van alle verminderingen en overdrag-

ten van bezwaar achtereenvolgens bij haar zullen overbrengen.

§ 43. Art. 28 (1 ste lid). Zeker is het van hoog gewigt, dat

men geene ontvangsten, die onder een bezwarenden titel worden
verkregen ,

als eeno inkomst te boek stelle. De opbrengst echter

van onbruikbaar geworden roerend goed is van zoo geringe be-

teekenis , dat die uitzondering op den regel, om der eenvoudig-

heid wille , veilig kan worden toegelaten. Ook is liet de vraag
nog, of die opbrengst, die als uit den aard der zaak, en of men
het goedvindt of niet

,
periodiek terugkeert, niet werkelijk onder

de inkomsten is te rangschikken.

Ter verdere beantwoording van de aanmerkingen , op het 2de

lid van dit artikel gevallen, dlene het volgende.

Rij de corpsen van de landraagt bestaan
,

gelijk men weet , vaste

fondsen tot bestrijding der huishoudelijke beboetten. Die fondsen

worden gealimenteerd uit do schatkist, naar eenen vasten maat-

staf, de sterkte namelijk van ieder corps. Natuurlijk moeten mi

ook al do uitgaven, ieder op haar respect, uit die fondsen wor-

den gekweten ; maar ofschoon daarvan jaarlijks verantwoording

wordt gedaan aan de Rekenkamer, zoo ziet men toch wel, dat

hot hier inderdaad geldt een afkoop of abonnement. Om die re-

den is dan ook niets billijker, dan dat de opbrengst van hetgeen

eenmaal uit die abonnementen is aangekocht, wanneer het later

als versleten of onbruikbaar weder van de hand moet worden
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gezet, terugkeert tot het fonds, uit die abonnementen bijeenge-

bragt. Ieder andere maatregel zou eene verhooging van het abon-

nement ten gevolge moeten hebben, en wel teaanzienlijker_, naar

mate de hoold-administratien van de corpsen geen zoo groot belang

meer zouden hebben bij een spaarzaam beheer.

Wat de opbrengst betreft van den paardenmest, deze wordt

toegevoegd aan het zoogenaamd Paardenfonds , bestemd voor de

kosten van verlichting der stallen, van stalgereedschappen
,
ge-

neesmiddelen voor zieke paarden , hoefbeslag enz.

In veel vroeger jaren ging de mest geheel te loor ;
sommige

hoofden der corpsen kwamen toen op het denkbeeld om er op de

voorgestelde wijze partij van te trekken. Dit vond bijval en

werd later tot algemeen voorschrift verheven. Bij de herstel-

ling onzer onafhankelijkheid in 1813 was de maatregel reeds in

zwang, en is sedert behouden gebleven. Het saldo van het Paar-

denfonds komt jaarlijks weder ten voordeele van de schatkist,

door het op de afrekeningen met de corpsen in het credit te

brengen van het Rijk.

Overigens verdient het bijzondere opmerking, dat al 'de bepa-

lingen van het artikel in behandeling, zoowel in Frankrijk als

in Belgie bestaan. (Men zie de artt. 15 en 16 van de Belgische

comptabiliteits-wet.) Het eenige verschil met hetgeen dezerzijds

wordt voorgesteld , is daarin gelegen
, dat alhier ook wordt ge-

sproken van het Fonds van Slaapfournituren ;
doch alzoo de slaap-

fcurnituren bij onze landmagt worden beheerd op denzelfden voet

als het ledergoed en paardentuig, moesten er, dacht men, ook

dezelfde regelen op worden toegepast.

§ 44. Art. 29. Al wat hierboven is aangemerkt met betrek-

king tot het 1ste lid van art. 28, is ook op dit art. 29 toepas-

selijk. Men bedoelt hier niet anders dan hetgeen thans reeds on-

der toevallige baten wordt verstaan. Om dit duidelijker te doen

uit komen, heeft men het woord dergelijke
, als overtollig, in den

tekst laten wegvallen.

§ 45. Art. 30. » Waar het, bij voorbeeld, den afstand geldt

van afbraak aan aannemers, die zoo doende gedeeltelijk in geld,

gedeeltelijk in rijks-materialen werden betaald, heeft de Reken-

kamer steeds gevorderd ,
dat de waarde van de afgestane voor-

werpen wierd geschat; dat van die waarde ook de registratie-

regten wierden geheven, en dat hetgeen uit dien hoofde zooveel

minder aan den aannemer werd betaald dan anders het geval zou

zijn geweest, nu ten laste der begrooting wierd geordonnanceerd,

ten behoeve van de schatkist, en wel als eene toevallige bate,

die haar anders als opbrengst der verkochte materialen zou zijn

toegevloeid.”

Zoo drukte de Rekenkamer zich uit in haar jaarverslag over 1846.

Te oordeelen naar het verslag der Commissie uit de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal van 26 Junij 1848 ,

werd die opheldering

voldoende geacht, en de Regering vertrouwt alzoo dat hiermede

ook de twijfel der Commissie zal zijn opgeheven.

Het behoeft dan ook naauwelijks gezegd, dat het artikel in

behandeling niet anders ten doc;l heeft, dan, in overeenstemming
met het beginsel uitgedrukt in art. 26 , een maatregel te besten-

digen, die reeds sedert 1846 door de Rekenkamer werd voorge-

staan en sedert algemeen is toegepast.

Wat de redactie van het artikel aangaat, men heeft daarin de

uitdrukkingen gevolgd door de Rekenkamer in haar verslag over

1847 (blz. 5) gebezigd. Zij zegt aldaar, dat zij steeds het begin-

sel had voorgestaan, om de begrooting niet regtstreeks of zijde-

lings aan te vullen met opbrengsten, die als toevallige baten onder

de staats-inkomsten moesten worden verantwoord, gelijk het geval

was , zegt zij
,
wanneer aan aannemers van openbare werken

, af-
braak of ander materieel in betaling werd gegeven en de waarde
daarvan niet iveder uit de begrooting van het belanghebbende depar-

tement van algemeen bestuur aan den Staat wierd vergoed.

De Regering heeft overigens getracht de redactie van het arti-

kel te verduidelijken.

§ 46. Art. 31. Het is ongetwijfeld meer in het belang van de

dienSt, dat de vrijheid blijve bestaan om voorwerpen als de hier

bedoelde, die dagelijks in het groot worden verhandeld
,
en waarvan

een marktprijs dagelijks bekend wordt, ook uit de hand ten minsten
prijze te koopen. Daardoor toch ontstaat de gelegenheid om van
eenen lagen marktprijs gebruik te maken, een voordeel dat, in

geval van aanneming
, aan den aannemer wordt overgelaten.

Yan leverantien voor
,

d. i. ten behoeve van de koloniën, wordt
in dit artikel niet gesproken

, maar wel van leverantien , welke
buiten ’s lands of in de koloniën moeten plaats hebben, ten behoeve

van den lande
,

gelijk in den lsten regel , 1ste alinea staat.

Het artikel is ook geene vertaling van de artt. 19
,

21 en
22 van de Belgische wet Men heeft hier geraadpleegd art. 46
van het Fransche reglement van comptabiliteit, hetwelk 12
uitzonderingen toelaat op de publieke aanbestedingen. Van die

12 uitzonderingen vermeldt er de Belgische wet slechts 9 , zich alzoo

bepalende tot die, waar men in Belgie behoefte aan heeft. Evenzoo
wenscht men hier te doen. Aan de uitzondering voorkomende onder

bijblad van de nederlandsche
.
staats-courant. 1852—1853.

7°. van de Belgische wet en van het Fransche reglement
,
heeft

men in Nederland de behoefte nog niet gevoeld. Zelfs kan men
zich moeijelijk voorstellen wat er mede bedoeld wordt.
Aan de aanmerking op de uitzondering sub lit. d, zou de

Regering kunnen toegeven
,
met het oog namelijk op de coalitien,

die men te vreezen heeft, wanneer het getal gegadigden gering
is; doch die coalitien zullen, naar zij zich durft vleijen, toch wel
te verijdelen zijn door de bepaling van lit. g van dit artikel, en van
art. 37 van het ontworpen reglement van uitvoering. Voor alsnog
weet zij voor het woord bezitter niets beters in de plaats te stellen.

Ongetwijfeld behoort het zegelpapier tot de voorwerpen, be-
doeld onder lit. e.

De weglating van de woorden voor eens, in lit. ƒ, zou de gele-
genheid openstellen, om, onder het voorwendsel van proefne-
ming, eene onderhandsche toewijzing al te dikwerf te herhalen.

Onder lit. g zullen de woorden: of onaannemelijk wegvallen, en
in de 2de alinea zullen op het woord bepalen nog volgen de woor-
den : en kenbaar maken.
De opmerking, rakende de uitzondering onder lit. i, is juist,

en strookt met de bedoeling van de Regering. Voorts is het getal

der uitzonderingen nu nog met één vermeerderd, die namelijk
welke betreft het vervoer der brievenmalen. Daar, waar slechts

één middel van vervoer bestaat, valt het 'denkbeeld eener open-
bare aanbesteding van zelf weg, doch ook buitendien doen zich

dikwijls omstandigheden voor, waarin het doen eener openbare
aanbesteding zeer schadelijk zou kunnen zijn.

§ 47. Art. 32. De moeijelijkheden
, die der administratie soms

in den weg worden gelegd, door de onkunde en de onbedreven-
heid der aannemers, zijn niet vooraf te berekenen, en noch de
bestekken noch de algemeene voorwaarden eener aanbesteding
kunnen daarin voorzien. Het eenige middel is, dat men zich,
waar het noodig is, eerst van de geschiktheid verzekert dergenen,
die zich als mededingers aanbieden. De bepaling strekt zoowel
in het belang van de aannemers zelveü als in dat van den Staat

,

en men wenscht ze te behouden.
Met de uitzondering, die de Commissie voorstelt ten behoeve

van rijks-ambtenaren (erfgenamen van aannemers), wordt het
artikel aangevuld, zooveel als art. 175 van het Strafwetboek
toelaat.

Voor demeening, dat de ingenieurs meer zorg zouden besteden
aan de ramingen, wanneer deze openbaar wierden gemaakt, ziet

men geen genoegzamen grond. Blijven thans die ramingen voor
enkele mededingers niet geheim, dan zal dat misbruik moeten
worden gekeerd

,
doch voor het overige wenscht men zich desaan-

gaande te gedragen aan de bepalingen der artt. 32, 33 en 34 van
het ontworpen reglement van uitvoering.

§ 48. Art. 33. Voor de woorden: in solidum, worden in de
plaats gesteld de woorden : hoofdelijk en voor het geheel.

Met art. 34 gelieve men te vergelijken de artt. 32 tot 47 van
het ontworpen reglement van uitvoering.

§ 49. Art. 35. Wat de Regering door eene afdalende verant-

woordelijkheid verstaat, heeft zij uiteengezet bij de beantwoording
van § 9 sub d, hiervoren. Zij wenscht zich daaraan te mogen
gedragen.

§ 50. Art. 36. De Regering meent dat de uitdrukking : » het

grootboek”, als een algegemeene term, die al de grootboeken
der nationale schuld in zich sluit, behouden dient te blijven.

Een algemeen grootboek der pensioenen is door de wet niet

ingesteld ;
alleen voor de militaire en voor de maritime pensioenen

wordt bij de wet de inschrijving in een grootboek der pensioen

en bevolen, ofschoon daarbij dan aan die inschrijving geene ver-

dere wettelijke gevolgen worden verbonden. Het zou dus oneigen-

aardig zijn, dat grootboek of dat register van inschrijving, waar
men den nnam van grootboek aan geeft, het grondbewijs te

noemen van de regten der gepensioneerden ; en inderdaad dat is

’t ook niet : het Koninklijk besluit van toekenning is het grond-

bewijs van een pensioen ; en dat pensioen kan weer niet ontvan-

gen worden, dan op overlegging van eene attestatie de vita, dio

van den rentheffer niet geëischt wordt of kan worden : de zaken

staan dus niet gelijk.

§ 51. Art. 37. De woorden: dan nog
,
acht men niet overtol-

lig. Het verbod om bij de verevening de vijf zesde gedeelten der

verkregen regten te overschrijden
,
zou (liet men die woorden weg)

algemeen zijn ;
terwijl het de bedoeling is , om dat verbod alleen

te doen slaan op vereveningen
,
die op rekening of in mindering

geschieden. Men stelt echter voor om in plaats van de woorden

:

de verevende sommen dan nog , te lezen : zulke vereveningen.

§ 52. Art. 38. Het woord leeningen in den laatsten regel is

eene drukfout, het moet zijn: leveringen.

Door de leeningen en de voorschotten
,
in den naast voorgaanden

regel, worden verstaan de betalingen, die, wijl zij geen uitstel

kunnen lijden ,
soms door aannemers van openbare werken voor

rekening van den Lande geschieden.

De verpligting van de administratie, om behoorlijk gejusti-

. II.
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ficeerde vorderingen niet onverevend en onbetaald te laten, volgt

duidelijk genoeg uit de onderscheiden bepalingen van de wet

,

in baar onderling verband. Het verbod ,
om uit hoofde van ver-

traging in de voldoening interesten toe te leggen is gerigt tegen

de administratie, die daar anders al ligt het middel in zou vinden,

om een schuldeischer
,
die billijke reden van klagen had, te bevre-

digen ten koste van de schatkist.

Laat de administratie eene volkomen gejustificeerde vordering

onbetaald, niets zal den schuldeischer beletten, om in regten scha-

devergoediiyr te eischen. De som , door den regter toegekend , zal

dan ook moeten worden betaald; doch enkel als schadevergoeding.

Het feit
, dat er verzuim heeft plaats gehad

,
zal aan het licht

worden gebragt en de minister , wien het aangaat
,
zal zich hebben

te verantwoorden aan de wetgevende magt.

§ 53. Art. 39. De Minister van Finantien behoeft, als be-
heerder van de schatkist

,
geene betalingen toe te laten buiten

zijne voorkennis. De Memorie van Toelichting verwijst naar de
wet , regelende de verantwoordelijkheid der ministers ; en alzoo

nu bij die laatst bedoelde wet de Minister van Finantien mede
aansprakelijk zal zijn gesteld voor betalingen, waardoor het be-
drag van eenig hoofdstuk der begrooting zou worden overschre-
den, zal zijn belang van zelf ook medebrengen om ze te beletten;

hetgeen hij dan zal kunnen en zal mogen doen.

Op hem zelf behoeft niemand toe te zien : want liet hij meer
betalen dan de begrooting veroorloofde

,
dan zou dat onfeilbaar

blijken uit de rekening, welker cijfers de Rekenkamer moet waar-
merken. Aan de wetgevende magt zou hij zich moeten verant-

woorden.
Onder deze omstandigheden

,
zou art. 17 van de Belgische comp-

tabiliteits-wet hier overtollig zijn, terwijl art. 23 dier wet, hetwelk
boekingen beveelt op ministerieel gezag zonder eenig bewijs van
betaling, teh eenen male in strijd zou zijn met het gewigtig beginsel,

uitgedrukt in art. 24 van het wets-ontwerp in behandeling. Over
die beide artikelen der Belgische comptabiliteits-wet is reeds het

noodige gezegd op § 10 a.

§ 54. Art. 40. Met de zamenstelling eener instructie der be-

taalmeesters, dient men te wachten tot de wetgever omtrent het

comptabiliteits-stelsel zelf zal hebben beslist. Die instructie kan
men dus nóg niet mededeelen. Voorloopig echter verwijst men
naar de artt. 53 tot en met 57 van het ontworpen reglement van
uitvoering.

Bewijsstukken , zonder waarmerk, zouden geen bewijsstukken
zijn; de woorden : naar eisch gewaarmerkt slaan derhalve en moeten
wel slaan op het naastvoorgaande woord staatsschuld.

Aiaar eisch gewaarmerkt wil zeggen : overeenkomstig de wetten
en de reglementen, voor goed en deugdelijk verklaard door de

bevoegde autoriteiten ; dat zijn : de ambtenaren
,
die door of van

wege den betrokken minister zijn geroepen om de schuldvordering
te onderzoeken. Om allen twijfel weg te nemen wordt de redactie

gewijzigd.

§ 55. Art. 41. Het artikel is in den geest der gemaakte aan-
merking aangevuld.

§ 56. Art. 42. De voorschotten alhier bedoeld mogen alleen

dienen tot het doen van uitgaven
,
welke later ten laste van de

begrooting moeten worden geboekt ; derhalve staan die voorschot-
ten, ofschoon men ze onder dien titel op de begrooting niet aan-
wijst, toch altijd met de begrooting in een onmiddellijk verband.
De aard der uitgaven

,
waarvoor naar het voorstel der Regering

voorschot kan worden verleend , sluit reeds het denkbeeld aan
voorschotten buiten verband met de begrooting uit.

De voorgestelde beperking, rakende de voorschotten ten be-

hoeve van de corpsen der landmagt, is van reglementairen aard
en bestaat reeds 'sedert 1819.

De redactie der zinsnede sub lit. a is, hetgeen trouwens wel

naauwelijks vermelding verdient , door eene drukfout verminkt.

Men leze: Soldijen en verdere kosten der corpsen enz.

De redactie sub d duldt geene nadere omschrijving. De lands-

instellingen
, zoo als magazijnen, hospitalen en dergelijke, die be-

hoefte hebben aan voorschotten voor dagelijksche uitgaven
,
ont-

leenen haar bestaan uit de reglementen en kunnen bij de reglemen-
ten wederom worden afgeschaft, verplaatst enz., en de wet zou

dan télkens , in overeenstemming met die reglementen, moeten
worden gewijzigd. Daarom zegt het artikel, dat bij administra-

tive reglementen nader de onderwerpen zullen worden aangewezen.
De voorgcstelde aanvulling der laatste zinsnede acht men on-

noodig. De comptabelen, die de voorschotten ontvangen
,
zijn des-

wege debiteuren van den Staat; wegens de betalingen,* die zij er

uit doen, worden zij crediteuren, en als zoodanig staan zij dan
gelijk met alle andere crediteuren van het Rijk, wier vorderingen

moeten zijn ingediend, verevenden gekweten, binnen de termij-

nen en op straffe van de verjaring, bij de Vde afdeeling bepaald.

De instructien zelve mogen deswege eene waarschuwing be-

helzen aan de comptabelen; doch uit de wet vloeit het vuu zolf

voort.

I § 57. Art. 43. De eenige regel
, dien de wet hier zou kunnen

aangeven , is dat de schuldvorderingen moeten worden ingediend

bij de autoriteit, op wier last de werken of de leveringen zijn

geschied, doch daar dit wel van zelf spreekt, schijnt het onnoodig,

dat de wet het bepale. Administrative reglementen zullen in het

overige voorzien. Trouwens, men weet niet, dat er nog ooit een
voorbeeld heeft bestaan van een schuldeischer, die niet aanstonds
wist of te weten kon komen, waar hij zijne vordering moest
indienen.

De Regering is met de Commissie van gevoelen
, dat hier geene

transitoire bepaling te pas komt
,
alzoo de wet van 1815 op het

verjaren van te laat ingediende vorderingen ten laste van het

Rijk, steeds van kracht is. Niettemin zal de transitoire wet
, be-

doeld bij § 2 , behooren te voorzien in de afdoening van schuld-

vorderingen
,
die wel ter bekwamer tijd zijn ingediend maar soms

onbetaald mogten zijn gebleven op vroegere dienstjaren , dan waarop
deze nieuwe verordeningen voor het eerst toepasselijk zullen wor-
den verklaard.

De woorden : en vernietigd dienen behouden te blijven: niet alle

verjaringen brengen vernietiging mede van de vorderingen. Vol-
gens het Burgerlijk Wetboek kan, bij de korte verjaringen, nog
altijd de eed worden gedefereerd.

§ 58. Art. 44. Aan de opmerkingen in het 1ste lid dezer para-
graaph kan men toegeven.

De termijn van indiening is zoo kort gesteld, omdat de admi-
nistratie tijdig weten zou welke schulden ernogloopen, waar men
(zijn zij al niet voor dadelijke afdoening vatbaar) dan toch acht

op moet geven bij het afsluiten der begrooting. Kent men nu
eenmaal al de lasten van het dienstjaar, dan kan men voor het
overige inschikkelijk zijn zonder ongerief.

Het 3de lid van dit artikel zou naar de meening van de Re-
gering op zich zelf onvoldoende zijn. Niettemin zou zich het gan-
sche eerste gedeelte van het artikel wel laten zamentrekken

, in dier

voege als bij de Nota van Wijzigingen wordt voorgesteld. — Wan-
neer voorts de reglementen medebrengen, dat alle schuldvorderingen

dadelijk bij hare indiening worden ingeschreven in het daartoe be-
stemde register , bedoeld bij art. 64 van het ontworpen reglement
van uitvoering (en waarvan hun

,
zoo zij het verlangen, een bewijs

wordt gegeven) en zulk een register, gelijk ’t behoort, ieder jaar
wordt afgesloten, zoodra de termijn van indiening verstreken is,

zal men niet te vreezen hebben voor misbruik van verevening
, bij

te late indiening. Goede ministeriele reglementen zullen daar wel
in voorzien.

Eene verevening, juist op den laatsten dag van den termijn zal,

zoo zij ooit plaats heeft ,
wel hoogst zeldzaam zijn. Kon de

schuldeischer dan geene betaling meer erlangen, zoo zou het een-
voudig de vraag wezen

, of hij er schuld aan had dan wel de ad-
• ministratie

;

in welk laatste geval de slotbepaling van het artikel

in zijn voordeel zou zijn. Zijn mandaat zou dan niet zijn gepre-
scribeerd

,
doch daar zijne vordering ook niet meer als restant

in do rekening zou kunnen worden gebragt , zoo zou het der
administratie aan de middelen ontbreken om ze nog te betalen en
te verantwoorden. De wetgevende magt zou noodwendig tusschen
beide moeten treden en de Minister zich wegens het gepleegde
versuim moeten verantwoorden.

Om al deze redenen acht de Regering onnoodig , om de verjaring

voor de betaling afzonderlijk van die voor de verevening te regelen.

Zij wenscht zoo veel complicatie te vermijden.

Het geval, hetwelk de Commissie zegt niet te zijn voorzien, kan
men zich moeijelijk voorstellen: » Er zou beslag zijn gelegd door
derden op mandaten in handen van de houders.” Men vergeet dat
een mandaat niet is aan toonder maar ten name staat van een
bepaald persoon en dus voor een ander van geene waarde is.

Maar bovendien, wat zwarigheid wanneer het ook anders ware?
Ook dan zou niets den houder kunnen of mogen beletten, het geld
bij den betaalmeester te gaan ontvangen; hij zou het maar niet

mogen uitkeeren ; doch het Rijk of de schatkist kan of mag daar
niet mede worden bemoeijelijkt.

Opmerkelijk is ’t
, dat de vijfjarige (hier de zesjarige) prescriptie

reeds sedert 20 jaren in Frankrijk is geregeld op denzelfden voet,

als hier wordt voorgesteld , zonder dat er nog ooit gebleken is van
moeijelijkheden van dien aard als de Commissie vooruitziet. En
toch wordt er in Frankrijk ieder jaar tien maal meer uitgegeven
dan hier. In Belgie heelt men dan ook geene zwarigheid gevon-
den (men zie de Belgische wet artt. 34 en 35) om de bepalingen
van het Fransehe comptabiliteits-reglement op dit stuk genoegzaam
woordelijk, althans zonder bijvoegingen, over te nemen.
Wat het geval betreft dat een regtsgeding was aangevangen,

de Regering vermeent, dat do gewone regelen van het burgerlijk

regt (art. 2016 Burgerlijk Wetboek) dan van zelf hunne toepassing
zouden moeten vinden.

liet kenmerkend verschil tusschen ordonnantie en mandaat is

zeer eenvoudig: men noemt het betalingstuk ordonnantie, wanneer
het tevens een bewijs van verevening der vordering draagt; mcu
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noemt het mandaat, wanneer het bewijs van verevening op een

ander daarvan afgescheiden stuk is gesteld, waar dan niet altijd

van blijkt.

§ 59. Art. 45. Men kan zich geen bewijs van ontvang voor-

stellen ,
waarin het ontvangene niet zou zijn uitgedrukt. Het ar-

tikel wil een bewijs hebben afgegeven van ontvang der stukken,

en dus zullen de stukken daarin moeten worden genoemd ofomschre-

ven. Men zie art. 64 van het ontworpen reglement van uitvoering.

§ 60. Art. 46. Dit artikel zou inderdaad onvolledig zijn
,
ware

het niet , dat men het
,

gelijk de Memorie van Toelichting zegt,

sleqhts had te beschouwen als de nadere ontwikkeling van het

beginsel, reeds aangenomen bij de wet van 24 Januarij 1815, die

men in stand laat, even als art. 40 der wet van 9 Mei 1846

[Staatsblad n°. 24).

Het denkbeeld
, om het middel van compensatie te ontzeggen

aan belastingschuldigen, die. tevens zijn schuldeischers van den

Staat
, is niet onaannemelijk. Het artikel wordt dienovereen-

komstig aangevuld.

Het - beslag leggen op domeinen van den Staat moet, naar het

gevoelen van de Regering, altijd en in ieder geval verboden blij-

ven. Wilde men de beperking aannemen, die de Commissie voor-

stelt, dan zou niets kunnen beletten, dat eenig landsgebouw voor

de publieke dienst bestemd , in beslag werd genomen en verkocht.

Ook het beslag wegens dijk- en polderlasten schijnt onnoodig:

weigert de Staat de betaling, dan zal er een dwangbevel wor-

den uitgevaardigd, waartegen dan de Staat in verzet kan komen.

Wordt dat verzet door den regter afgewezen, welk belang zou er

de betrokken minister dan nog bij kunnen hebben ,
om de betaling

langer te weigeren?

Eene inbezitneming , bij regterlijk vonnis toegekend
, is geen

beslag ,
en daarvan alleen is in dit artikel de rede.

Wat de régten van de Handel-maatschappij en die van de hou-

ders van beleende schatkist-biljetten aangaat, de Regering acht de

solutie van de Commissie volkomen juist: de producten zijn aan

de Handel-maatschappij geconsigneerd, om ze voor rekening van

het Rijk te verkoopen ; de schatkist-biljetten als onderpand ver-

strekt. De bepalingen van het gemeen burgerlijk regt blijven

daarop toepasselijk, en door de bewoordingen van het artikel wordt
daarin geen de minste verandering gebragt. Alleen derden zul-

len bij de Handel-maatschappij op de producten of de gelden

geen beslag mogen leggen.
,

§ 61. Artt. 47—50. De artikelen 68 tot en met 75 van het

reglement van uitvoering geven, naar de Regering vertrouwt ,
eene

voldoende oplossing van hetgeen hier nog niet helder genoeg mogt
schijnen.

De Commissie heeft, bij het ter neder stellen van haar eerste

bezwaar, niet in het oog gehouden dat het hoofddoel van art. 24
is te zorgen ,

dat het betaalde en nog te betalene niet vermengd
wörden voorgesteld. Het artikel betreft dus eene nog openstaande

begrooting: maar belet den wetgever niet om andere bepalingen

vast te stellen voor het geval dat de begrooting afgesloten wordt.

Op de begrooting worden niet anders geboekt dan werkelijk ge-

dane betalingen ,
doch wat er bij de afsluiting nog te betalen

overblijft op ieder artikel, wordt dan afgeschreven en overgeboekt

op eene nieuwe rekening: » Nog te betalen vordering op de dienst

» van . .

Of men nu aan die afschrijving en overboeking den naam geeft

van een voorloopig of van een definitief bezwaar doet niets ter

zake. De begrooting heeft na die operatie gedéfungeerd
, en zal

nog slechts dienen, om, bij vergelijking met de rekening, het ant-

woord te geven op de vraag, of er ook iets meer of iets anders is

uitgegeven ,
dan er was toegestaan. Dat eene nog aan te zuiveren

dienst gezegd kan worden te zijn afgesloten, volgt uit de om-
standigheid

,
dat de som noch van de baten noch van de lasten,

door de aanzuivering eenige verandering meer zal ondergaan. (Men
zie de toelichting op de artt. 49 en 50, 4de en 5de alinea.)

Hetgeen onverevend is gebleven
,
kan gedurende de eerstvolgende

vier jaren nog verevend worden; derhalve zal daar wel degelijk

acht op worden geslagen. (Men zie art. 72 van het reglement

van uitvoering.)

Dat de restant-ontvangsten niet zeer groot behoeven te zijn is

ook de meening van de Regering. Men verlieze evenwel niet uit

het oog
,
dat de bepaling van de dienstjaren voor de belasting op

het personeel en de patenten
, die van 1 Mei tot 30 April loopen

,

daarop van invloed moet zijn. Oninbaar erkende posten zullen

natuurlijk niet worden gebragt onder de restanten
,
doch wette-

lijke voorschriften
,
om dat te beletten , schijnen niet noodig.

Als de administratie achterlijk blijft in het aanzuiveren der

restant-posten, zal dat ieder jaar blijken uit de rekening, en dan
zal men den minister deswege kunnen interpelleren.

De reden om een tekort op- de ontvangsten aan te vullen en
eene vrijgevallen restant-betaling daarentegen als bate van een
loopend dienstjaar te boeken ,

heeft de Regering vermeld in hare

Memorie van Toelichting. Uit de schatkist- rekening zal ook

blijken wat er op ieder dienstjaar is ontvangen en betaald. Maar
bij iedere staatsrekening zal datzelfde duidelijk blijken. Men ver-
gelijke art. 54 der wet.
Aan den wensch, dat in de rekening, vermeld in art. 49, het

geraamde bedrag der middelen worde opgenomen
,
wil de Rege-

ring gaarne voldoen.

Het opschrift van het Ilde hoofdstuk is door eene schrijf- of

drukfout onvolledig geworden. Er behoort gelezen te worden : Van
de verantwoording der staats-ontvangsten en uitgaven.

Op de vraag
, hoe de minister ordonnateur de kennis erlangt van

hetgeen is betaald op ordonnantiën
,
door hem afgegeven ,

neemt
de Regering de vrijheid te verwijzen naar de artikelen 69 en
volgende van het reglement

, en wil daaromtrent al verder heb-
ben aangemerkt, dat de betaalmeesters, na den afloop van iedere

maand
,

aan de Ministers , op wier ordonnantiën zij betalingen

hebben gedaan , dienstjaarlijke borderellen zullen opzenden van die

ordonnantiën
,
dus ook van de ordonnantiën en mandaten

,
gedu-

rende de maand October betaald. Die borderellen worden dan wel
pas in de eerste dagen van November ontvangen, maar toch tijdig

genoeg om de begrooting te kunnen afsluiten, met, d. i. onder dag-
teekening van den 31 sten October.

Het is inderdaad de bedoeling
, om als slot van rekening te

beschouwen het voor- of nadeelig saldo, verkregen doorbet ver-

schil te nemen van de totalen
,
bedoeld bij lit. a . ,

(thans b) van
art. 49 ,

en niet bij lit. a maar bij lit. b van art. 50.

De bepaling dat de rekeningen van uitgaaf der onderscheidene

departementen, na door iederen minister te zijn opgemaakt, door

den Minister van Finantien tot één geheel worden gebragt , is thans

in art. 53 opgenomen.
Nog dient te worden aangemerkt

,
dat als een of andere minister

zijne medewerking mogt hebben geweigerd tot het zamenstellen

van de rekening, wat zijn hoofdstuk betreft, hij deswege aanspra-

kelijk zal zijn, naar de voorschriften van de wet, regelende de

verantwoordelijkheid van de hoofden der ministeriele departe-

menten.
Omtrent hetgeen de Commissie hier verder aanmerkt, wenscht

de Regering te verwijzen naar het lilde kapittel van het model van
rekening, onder lit. P gevoegd bij het reglement van uitvoering.

Het woord kapittel wenscht men te behouden , om alle verwar-
ring te voorkomen tusschen de indeeling van de begrooting en de

indeeling van de rekening. Als men toch de kapittels van de
rekening hoofdstukken noemde

,
zou het Ilde hoofdstuk Uitgaven

zich uitstrekken over XII andere hoofdstukken
,
die namelijk van

de begrooting van uitgaven. De klaarheid zou er niet bij Avinnen.

De bepaling
,
dat behalve de begrootings-rekening ook eene schat-

kist-rekening zal worden opgemaakt, aan de goedkeuring der

Rekenkamer onderAvorpen, en aan de Staten-G-eneraal overgelegd,

en wat die rekening zal moeten inhouden, heeft de Regering ge-

meend hier ter plaatse in art. 52 te moeten zamenvatten. Daar-
door wordt tevens de bedoeling van het vroegere art. • 53 , dat

thans vervalt , verduidelijkt.

§ 62. Art. 52 (thans 53). De rekeningen bedoeld in art. 51

zijn aanhangsels tot en bestanddeelen van de rekening, bedoeld

in artt. 49 en 50. Als dus van de rekening sprake is
,
bedoelt men

ook hare bestanddeelen
,
en met de rekening van art. 50 Avorden

ook de rekeningen van art. 51 bedoeld.

Verder wenscht de Regering alhier te verAvijzen naar art. 76

van het reglement van uitvoering , zoomede naar haar antAvoord

op § 9 A a.

§ 64. Art. 54. De eerste aanmerking in deze paragraaph is

juist. De transitoire wet zal voorzien in de verantwoording der

restant-ontvangsten van vroegere diensten.

Zooveel betreft den Avensch
,
reeds in § 61 te kennen gegeven ,

zal de Regering kunnen volstaan met het antAvoord op die para-

graaph gegeven.

Voorts gelieve men wel in het oog te houden, dat de restant-

ontvangsten geene andere kunnen zijn dan dezulke , waarop dc

Staat reeds het regt had verkregen negen of minstens zes volle

maanden voor de afsluiting van de dienst, zoodat de administratie

al den tijd zal hebben gehad, om van hetgeen zij nog niet heeft

kunnen invorderen , ten minste de al- of niet- invorderbaarheid te

onderzoeken en te beoordeelen. Daaruit volgt, dat de restant-

ontvangsten zich altijd tot eenige Aveinige posten zullen bepalen,

doch die, misschien, op eene enkele uitzondering na, later avcI

alle zullen inkomen.
Ten aanzien der oninbare geregtskosten Avegens strafzaken refe-

reert men zich aan den inhoud van art. 177 van het decreet

van 18 Junij 1811, hetwelk de afschrijving dier vorderingen

autoriseert op een eenvoudig certificaat van onvermogen.

Eene andere bijzonderheid, waarop te letten valt, is, dat over

het algemeen de restant-ontvangsten altijd veel geringer behoeven

te zijn en spoediger kunnen zijn aangezuiverd dan de restanl-

betalingen en dit om de eenvoudige reden, dat de administratie

wel bü magte is, om de nalatige debiteuren te vervolgen en tot
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betaling te noodzaken; maar de trage crediteuren niet kan dwin-
gen om liet bedrag hunner mandaten of ordonnantiën te gaan
ontvangen.

Verder- moet de Regering hier alweder verwijzen naar de

kolom van aanmerkingen in het lilde kapittel der modelrekening,

onder Iit. P gevoegd bij het ontworpen reglement.

De vraag of de Rekenkamer de rekening voorwaardelijk of’

onvoorwaardelijk zal goedkeuren
,

is reeds vroeger behandeld.

Zij zal de rekening niet goedkeuren, tenzij de cijfers overeenstem-

men met hetgeen haar is gebleken uit de rekeningen der comp-
tabelen. Zoo staaft zij de resultaten van het gehouden beheer,

.aan de wetgevende magt overlatende om , naar aanleiding van haar

jaarverslag-, te beslissen over de feiten , waardoor die resultaten

zijn verkregen.

Men ziet geen reden waarom in de lijst A de restant-

ontvangsten omstandiger zouden moeten worden omschreven,
dan in de rekening zelve geschiedt ; zoo noodig

,
zou men er eenen

afzonderlijken staat van ontwikkeling kunnen bijvoegen. Maar
in de wet op de middelen worden toch alle ontvangsten van eenig

belang reeds gespecificeerd.

De bepaling betreffende de vaststelling van het slot der

rekening in art. 53 vermeld
,

moet wegvallen
,
nu dat artikel

vervallen is.

Hetgeen men inde lijst C' wenscht te zien opgegeven, zal blijken

uit het lilde kapittel van de rekening model lit. P, gevoegd bij

het reglement.

§ 65. Art. 55. De kennis van de restant-betalingen zal bij de
Adgemeene Rekenkamer worden verkregen op de wijze

, om-
schreven bij art. 75 van het reglement. De restant-ontvangsten

,

geconstateerd op den voet van art. 6 van dat ï’eglcment , kunnen
haar. insgelijks door den Minister van Finantien worden mede-
gedeeld.

Dat hier geene ophooping van werk voor dat collegie te vreezen

is , heeft men reeds aangetoond bij de beantwoording van § 9 A a.

Aangaande de schatkist-rekening gedraagt de Regering zich

aan hetgeen deswege reeds is gezegd.

Bene opgave van remissien en kwijtscheldingen schijnt ,
na de

opheldering bij § 28 dezer memorie gegeven
,
wel overbodig te zijn.

Wat de opgave van de opbrengsten in het 2de lid van art.

28 bedoeld betreft, de Regering meent dat ook deze van zeer

luttel belang geacht kunnen worden.
Wat de controle betreft op ’s Rijks materieel, het onderzoek of

het getal der bijgekomen voorwerpen overeenkomt met de door de

comptabelen verantwoorde betalingen te dier zake
,

is voor de

Algemeene Rekenkamer onmogelijk. Hetgeen er aan gemaakte
voorwerpen is aangekocht

,
zou zij uit de declaratien der leveran-

ciers kunnen nagaan, maar niet wat er in de constructie-winkels

en elders dagelijks voor de dienst der magazijnen wordt gecon-

fectionneerd. Het ondoeltreffende van rekeningen wegens het

materieel is vroeger bij ondervinding gebleken , en werd in der

tijd door de Rekenkamer, die ze jaren lang had opgenomen,
zelf erkend. Wel is het denkbeeld aan de hand gegeven

, om
in de inventarissen , bedoeld sub 4°. van het art. 55 in behande-
ling, naast ieder voorwerp uit te drukken de geldelijke waarde,
maar de schatting der administratie. Op deze wijze zou men
dan die waarde van al het rijks-materieel ieder jaar hebben
kunnen totaliseren

,
en die verkregen uitkomsten hebben kunnen

toetsen aan de sommen, die er 1 eikens op nieuw waren besteed;

doch de Departementen van Marine en van Oorlog meenden

,

dat dit niet wel uitvoerlijk was.

Het is inderdaad bijna onmogelijk eene andere verantwoording

van het materieel
,
die doel treft

, vast te stellen dan de eenvou-

dige overlegging der inventarissen.

§ 66. Art. 56. In dit artikel zullen de woorden: in het alge-

meen, wegvallen.

§ 67. Art. 57. In hetgeen hier wordt aangemerkt, zal de

transitoire wet moeten voorzien.

§ 68. Art. 58, De Regering heeft er niets tegen, om in plaats

van de tegenwoordige wet te lezen: deze wet; doch zij wenscht

de eerste woorden van dit artikel te behouden , om duidelijker

te doen uitkomen , dat het hier eene uitzondering geldt op den

regel, inzonderheid van art. 24. De wet ware anders met zich

zelve in strijd.

§ 69. Art. 62. Het beloop der soldijen, die werkelijk nog le

betalen zijn, is niet anders te vernemen dan uit de boeken van

het soldijkantoor bij het Departement van Marine , waarin iedere

schepeling eene openstaande rekening heeft. Het debet en het

credit van ieder hunner is voor de Rekenkamer evenmin na

te gaan, als het debet en het credit van iederen soldaat, liet

eenige Avat die kamer kan , is dat zij aanteekening houdt van

do schepen, die er in dienst worden gestold en van dcrzelver
|

bepaalde bemanning, en daaruit nagaat de som, die er op iederen
j

bodem hoogstens kan worden verdiend. Al die sommen , te zamen
j

genomen, maken dau in hare boeken het credit uit van de

zeemagt , waar de betaalde soldijen als debet tegenover staan.
Zoo doende verzekert zij zich, dat er niet meer aan soldijen

wordt betaald dan de sterkte van de zeemagt hoogstens medebrengt.
De stukken welke , tot justificatie dier betalingen

, voortaan
nevens de mandaten zullen worden gevoegd , vindt men omschre-
ven in art. 52 van het reglement.

Ingevolge de slotbepaling van art. 54 , zal de wet jaarlijks de
som bepalen van het betaalde volgens de rekening vermeld in

art. 61. Die som is het eenige wat door de Rekenkamer kan
worden gewaarmerkt, en meer kan de wet dus ook niet vaststellen.

Te dezer plaatse zullen alsnu voegzaam kunnen volgen de
overblijvende bepalingen van het ingetrokken wets-ontwerp n°. Hl,
betreffende het consigneren van gelden in ’s Rijks schatkist. De
aanmerkingen daarop in de Nota der Commissie van Rapporteurs
gevallen, zullen tevens hier beantwoord worden. Gemakshalve
heeft men de volgorde van de paragraphen dier nota hier gevolgd,
met bijvoeging van het cijfer III.

§ 2 -

. III. Artt. 63 en 64 (vroeger artt. 1 en 2 ontwerp
n°. III). Deze artikelen zijn thans gewijzigd.

Art. 65. Dit artikel is nieuw. De Regering acht, bij nader
inzien, de invoeging daarvan noodzakelijk. Bepaalt de wet toch,
dat de consignatien zullen geschieden in de schatkist, dan dient

zij ook uitdrukkelijk vrijheid te geven tot het leggen van arrest
op de geconsigneerde gelden , of tot het doen van oppositie tegen
de uitbetaling. De wet van 24 Januarij 1815 [Staatsblad n°. 5)

zou hier anders in den weg staan.

§ § 6 en 7. III. Artt. 69 en 70 (vroeger artt. 7 en 8 ont-

werp n°. III). Vereischen geene toelichting. De aanmerkingen
der Commissie nopens deze artikelen betroffen de instelling eener
afzonderlijke bewaarkas, die thans vervallen is.

§ 10. III. Art. 71 (vroeger art. 13 ontwerp n°. Hl). De wet
van 28 Nivöse jaar XII wordt hier bepaaldelijk genoemd. Wilde
men ze alle noemen , men zou er al ligt een over het hoofd kunnen
zien ,

en daarom schijnt hèt verkieslijk de overige in eene alge-

meene omschrijving te begrijpen.

De intrekking van het wets-ontwerp n°. III maakt eene nadere
beantwoording van de §§ 8, 9, 10, 11 en 12, naar de meenmg
der Regering, overbodig.

§ 70. Ai-t. 65 (thans 74). De waarde van vaste goederen is

niet zoo gemakkélijk te constateren als die eener inschrijving op
het grootboek, en het volledig bewijs van eigendom niet altijd

even goed en zeker te verkrijgen. Maar bovendien , wanneer
men, zoo noodig, het debet van een comptabele zal verhalen op
zijn borgtogt, gaat het realiseren van vaste goederen met veel

meer moeite en omslag gepaard. Het is om die dubbele reden

,

dat men het artikel , zoo als het luidt
, wenscht te behouden

,

daar het toch ook voor de comptabelen geen groot bezwaar in

heeft.

§ 71. Art. 74. De artt. 59 tot en met 63 van het reglement
van uitvoering geven

,
naar men vertrouwt , eene duidelijke om-

schrijving der ambtsverrigtingen van den betaalmeester voor de
verrekeningen en van den agent voor de dienst der wissels. Men
noemt die ambtenaren comptabel (rekenpligtig) omdat zij recepis-

sen afgeven
,

wel niet voor geld , maar toch voor stukken van
uitgaaf, die zij als gereed geld overnemen, om er later hunne
rekeningen mede te beleggen.

De militaire intendanten zijn slechts gedelegeerden van den Mi-
nister , in wiens naam zij contracteren , mandaten opmaken en on-
derteekenen enz., gelijk dit alles ook wel aan ministeriele ambtena-
ren wordt of kan worden opgedragen. Zij zijn deswege niet re-
kenpligtig, en mogen het niet zijn (art. 63). Wat betreft de kwar-
tiermeesters , officieren van administratie en andere hier door de
Commissie genoemd

,
de regels van hunne rekenpligtigheid kun-

nen geen onderwerp van wetgeving zijn. Instructien en regle-
menten zullen daarin voorzien. (Men zie art. 58 van het regle-
ment van uitvoering.)

De laatste woorden sub 3°. zijn onverstaanbaar geworden door
eene schrijf- of drukfout; aan het slot van het gestelde onder 2°.

moet het woordje en wegvallen even als het 3°. waar de daarop
volgende nieuwe regel mede begint, en dan is alles duidelijk.

Voor de vrijstelling van borgtogten pleiten de redenen
, in de

Memorie van Toelichting ontwikkeld.

§ 3. III. Artt. 66 on 67 (vroeger artt. 3 en 4 ontwerp n°. III).

Er bestaan werkelijk bezwaren tegen het toelaten van oppositien
en arresten bij de betaalmeesters. Men acht het, voor de goede
orde en om der eenvoudigheid wille , van veel belang

, dat de
dienst der consignatien , immers wat het contentieuse aangaat

,

onverdeeld blij ve opgedragen aan de ontvangers van de registra-
tie, en zulks te meer, omdat, ingevolge de zoo even aangehaalde
wet van 24 Januarij 1815 ( Staatsblad n°. 5), die men wenscht in

stand to houden , de betaalmeesters anders nooit met arresten of
oppositien worden bemoeyelijkt, en hun werkkring toch inderdaad
ook reeds te veel zal omvatten , om er noodeloos nog iets bij te voe-
gen waar zy niet aan gewoon zijn. Men zegt : noodeloos

,
omdat toch
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de gelegenheid tot het leggen van arresten /oenvan “ppost-

tlpn 7al hebben opengestaan gedurende al den tijd, datüesomw

•n-npprd Die gelegenheid moet eenmaal ophouden, en of da<

^^^kT tSSLutkt door de afgifte of door de betaling
"U w n andaat "ao in den regel slechts een verschil „itmaken van

r^r “tg» ‘op eene°tijdsruirate van eenige maand™

misschien wel van jaren. Het ongerief sou luer voor de adm.

nistra ie (moesten de betaalmeesters op dat punt nieuwe uistiue-

tien ontvangen en leeren toepassen) oneindig veel grooter rijn ,
dan

liet <*erief voor de belanghebbenden.
ttti OF dp

flll. Art. 68 (vroeger art. 5 ontwerp n°. III). Of de

consignatien geschieden omdat de wet er toeverphgt of er be

voegdheid toeleeft, altijd hebben ze piaals m bet bela g

den reo-tbebbende ,
geenszins van den Staat of van de sc t

Of deze laatste van de geconsigneerde sommen tijdelijk nu

h hht of nS, altijd moet zij “sich den last ™ £
over te nemen ,

te bewaren en terug te geven ,
de formaliteiten m

acht te nemen die in geval van arresten of oppositien enz. ieders

ffoed re«t moeten verzekeren, enz. en dat alles op de verantwoor-

deïm-heitï harer beambten. Men ziet geene voldoende reden,

waarom de Staat van die onbenoodi'gde en ongevraagde ^mmen nog

renten bovendien zou betalen. Het is waar, in Franklijk keert ü

, • i

r „, 1100. altiid eene rente uit van 3 ten honderd ,
noch

TS:TX alfaartden 1816, uit krachte van de wet, in die

kas moeten worden gedeponeerd, zoo als spaarbanken, pensi ui

fondsen enz., zijn zoo aanzienlijk en worden dan ook vereemgd met

het fonds van consignatien ,
door eene geheel op zich zelve staande

i ïn /iipr vopD'6 aan°'elepd belieeid, dat er ^ na af

trek^anVlle kosten zoomede van de kosten der amortisatie-kas

,

die ook al uit de overwinsten moeten worden gekweten, J aai lijks

nol eene ruime winst overblijft, die dan aan de middelen van he

r
ö

wordt toe°evoe"d. Zoo keert men daar renten uit met

voordeel ;
hier zou het verlies zijn voor den Staat. Men zou er

bestendi" een post voor moeten brengen op de begiooting.
_

De comptabelen zijn met hunne borgtogten aansprakelijk jegens

den Staat/ voor hunne gestie in het algemeen, en dus ook zooveel

de geconsigneerde sommen betreft ,
waarover die gestie zich mogt

uitstrekkeen.^ ^ ^ ^ ^ ?Q (yroeger artt . 7 en 8 ontwerp

no lil). Yereiscben geene toelichting. De aanmerkingen der

Commissie nopens deze artikelen betroffen de instelling eener

afzonderlijke bewaarkas, die thans vervallen is.

§ 10. III. Art. 71 (vroeger art. 13 ontwerp n . III).

van 28 Nivóse jaar XII wordt bier bepaaldelijk genoemd M ilde

men ze alle noemen ,
men zou er al ligt een ovei bei. hoofd kun-

nen zien, en schijnt bet verkieslijk de overige in eene algemeene

°D

Ile

1

'iintrekking van Ï!et wets-ontwerp n°. III maakt eene nadere

beantwoording van de. § § 8, 9, 10, 11 en 12, naar de meenrng

der Redering, overbodig. .

s 70° Art. 65 (thans 74). De waarde van vas.e goederen is

niet zoo gemakkelijk te constateren als die eener inschrijving op

het grootboek ,
en bet volledig bewijs van eigendom met altijd

even°goed en zeker te verkrijgen. Maar bovendien, wanneer

men, zoo noodig, bet debet van een comptabele zal verbalen op

ziin borgtogt, gaat het realiseren van vaste goederen met veel

meer moeite en omslag gespaard. Het is om die dubbele reden

,

dat men bet artikel, zoo als het luidt, wenscht te behouden,

daar bet toch ook voor de combtabelen geen groot bezwaar in

he

f7
‘

} 74 . De artt. 59 tot en met 63 van bet reglement

van uitvoering geven ,
naar men vertrouwt ,

eene duidelijke om-

sekriiving der ambstverrigtingen van den betaalmeester voor de

verrekeningen en van den agent voor de dienst der wissels. Men

noemt die ambtenaren comptabel (rekenpligtig) omdat zij recepissen

afeeven ,
wel niet voor geld , maar toch voor stukken van uit-

gaaf, die zij als gereed geld overnemen ,
om er later hunne reke-

ningen mede te beleggen.

De militaire intendanten zijn slechts gedelegeerden van den Mi-

nister in wiens naam zij contracteren ,
mandaten onderteekenen

enz gelijk dit alles ook wel aan ministerieriele ambtenaren wordt

of kan worden opgedragen. Zij zijn deswege niet rekenpligtig

,

en mogen het niet zijn (art. 63). Wat betreft de kwartiermees-

ters ,
officieren van administratie en andere bier door de Commissie

genoemd, de regels van hunne rekenpligtigbeid lumnen geen on-

derwerp van wetgeving zijn. Instructien en reglementen zullen

daarin voorzien (Men zie art. 58 van bet reglement van uit-

V
°De

n

faatste woorden sub 3°. zijn onverstaanbaar geworden door

eene schrijf- of drukfout: aan bet slot van bet gestelde onder 2°.

moet bet Avoordje en ivegvallen en even als bet 3°. waar de daarop

volgende nieuive regel mede begint ,
en dan is alles duidelijk.

Voor de vrijstelling van borgtogten pleiten de redenen ,
in de

''Memorie van Toelichting ontwikkeld

8 72. Art. 68 (thans 76). De beslissingen van de Rekenka-

mer op rekeningen zullen Avorden uitgevoerd naar de voorschrif-

ten der wet, zegt art. 67 aan bet slot. Men dacht daarbij aan

de Fransche wet van 27 Ventöse jaar !X ,
alzoo de i™^e“

ring van sloten van rekening nog altijd is opgedragen aan de ont-

vangers van de registratie, die men daarvoortdurend mede

wenscht te belasten. mlcm <!75l
Om echter allen twijfel weg te nemen beeft men art. 67 (thans i

)

gewijzigd en aangevuld, en daarbij niet ondienstig geacht om

ook ,
voor de bedoelde sloten van rekening ,

aan bet Rijk een al0e

meen voorregt te verzekeren boven alle andere schulden ,
rang

nemende na de voorregten in art. 1195 Burgerlijk Wetboek op-

^ De Redering is voorts van oordeel ,
dat ,

voor bet overige ,
de

regten der comptabelen, met betrekking tot hunne verantwoor-

dt, bij hunne instructien moeten worden geregeld.

Dit AAmts-ontwerp betreft dan ook alleen de A'erpligtingen van

de administratie, zoo als bet ontwerp n°. II de bevoegdheden en

verpligtingen betreft van de Algemeene Rekenkamer. Uit dat

oogpunt gelooft men niet, dat de voorschriften van het artikel

in behandeling eenige andere aanvulling noodig hebben, dan dia

welke door de Commissie nuttig wordt geacht m de le'iactie.

De Regering vertrouwt ,
dat de AVijzigmg daariu voorgesteld bij

de Nota, aan bet doel zal beantAVOorden.
. ,

Ten opzigte van bet 3de lid, gelieve men in het oog te hou

den dat daarin slechts een maximum van boete wordt gepaald,

en wel om aan de administratie tot ngtsnoer te strekken bij

bet vaststellen der instructien. Men wil baar binnen de gren-

zen van dat maximum alle ruimte hebben gelaten, om de boete

hooier of lager te stellen, naar gelang van den aard enden om-

vang van bet beheer van den comptabele ,
de vermoedelijke

oorzaak ziinor nalatigli6id > Gnz*
. ~ , -rr

Het voorschrift houdt verband met dat van art. 10 ontwerp II .

hetwelk de boete, ofschoon bij de instructien bedreig ,
ni

hebben opgelegd dan door de Algemeene Rekenkamer ,
alwaar het

feit der nalatigheid vooraf kan en moet zijn geconstateei d.

8 73. Art. 69 (thans 77). Aan bet bier geuite ^Hangen is

door eene bijvoeging van den inhoud als bier wordt bedoeld ,m

art. 13 van ontAverp n°. II, voldaan. De bepaling zelve schijn

aldaar te buis te belmoren.
. . , oa„

s 74. Art. 70 (thans 77). De Regering gedraagt zich aan

betreen door baar in § 1 dezer Memorie is gezegd. -

§°75. Considerans. Men meent alhier te kunnen volstaan met

het aangemerkte bij do §§ 1 en 5. .

° De Minister van Finantien ,

Yan Bossr.

[XXXYIII. 5.]

NOTA VAN WIJZIGINGEN in N°. I der Ontwerpen

van Wet tot regeling van ’s Rijks algemeene Comptabiliteit.

[Zie deze Wets-ontwerpen op bladz. 595 en vo gg. er

Bijlagen van bet Bijblad II. 1850 1851.

J

Het ontwerp n°. I Avordt aangevuld en gewijzigd als volgt

^
Art 1 de woonden: van den eersten Januanj tot den taatsten

December, worden vervangen door de volgende: „ van den eersten

„ Januarii tot en met den laatsten December .

Art. 2,
J

laatste lid, voor de woorden: indirecte le.astmgen t«

lezen : » andere belastingen”.
. «nniJnirwi

Art. 3, in plaats van het tweede jaar ,
in de onderafdelingen

a en b te lezen: » bet jaar volgende op bet dienstjaar .

Art. 4 ,
het 2de lid 'te vervangen door de volgende bepa ïng

.

„ De uitzonderingen op dezen regel, voor zooveel betreft _d«

„ vertrekkingen van materieel door de Departementen van Marine

: Tvan Oorlog te doen, worden door eene afzonderlijke wet

TXia denSf«gel staat 66 . word. „ 75"

Dit artikel neemt nog aan eene 2de alinea van dezen inhoud^

* Aan dat collegie worden medegedeeld de kohieren der direct*

„ belastingen en de domeinleggers van den btaat
, .

Art. 8, doorhalen in den lsten en 2den regel de woo,den .

vermelden het onderwerp. Zij. ,
•

De 3de alinea wordt gewijzigd en aangevuld als volgt ->0

plaats van het Ministerie van Finantien te stellen: » den » °

o van Finantien ,
door wien re, binnen tw.ntrg dagen, worden

„ nvpr r>
,eb]'anrt bij de Algemeene Rekenkamer . . , v

Eene
6

' 4de ot laatste "alinea bij te voegen van deren .nhotU.

„ 'jststzxz
„ der middelen m betrekking staan.

h t woord
Art 9 lsten re^el, voor het woordje de wordt tiet vooru

„ 4ne” ik de plaats gesteld ;
en zulks in verband met de aanvulling

van bet naastvoorgaande artikel.

BiJBLAD VA3 DB KBDBULASÖSCHB STAATS-COüBAXT. 1852—185$. kl.
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Art. 10, 2de alinea, in plaats van de woorden : roerende

zaken
, te lezen: » roerende en onroerende zaken” , en in den daarop

volgenden regel achter het woord kunnen te laten volgen : » met
w inachtneming van de vormen ,

voorgeschreven bij de wet van
» 22 December 1850 ( Staatsblad n°. 09 )”.

Eindelijk neemt het artikel nog eene 3de alinea aan van den
volgenden inhoud:

» De vorenstaande bepalingen brengen geene verandering in de
» wet van den 9den Mei 1846 ( Staatsblad n°. 33), tot opheffing

» van het Fonds der Nationale Nijverheid.”

Art. 12, de woorden: doch verder niet
, aan het slot van dit

artikel
,
vallen weg.

Art. 13, in den 2den regel valt het woordje voor weg; in

den 3den regel wordt het woordje bij door het woordje »in”,

en het woord gerekend door het woord » gebragt” vervangen.
Art. 14 , in den voorlaatsten regel worden voor de woorden : zoo-

veel mogelijk
,
de woorden : » zooveel noodig” in de plaats ge-

steld.

Art. 15, 2de lid, den laatsten regel aldus te lezen: » wordt
» dit in den toelichtenden staat bij het betrokken artikel aange-
» teekend.”

Het 3de lid van dat artikel te lezen als volgt : » Alle uitga-

» ven, die niet het gevolg zijn van onmiddellijke diensten en leve-

» ringen aan het Kijk gedaan , als daar zijn : subsidien , onderstand-

» gelden, gratificatiën, tegemoetkomingen en dergelijke, worden
» uitdrukkelijk onder deze hare benaming in de begrooting ver-

>, meld.”

Art. 16, in den 3den regel komt vóór het woordje wordt ,

het navolgende : » welker daarstelling of voltooijing meer tijd

j) vordert dan den loop van een dienstjaar”. In den 4den regel

worden de woojAlen : ook nog binnen 'slijns, vervangen door de

volgende : » in de toelichtende staten bedoeld bij art. 14, ook nog”.

Art. 17. De woorden : 3°. de academie te Delft vallen weg , en
4°. wordt aldaar » 3°.”

5°. » » » 4°.”

6°. )) n 11 5°.”

Art. 22 wordt aan het slot aangevuld met de volgende zin-

snede : )) welke laatste zich bepaalt bij de beoordeeling of de stand
» der begrooting

,
na aftrek van het reeds beschikbaar gestelde

,
de

» overschrijving of de daarstelling van den nieuwen post toelaat.”

Art. 23, achter do woorden: van welken aard
, wordt gevoegd

het woordje » ook”.

Art. 29 , in den laatsten regel valt het woord dergelijke weg.
Art. 30, de woorden aan liet slot: wordt uit .... vergoed

,
te

vervangen door de volgende : » wordt ten laste van het hoofdstuk

» der begrooting, waaruit de werken zijn bekostigd, geordonnan-
» ceerd , en als eene toevallige bate aan de schatkist teruggegeven.”

Art. 31 , onder lit. g vallen de woorden : of onaannemelijk

weg; en in de 2de alinea worden achter het woord bepalen nog
gevoegd de woorden : » en kenbaar maken”.
Het woordje en

,
aan het slot van lit. I', valt weg, en daarop

te laten volgen een nieuw lit. I van dezen inhoud : » l. wegens
» het vervoer van brievenmalen; en”;— lit. I (oud) wordt: » m.”

Art. 32 wordt aangevuld met de volgende alinea :

» Zoodanige rijks-ambtenaren , die als erfgenamen van aannemers
»> in de verpligting geraken om de contracten , door deze laatsten

i) aangegaan, geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zijn daartoe

H bevoegd, mits zij niet vallen onder do bepalingen van art. 175
ii van het Wetboek van Strafregt.”

Art. 33, voor de woorden : in solidum worden in do plaats ge-

steld do woorden : » hoofdelijk en voor het geheel”.

Art. 37, voor de woorden : de verevende sommen dan nog ,
komen

in de plaats do woorden : n zulke vereveningen”.

Art. 38, voor bet woord: leerlingen
, ia den laatsten regel, te

lozen : » leveringen”.
,

Art. 40 , aan het slot dor lsto alinea
,

in plaats van de
woorden: naar eisch gewaarmerkt

,
te lezen: » gewaarmerkt over-

)i eenkomstig do bostaando wettelijko en reglementaire voor-
>i schriften.”

Art. 41 ,
voor do woorden : » geschied, worden verantwoord aan

de Algemeene Rekenkamer
, te lezen: >i of uit dein ’s Kijks schatkist

ii gedeponeerde of geconsigneerde gelden geschied, worden verant-
ii woord aan do Algcmeeno Kekenkamer door maandelijkseko opzen-
ii ding der betaaldo stukken door do betaalmeesters”.

Art. 42, lit. a , voor do woorden: soldijen en verdere corpsen,

to lezen : » soldijen en verdere kosten der corpsen.” In do 2do
alinea volgendo op lit. d, voor art. 66, to lezen: » art. 75”.

Art. 44. Mot uitzondering van de laatste alinea, vervalt dat

artikel en komt daarvoor in do plaats het navolgende :

ii Alle vorderingen ten lasto van hot Kijk, die niet zijn verevend ,

ii geordonnanceord en betaald binnen do zes jaren volgendo op de
>i oponing van hot dienstjaar , zijn verjaard en vernietigd.”

In do 2de alinea in plaats van : liet tegenwoordig artikel, te lozen :

>i Dozo bepaling”.

In Art. 46 wordt aan het slot nog de volgende zinsnede toe-
gevoegd:

ii Aan alle belastingschuldigen dio tevens mogten zijn schuld-
ii eischers van den Staat , wordt het middel van compensatie
ii tegen den Staat uitdrukkelijk ontzegd.”

Op Art. 48 volgt:

TWEEDE HO OFDSTUK.
Van de verantwoording der staats-uitgaven.

moet zijn

«TWEEDE HOOFDSTUK.
>i Van de verantwoording der staats-ontvangsten en y.itgaven."

In Art. 49 komt, in plaats van het gestelde onder a, b, e, het
navolgende

:

ii a. het geraamd bedrag;
I) b. de regten verkregen door den Staat;

ii c. wat daarop ontvangen is
,
en

ii d. wat daarop te ontvangen overblijft.”

NaArf.51 komt een nieuw «Art. 52”, van den volgenden inhoud:
ii Daarenboven wordt door den Minister van Finantien afgelegd

ii eene volledige schatkist-rekening, bevattende al de ontvangsten
I! en betalingen, welke gedurende het afgeloopen jaar hebben plaats
!i gehad op de beide diensten der staats-inkomsten en uitgaven

, de
ii speciale diensten, de Kijks- bijzondere fondsen, de gedeponeerde
ii fondsen

,
de provinciale fondsen en alle finantiele operatien

,

ii voortvloeiende uit het in omloop brengen van schatkist- ofmunt-
!i biljetten, in- ofverkoop van nationale schuld, en wat des meer zij.”

Art. 52 verandert in h Art. 53” en wordt verder gewijzigd en
aangevuld als volgt : » De rekeningen , bedoeld in de artt. 49 en
!i 50, worden over ieder dienstjaar opgemaakt onder de dagtee-
i) kening der afsluiting van de begrooting; de rekening der sehat-
!i kist onder de dagteekening van den 31sten December van het
!i jaar waarover zij loopt. Zij worden vóór of op den 31 sten
!i December daarop volgende overgebragt bij de Algemeene Reken-
i! kamer.

ii Uit de rekeningen van staats-ontvangsten en uitgaven wordt
>i ééne algemeene rekening over het dienstjaar door den Minister
ii van Finantien opgemaakt.”

Art. 53 vervalt.

Art. 54 , in de laatste zinsnede vallen weg de woorden : het

slot van de rekening omschreven in art. 53 , zoomede.

Art. 55, 6°. vervalt; 7°. wordt h 6°.”

DERDE HOOFDSTUK.
Paragraphen bijvoegen.

Art. 56, in den 2den regel van dit artikel vallen de woorden:
in het algemeen weg.

Art. 58, in den 1 sten regel , in plaats van: der tegenwoordige wel
te lezen: » dezer wet”.

In den laatsten regel staat debet, lees n credit”.

Art. 59, in den 2den regel
, staat credit, lees » debet”.

Na Art. 62 invoegen :

I! § 3. Betreffende het consigneren van gelden in de schatkist.

tl Art. 63. In de schatkist worden opgenomen alle gelden

,

ii die, uit kraekte of naar aanleiding van de wet, bij liet Ryk
!i moeten of kunnen worden geconsigneerd.

ii Deze bepaling brengt geene vei^indering in de wetten , die con-
ii signatien bevelen of toelaten bij de griffien van de regtbanken of

ii elders.

ii Art. 64. De Staat is aansprakelijk voor alle gelden , in
'i de schatkist geconsigneerd, mits de consignatie zij geschied
ii op een daartoe aangewezen kantoor, en met inachtneming van
!i do vormen bij de reglementen bepaald.

!i Alle regtsvorderingen, op deze wetsbepaling gegrond, worden
n ingesteld en vervolgd als personele vorderingen • ten laste van
n den Staat.

!i Art. 65. Bij uitzondering op de wettelijke bepalingen
ii tegen het in beslag nemen van gelden of effecten , berustende op
ii kantoren tot do algemeenc lands -administratie behoorende,
ii blijven do voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Regts-
» vordering van toepassing op de gelden, die uit krachte of naar
ii aanleiding van do wet in de schatkist zijn of worden gecon-
!i signeerd.

ii Art. 66. De teruggave der geconsigneerde sommen ge-
ii schiedt ter plaatse waar de consignatie is geschied; en zulks
>i uiterlijk twintig dagen na do opvordering of na de indiening of
ii do beteekening van de acte of van het vonnis, hetwelk dio

ii teruggave autoriseert.

ii Z\j wordt, wanneer de bewijsstukken deugdelijk zijn ,
niet

ii anders geweigerd dan bij het bestaan van arresten cf oppositien ,

ii beteekond ten kantore van den ambtenaar, by wion de som is

ii geconsigneerd.

w Art. 67. Gecno arrosten of oppositien zyn geldig, wanneer
u zy , na verloop van do twintig dagen in het vorig artikel vermeld
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n worden beteekend, of wanneer bet mandaat van betaling reeds

m afgegeven is.

i> Art. 68. Van de geconsigneerde sommen worden geen renten

» goedgedaan , doch alle kosten van beheer en van bewaring zijn

w voor rekening van den Staat.

n Art. 69. De consignatien geschieden ten kantore van lands^

« comptabelen die daaruit geene betalingen of verstrekkingen

v doen, dan op last van den Minister van Finantien.

» Art. 70. Een algemeene maatregel van inwendig bestuur

» bepaalt nader de kantoren, waar de te consigneren gelden in

i) ontvang worden genomen, gelijk mede de vormen
,
zoo bij het

» doen der consignatien, als bij het opvorderen der gecon-

n signeerde gelden in acht te nemen.
i) Art. 71. De wet van 28 Nivöse jaarXII, zoomede alle an-

v) dere nog bestaande wetten en verordeningen betrekkelijk het

H consigneren en deponeren van gelden bij het Kijk, worden inge-

n trokken en buiten werking gesteld.”

§ 3 (oud) wordt » §
4”.

Art. 63 (oud) wordt » Art. 72”
, en zoo vervolgens.

Art. 66, thans 75, aan het slot van het bepaalde onder 28
.,

valt weg het woordje en.

De regel die daarop volgt ,
vangt niet aan met 3°.

,
maar dade-

lijk met het lidwoord : De.

Art. 67, thans 76. Het gestelde onder S°. valt weg en wordt

vervangen door het volgende :

» 3°. voor de invordering van alle sloten van rekening ten

» laste van de comptabelen ,
door de Algemeene Rekenkamer ge-

« constateerd.

» Ter zake van die sloten van rekening, heeft het Rijk een

n algemeen voorregt op alle roerende en onroerende goederen van
» den comptabele ,

boven andere schuldeischers
, met uitzondering

» alleen van de bevoorregte inschulden, in art. 1195 van het

« Burgerlijk Wetboek vermeld.

)) De invordering daarvan, zoomede die van tekorten in kassen

n van comptabelen,, geschiedt bij dwangbevel, door of namens den

» Minister van Finantien uitgevaardigd, en met inachtneming der

n vormen opzigtelijk de invordering der registratie-regten voor-

x m geschreven.”

Art. 68 ,
thans 77 ,

achter het woord erven
, in den lsten

regel, te voegen het woord «bewindvoerders”
, en het 4de lid to

lezen als volgt:

» Na of gelijktijdig met de beboeting wordt aan den comptabele,

» of aan hem of hen wien ’t anders aangaat, een nieuwe termijn

s voorgeschreven.”

In de voorlaatste zinsnede, 3den regel, staat geêxtendeerd
,

lees : » uitgetrokken”.

[xxxviir. 6.]

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET N<>. I tot regeling

van 's Rijks algemeene Comptabiliteit.

Wij WILLEM Hl, exz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
, dat het noodzakelijk

is, ter uitvoering der artt. 119 tot en met 122, in verband met
art. 176 van de Grondwet, regelen te stellen op het beheer der geld-

middelen en eigendommen van den Staat,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten -Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

EERSTE HOOFDSTUK.
Van het beheer der staats -ontuangslen en uitgaven.

AFDEELING I.

Van het dienstjaar.

Art. 1. Het tijdvak, waarover de algemeene staatsbegrooting

wordt vastgesteld , loopt telkens van den eersten Januarij tot en

met den laatsten December van ieder jaar en maakt alzoo het
dienstjaar uit.

Art. 2. Tot een dienstjaar béhooren alleen de diensten en de
regten gedurende het jaar zelf gedaan en verkregen door den
Staat en zijne schuldeischers.

Hiervan zijn uitgezonderd: de renten der nationale schuld, de
lijfrenten, de cijnsen, thijnsen en dergelijke

; de onderhoudskosten
en de pacht- en huurpenningen, betaalbaar bij het jaar, of bij

kortere vastgestelde termijnen.

Deze uitgaven en ontvangsten worden gerekend te behooren

,

voor zooveel de renten en de lijfrenten betreft, tot de dienst van
het jaar, waarover zij in de begrooting zijn gebragt, en voor
zoovepl al het overige betreft, tot de dienst van het jaar, waarin
de schuld volgens de overeenkomsten vorderbaar is.

Van de directe belastingen, geheven over een tijdvak waarbij
twee verschillende jaren zijn betrokken, wordt de opbrengst even-
redig op twee dienstjaren geboekt. Van de andere belastingen

komen de opbrengsten ten voordeele van het dienstjaar, waarin
zij met der daad ontvangen zijn.

Art. 3. De dienst blijft open:
a. tot den 31sten Augustus van het jaar, volgende op het

dienstjaar, om de werken of gedeelten van dien en de leverantien
te volbrengen, die, volgens de verklaring van het hoofd van het
departement van algemeen bestuur, door buitengewone omstan-
digheden, in die verklaring te vermelden, niet vóór den 31sten
December hebben kunnen ' worden opgeleverd;

b. tot den 31sten October van het jaar, volgende op het dienst-

jaar, om alles ten einde te brengen, wat de invordering der mid-
delen en de verevening

,
ordonnancering en betaling der uitgaven

betreft.

AFDEELING II.

Van de staats-ontvangsten.

Art. 4. Geene geldleeningen wordea ten laste of onder waar-
borg van het Rijk aangegaan, geene vruchtdragende, of voor
’s Lands dienst nog bruikbare rijks-goederen of eigendommen
vervreemd, anders dan uit krachte der wet.
De uitzonderingen op dezen regel, voor zooveel betreft de

verstrekkingen van materieel door de Departementen van Marino
en van Oorlog te doen, worden door eene afzonderlijke wet vast-
gesteld en geregeld.

Art. 5. Alle inkomsten zonder onderscheid worden tot dekking
der uitgaven bij de begrootings-wetten aangewezen.

Art. 6. Geene overschotten van vroegere diensten of buiten-
gewone middelen

, in art. 4 vermeld
, worden in de raming der

inkomsten begrepen.

Art. 7. Behoudens het geval voorzien bij het 1ste lid van
art. 75 hierna, mogen geene gelden ten behoeve van het Rijk of

zijne instellingen in ontvang worden genomen, dan door een rijks-

ambtenaar, daartoe wettig aangesteld, en die van zijn beheer
verantwoording doet aan de Algemeene Rekenkamer.
Aan dat collegie worden medegedeeld de kohieren der directe

belastingen en de domeinleggers van den Staat.

Art. 8. De quitantien van stortingen in de schatkist strekken

tot kwijting en verbinden de schatkist jegens hem, die de over-

storting heeft gedaan, mits zij binnen drie maal vier en twintig

uren daarna zijn vertoond aan den burgemeester der gemeente
waarin zij zijn afgegeven.

Eerst nadat de burgemeester zich heeft overtuigd , dat het nom-
mer

,
zoomede het bedrag in cijfers en letters , tusschen quitantie

en strook overeenstemt, voorziet hij de quitantie van zijn visa,

en geeft die
, nadat de strook daarvan afgescheiden is , aan den

houder terug.

De aldus teruggehouden strooken worden . door den burge-
meester op eene lijst gebragt, met vermelding van het nommer
en het bedrag. Vergezeld van die lijst, worden zij door hem,
vóór of uiterlijk op den 5den van de daarop volgende maand,
opgezonden aan den Minister van Finantien, door wien ze, bin-

nen twintig dagen, worden overgebragt bij de Algemeene Reken-
kamer^
De quitantien van storting vermelden het onderwerp, wanneer

zij met de maand- of saldo-staten van de ontvangers der mid-
delen in betrekking staan.

Art. 9. Aan den burgemeester wordt overgelaten, om zijne

verrigtingen
,
in het vorig artikel omschreven, bij behoorlijke dele-

gatie op te dragen aan een lid of aan den secretaris van het

gemeentebestuur. Van zoodanige delegatie wordt door hem aan
den Minister van Finantien kennis gegeven, met naauwkeurigo
opgave van namen en voornamen en onder bijvoeging van do
handteekening in duplo des gedelegeerden.

Art. 10. Geene remissien van belasting of kwijtschelding van

andere vorderingen , het Rijk aankomende, worden verleend dan

uit krachte van de wet.

Verschillen over vorderingen van den Staat of ten zijnen laste,

roerende en onroerende zaken betreffende en niet meer bedragendo

dan f 3000, kunnen, met inachtneming van de vormen voorge-

schreven bij de wet van 22 December 1850 {Staatsblad n°. 99),

door Ons bij dading worden beëindigd. Wanneer zij hoogere

sommen betreffen, wordt de goedkeuring van de wetgevende

magt vereigcht.

De vorenstaande bepalingen brengen geene verandering in do

wet van den 9den Mei 1846
(
Staatsblad n°. 33), tot opheffing van

het Fonds der Nationale Nijverheid.

Art. 11. De comptabelen, die uit hunne eigen penningen heb-

ben opgelegd wat de belastingschuldigen of debiteuren te betalen

hadden, treden in al de regten van de schatkist, naar de bepa-r

lingen van het Burgerlijk Wetboek.
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AFDEELING III.

Van de staats-uitgaven.

§ 1. Van de instelling der begrooting.

Art. 12. Alle bekende of vermoedelijke rijks-uitgaven
, zonder

onderscheid, worden begrepen in de begrooting der staatsbehoeften.

Die begrooting wordt gesplitst in hoofdstukken, afdeelingen

en artikelen.

Art. 13. Behoudens het bepaalde bij het 2de lid van art. 2,

mag in geen geval het verschuldigde of het betaalde over het

eene dienstjaar in de begrooting van het andere dienstjaar worden
gebragt.

Art 14. Nevens de ontwerpen van wet tot vaststelling der

begrooting, worden overgelegd uitgewerkte staten van toelichting

omtrent het geldelijk beloop van ieder artikel van uitgaaf, verge-

leken met hetgeen daarvoor over het jongst afgesloten dienstjaar

werkelijk is besteed.

De verschillen tusschen verleden en toekomstige behoeften

worden, zooveel noodig, door bijgevoegde aanteekeningen op-

gehelderd.

Art. 15. Elk artikel der begrooting betreft slechts uitgaven

van eenerlei aard. De uitgaven wegens het personeel en die

wegens het materieel worden afgezonderd gehouden.

Wanneer de uitgaaf bij de Grondwet of bij eene speciale wet
is geregeld, of hare regeling mogt zijn opgedragen aan den Ko-
ning

,
wordt dit, in den toelichtenden staat, bij het betrokken

artikel aangeteekend.

Alle uitgaven , die niet het gevolg zijn vanonmiddellijke diensten

en leveringen aan het Rijk gedaan, als daar zijn: subsidien ,
on-

derstand-gelden
,

gratificatiën, tegemoetkomingen en dergelijke,

worden uitdrukkelijk onder deze hare benaming in de begrooting

vermeld.

Art. 16. Wegens alle groote werken, zoo als de daarstelling van
nieuwe wegen of kanalen, van vesting- of havenwerken, van droog-

makingen of indijkingen en dergelijke, welker daarstelling of vol-

tooijing meer tijd vordert dan den loop van een dienstjaar, wordt,

behalve de uitgetrokken som, gedurende het dienstjaar benoodigd
,

in de toelichtende staten bedoeld bij art. 14, ook nog het volle

beloop vermeld der geraamde kosten voor het gehecle werk.

§ 2. Van de speciale diensten.

Art. 17. De rijks-instellingen of ondernemingen waartoe de

uitgaven geheel of gedeeltelijk uit eigen inkomsten worden bestre-

den, worden beheerd als speciale diensten.

Daartoe belmoren :

1°. de arbeid in de gevangenissen

;

2°. de Lands-drukkerij , daaronder begrepen het Staatsblad

en do Staats-eourant en al wat verder aldaar voor ’s Ryks reke-

ning wordt gedrukt en uitgegeven ;

3°. de kolonisatie van behoeftigen;

4°. de militaire academie te Breda

;

5°. alle dergelijke instellingen of ondernemingen meer, waar-
van alleen het voor- of nadeelig resultaat eene bate of een last

wordt van het Rijk.

Art. 18. Wegens elke speciale dienst worden de ontvangsten

en de uitgaven opgenomen in eane afzonderlijke begrooting, die

als aanhangsel bij de begrooting van staatsbehoeften gevoegd, en

daarmede gelijktijdig bij de wet vastgesteld wordt.

liet vermoedelijk saldo eener speciale dienst wordt, om te

sluiten , als laatste post gebragt ; zoo het nadeelig is , in de

raming der ontvangsten, en zoo het voordeelig is, in de begrooting

van uitgaven

Wanneer het nadeelig is, wordt het als te leveren bijdrage

opgenomen in het betrokken hoofdstuk der algemeeno staatsbe-

grooting, en wanneer het voordeelig is, in de raming der algo-

irieene inkomsten van het dienstjaar.

§ 3. Van de onvoorziene uitgaven , en van overschrijvingen.

Art. 10. Afgescheiden van de som, die jaarlijks ter beschik-

king van den Koning gesteld wordt, heeft ieder hoofdstuk der

begrooting aan het slot een artikel voor onvoorziene uitgaven.

Art. 20. Voor uitgaven, die hare omschrijving vinden in de

begrooting, kunnen de toegestane sommen door geene overschrij-

ving worden verhoogd, tenzij de begrootings-wetten daartoe uit-

drukkelijk vrijheid geven, en de overschrijving geschiede uit het

artikel voor onvoorziene uitgaven.

Art. 21. Voor uitgaven, die hare omschrijving niet vinden in

do begrooting , als eerst opgekomen in den loop van het dienst-

jaar, kan — mits het geeno groote werken betreft, zoo als bedoeld

zijn in art. 16 dezer wet, — oen nieuw artikel uit dat der on-

voorziene uitgaven, in hetzelfde hoofdstuk , aan de begrooting

worden toegevoegd.

Dezo vrijlating geldt niet voor uitgaven die reeds bij de begroo-

tings-ontwerpen , of daarvóór of daarna waren voorgedragen
,
en

toen uiet zijn toegestaan.

Art. 22. De overschrijvingen en de daarstelling van nieuwe
posten in de twee voorgaande artikelen bedoeld, geschieden niet

anders dan op Onzen last, en op mede-voordragt van den Minister
van Finantien, welke laatste zich bepaalt bij de beoordeeling of

de stand der begrooting
, na aftrek van het reeds beschikbaar

gestelde , de overschrijving of de daarstelling van den nieuwen
post toelaat.

Art 23. Geene betalingen
, van welken aard ook , worden

regtstreeks op het artikel voor onvoorziene uitgaven aangewezen.

AFDEELING IV.

Van het beheer der begrooting.

§ 1. Algemeene bepalingen.

Art. 24. Behoudens het bepaalde bij art. 58 hierna, worden,
onder geen voorwendsel hoegenaamd

, sommen van de begrooting
afgeschreven of afgezonderd , om eerst later hare bestemming te

bereiken , en worden derhalye als deünitief bezwaar niet anders
op de begrooting geboekt, dan verevende en 'werkelijk betaalde
vorderingen ten laste van den Staat.

Art. 25. Van de sommen, die eenmaal als betaald ten laste der
begrooting zijn geboekt, wordt geene afschrijving of vermindering
ter zake van weder-overstorlingen, ook geene overboeking op andere
hoofdstukken of artikelen ter zake van verrekeningen of verkeerde
imputatien tot stand gebragt, anders dan met medewerking van
den minister van Finantien.

Art. 26. De hoofden der ministeriele departementen mogen
middellijk noch onmiddellijk het bedrag van hun hoofdstuk door
eenige bate, het Rijk aankomende, verhoogen.

Art. 27. Gcene landsgoederea , van welken aard of oorsprong,
mogen aan een schuldeischer worden afgestaan , in het voordeel
van den post der begrooting, waaruit zijne vordering moet worden
gekweten.

Art. 28. Wanneer eenig onbruikbaar geworden roerend goed
,

ter beschikking staande van de hoofden der departementen van
algemeen bestuur, door herstel noch bewerking van eenig nut
meer kan zijn voor de dienst, maar niettemin nog waarde heeft,

geschiedt de verkoop in het openbaar en wrordt de opbrengst als

toevallige bate op de loopende^ dienst in de schatkist gestort.

Van dezen regel is alleen uitgesloten de opbrengst: 1°. van den
paardenmest, 2°. van het onbruikbaar geworden ledergoed en
paardentuig, en 3°. van de buiten dienst gestelde slaapfournituren

bij de landmagt. Die opbrengsten blijven ter beschikking van de
administratie , om , behoudens verantwoording aan de Algemeene
Rekenkamer , weder ten nutte van de dienst te worden aan-
gewend.

Art. 29. Als ontvangsten op het loopende dienstjaar worden
gebragt de sommen ,

die ten onregte betaald mogten zijn op minis-

teriele mandaten en ordonnantiën en welker teruggave eerst plaats

mogt vinden na de afsluiting van de dienst , en in het algemeen
alle andere toevallige baten.

Art. 30. De geldelijke waarde van afbraak of andere materiele

voorwerpen , die van ’s Rijks wege aan aannemers van openbare
werken zijn verstrekt of afgestaan, wordt ten laste van het hoofd-

stuk der begrooting , waaruit de werken zijn bekostigd
,
geor-

donnanceerd, en als eene toevallige bate aan de schatkist terug-

gegeven.

§ 2. Van het contracteren ivegens staats-uitgaven.

Art. 31. Alle werken en leverantien ten behoeve van den Landa
geschieden op contracten van openbare aanbesteding.

Hiervan zijn uitgezonderd de werken, die noodwendig onder
eigen beheer of toezigt van ’s Rijks ambtenaren of in daggeld
moeten worden uitgevoerd

, zoomede de aankoopen van grond-
stoffen voor de dienst van den arbeid in de gevangenissen en
van de lijnbanen der Marine, en eindelijk de leverantien, welke
buiten ’s lands of in de koloniën en bezittingen van het Rijk in

andere werelddeelen moeten plaats hebben.

Ook mag onder ’s hands worden overeengekomen:
a. wegens werken, leverantien en transporten, waarvoor da

gcheele uitgaaf niet meer bedraagt dan f 1000, of wanneer liet

aanbestedingen geldt voor meer dan e'ón jaar, en de juarlijkscho

uitgaaf de som van f 300 niet te boven gaat;

b. wegens alle soorten van leveringen, werken en transporten,

waaromtrent de omstandigheden in het belang der administratie

geheimhouding vereischen

;

c. wegens Ievering van voorwerpen, die uitsluitend worden
vervaardigd door geoctroijeerden ter zake van uitvinding of in-

voering ;

d. wegens levering van voorwerpen die slechts óón eenigen

bezitter hebben;
c. wegens kunstwerken of levering van voorwerpen , welker

zamenstelling
, eene bijzondere naauwkeurigheid vcreischende

,

slechts aan beproefdo kunstenaars of werklieden kan worden to»-

vsrtrouwd

;
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f. wegens werken en leveringen
,
die geschieden bij wyzo van

proefneming voor édns ;

g. wegens leveringen
, transporten of werken

, waarvoor in het

openbaar gecne aanbiedingen waren gedaan, of tot een te hoog
bedrag was ingeschreven.

Voor zooverre echter de administratie gemeend heeft een maxi-

mum van aannemingsprijs te moeten bepalen en kenbaar maken,
mag dat maximum bij eene onderhandsche toewijzing niet worden
overschreden

;

h. wegens leveringen
,
transporten en werken , die in blijkbaar

spood-vereischende gevallen , door onvoorziene omstandigheden
veroorzaakt

, het uitstel eener openbare aanbesteding niet kunnen
lijden

;

t. wegens assurantiën ;

k. wegens het vervoeren van rijksgelden

;

l. wegens het vervoer van brievenmalen ; en

m. wegens leveringen door de administratien der gevangenissen

en ook door de armen-inrigtingen ,
wanneer deze laatste hare leve-

ringen doen op een prijs-tarief, door den Koning gearresteerd.

Geene contracten van openbare of onderhandsche aanbesteding

worden gesloten voor langer dan vijfjaren, tenzij uit krachte van

de wet.

Art. 32. Wanneer openbare aanbestedingen werken of leveran-

tien betreffen ,
die in de aannemers eene of andere bijzondere

geschiktheid vereischen ,
worden als mededingers geene andere

personen toegelaten, dan die vooraf door de administratie be-

kwaam zijn geoordeeld, en de bewijsstukken hebben overgelegd

bij de voorwaarden bepaald.

Personen, buiten ’slands woonachtig, moeten domicilie gekozen

hebben binnen het Kijk
,
om als mededingers bij eene openbare aan-

besteding of als aannemers op onderhandsche contracten te worden
toegelaten. Alle rijks-ambtenaren en bedienden zijn onbevoegd om
eenige werken of leveringen voor den lande aan te nemen, of zich

daarvoor als borgen te stellen : zij mogen daar zelfs geen deel in

hebben, hetzij regtstreeks of zijdelings, in het openbaar of onder

de hand.
Zoodanige rijks-ambtenaren, die als erfgenamen van aannemers

in de verpiligting geraken om de contracten , door deze laatsten

aangegaan
,
geheel of gedeeltelijk uit te voeren

, zijn daartoe be-

voegd, mits zij niet vallen onder de bepalingen van art. 175 van

het Wetboek van Strafregt.

Art. 33. Bij de voorwaarden van elke aanbesteding worden de

aard en de omvang der waarborgen bepaald, die de gegadigden

zullen moeten leveren , om als mededingers te worden toegelaten.

Tot verzekering van de rigtige nakoming hunner verbindtenissen

moeten de aannemers in elk geval twee gegoede borgen stellen
,

binnen dit Kijk gevestigd ,
en die zich met den aannemer zelven

ieder hoofdelijk en voor het geheel verbinden.

Art. 34. Al wat verder betreft de vormen
, bij de openbare

aanbestedingen in acht te nemen
, en de algemeene regten en

verpligtlngen zoo van de administratie als van inschrijvers, aan-

nemers en leveranciers, maakt het onderwerp uit van een alge-

meenen maatregel van inwendig bestuur.

§ 3. Van liet verevenen van staats-uitgaven.

Art. 35. De vorderingen ten laste van het Rijk worden ver-

evend door het hoofd van het betrokken departement van alge-

meen bestuur of zijne gedelegeerden.

Art. 36. Elke verevening moet gegrond zijn op het bewijs of de
bewijzen van het verkregen regt des schuldeischers.

Het grootboek der nationale schuld is het grondbewijs van alle

ingeschreven, rentegevende kapitalen.

Ai’t. 37. Vereveningen op rekening of in mindering geschieden

alleen voor gedane diensten , en nimmer mogen zulke vereveningen
overschrijden de vijf zesde gedeelten der verkregen regten, door
behoorlijke bewijzen van oplevering gestaafd.

Dit voorschrift is niet toepasselijk op de vereveningen ter zake
van het leveren van kunstwerken of voorwerpen bedoeld onder e

van art. 31.

Art. 38. Geene interesten worden ten laste van den Staat
geleden aan aannemers of leveranciers

, wegens de vertraagde vol-

doening hunner vorderingen of wegens leeningen of voorschotten

ter zake van diensten en leveringen binnen het Rijk.

§ 4. Van de betaling.

Art. 39. De hoofden der ministeriele departementen wijzen

geene betalingen op de schatkist aan , dan met voorkennis van den
Minister van Finantien.

Art. 40. Alle mandaten en ordonnantiën van betaling moeten,
om uit de schatkist te worden voldaan, voorzien zijn van bewijs-

stukken, waaruit blijkt, dat zij de geheele of gedeeltelijke kwijting

ten doel hebben van eene staatsschuld
,
gewaarmerkt overeen-

komstig de bestaande wettelijke en reglementaire voorschriften.

Van deze bepaling zijn alleen vrijgesteld de betalingen aangewezen

op de sommen, die bij de begrooting zijn toegestaan voor geheime
uitgaven , of ter beschikking zijn gesteld van den Koning.

Art. 41. Alle betalingen, voor rekening van het Rijk of uit de
in ’s Rijks schatkist gedeponeerde ofgeconsigneerde gelden geschied,
worden verantwoord aan de Algemeene Rekenkamer door maan-
delijkschc opzending der betaalde stukken door de betaalmeesters.

§ 5. Van voorschotten.

Art. 42. Uit de schatkist kunnen, zonder dadelijke aanwyzing
op de begrooting , voorschotten worden verstrekt

,
doch alleen tot

het betalen :

a. van de tractementen
, de soldijen en verdere kosten der corp-

sen van de landmagt en van het corps mariniers
;

b. van de dag- of weekgelden der werklieden zoo bij de lands-
werven als bij de constructie-winkels en den fortificatie- arbeid ;

c. van aangekochte grondstoffen voor de dienst zoo van den
arbeid in de gevangenissen

,
als van de lijnbanen der Marine ,

en
d. van kleine huishoudelijke uitgaven.

Met overleg van den Minister van Finantien worden bij de
administrative reglementen nader de onderwerpen aangewezen

,

welker huishoudelijk beheer de verstrekking van voorschotten ver-
eischt , en tot welk bedrag.

Behoudens de uitzonderingen bij art. 75 bepaald, zijn de comp-
tabelen , aan wie die voorschotten worden verstrekt

,
deswege borg-

schuldig. Hunne kassen worden beschouwd als onderdeden van
de schatkist

, en staan onder het toezigt van het Departement van
Finantien.

De uitgaven, daaruit gekweten , worden na verevening ten laste

van den betrokken post der staatsbegrooting geboekt. De som-
men, die voor de dienst der zeemagt op wissels worden betaald,

worden ook beschouwd als geoorloofde voorschotten in den zin

van dit artikel.

AFDEELING V.

Van de verjaring van schuldvorderingen.

Art. 43. Alle schuldvorderingen ten laste van het Rijk, welke
niet zijn ingediend binnen achttien maanden na de opening van
het dienstjaar waartoe zij behooren, zijn verjaard en vernietigd.

Hiervan zijn uitgezonderd: de vorderingen wegens renten van
de nationale schuld ; die wegens tractementen , soldijen

,
lijfrenten

en pensioenen , tontines en onderstandsgelden en alle Zoodanige
andere vorderingen , welker bedrag is bepaald en welker ver-

evening niet afhankelijk is van eene voorafgaande oplevering van
stukken van de zijde der belanghebbenden.

Zooveel de vorderingen voortspruiten uit de opleveringen be-

doeld onder a van art. 3 ,
wordt de termijn van indiening met

drie maanden verlengd.

De wissels van buiten ’s lands getrokken en waarvan het bedrag
aldaar heeft gestrekt tot betaling van vorderingen ten laste van
den Staat zijn aan de verjaring in dit artikel bedreigd niet on-
derworpen.

Art. 44. Alle vorderingen ten laste van het Rijk , die niet

zijn verevend
,
geordonnanceerd en betaald binnen de zes jaren

volgende op de opening van het dienstjaar, zijn verjaard en

vernietigd.

Deze bepaling is niet toepasselijk op de schuldvorderingen die

onverevend, ongemandateerd of onbetaald mogten zijn gebleven

door het toedoen van de administratie.

Art. 45. Door of van wege de hoofden der ministeriele depar-

tementen wordt aan den schuldeischer
,

zoo hij dat verlangt, bij

de indiening zijner vordering afgegeven een behoorlijk gedag-

teekend bewijs van ontvang der ingediende stukken.

AFDEELING VI.

Van het verbod tegen het in beslag nemen van rijksgelden ,

goederen en eigendommen.

Art. 46. In geen geval en uit geenerlei hoofde mogen tor zake

van vorderingen ten laste van den Staat in beslag worden genomen

:

a. rijksgelden, effecten, of geldswaarde hebbende papieren,

berustende hetzij op eenige bureaux of kantoren der algemeene

lands-administratie ,
hetzij onder derden

;

b. gelden
,
door derden aan het Rijk verschuldigd

;

c. rijks- roerende goederen , koopmanschappen en meubelen , in

den uitgebreidsten zin , onverschillig of zij in het bezit of in het

gebruik zijn van den Staat, of zich bevinden onder derden, en

d. vaste goederen en zakelijke regten
,
den Staat toebehoorende.

Aan alle belastingschuldigen die tevens mogten zijn schuldeischers

van den ötaat, wordt het middel van compensatie tegen den Staat

uitdrukkelijk ontzegd.

AFDEELING VIL

Van de afsluiting en aanzuivering der algemeene staatsbegrooting.

Art. 47. Met den 31sten October van het jaar volgende op het

dienstjaar, wordt bij de onderscheidene departementen van alge-
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meen bestuur, ieder voor zijn hoofdstuk, de begroeting afgesloten,

en wordt bij die afsluiting acht gegeven op alle verkregen regten

van schuldeischers
,
betaald en nog te betalen.

Art. 48. Na de afsluiting der begrooting wordt de dienst aan-
gezuiverd.

Door het aanzuiveren eener afgesloten dienst wordt verstaan

het doen van restant-ontvangsten en betalingen
, te rekenen van

het oogenblik der afsluiting van de begrooting tot aan den termijn

van verjaring der schuldvorderingen, die er uit moesten worden
gekweten.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Fan de verantwoording der siaats-ontuangsten

en uitgaven.

AFDEELING I.

Van de rekeningen.

Art. 49. De rekening der inkomsten van ieder afgesloten dienst-

jaar wordt opgemaakt door den Minister van Finantien. Zij wijst,

in de volgorde van de wet op de middelen , voor ieder onder-

werp afzonderlijk aan :

a. het geraamd bedrag;
h. de regten verkregen door den Staat

;

c. wat daarop ontvangen is, en

d. wat daarop te ontvangen overblijft.

Een afzonderlijk kapittel van die rekening 3telt de baten voor,

die bij; de 'afsluiting van vorige diensten nog waren in te vorde-

ren, zoomede hetgeen daarop sedert is ontvangen, en zulks tot

-de geheele aanzuivering toe.

Wat er van zulke restanten , na zes jaren volgende op de

opening van het dienstjaar waartoe zij behooren
,
nog te ontvangen

overblijft, wordt later verantwoord onder de toevallige baten van

liet jaar waarin de ontvangst werkelijk plaats heeft. Wat daar-

van gebleken is oninvorderbaar te zijn, wordt dan afgeschreven,

en het verschil, door dit een en ander ontstaande in het vroeger

geconstateeide saldo van het dienstjaar, wordt aangevuld bij

de wet.

Art. 50. De rekening der uitgaven van ieder afgesloten dienst-

jaar wordt opgemaakt door de hoofden der ministeriele departe-

menten, ieder voor zijn hoofdstuk.

Zij wijst, in de volgorde der begrooting en met gelijke om-
schrijving der oorspronkelijke en der later bijgevoegde afdeelingen

en artikelen, naast ieder artikel afzonderlijk aan:

a. de sommen by de wet toegestaan

;

ti. de regten door de schuldeischers verkregen
,
als

:

1°. wat daarop betaald is, en

2°. wat daarop te betalen overblijft.

Een afzonderlijk kapittel van die rekening stelt de lasten voor,

welke bij de afsluiting van vorige diensten nog ongekweten waren

,

zoomede hetgeen daarop sedert is betaald.

Wat er van zulke restanten door verjaring vrijvalt, wordt als

eene toevallige bate op het dan loopende dienstjaar verantwoord.

Art. 51. De rekeningen zoo van ontvang als van uitgaaf

wegens de speciale diensten worden als aanhangsel nevens de

rekening van uitgaaf gevoegd.

De ontvang wordt door den Minister van Finautien, de uitgaaf

door het hoofd van het betrokken departement van algemeen be-

stuur voor deugdelijk erkend.

Wat er op iedere speciale dienst nog te ontvangen of te betalen

overblijft, wordt later verantwoord in het algemeen kapittel van

restanten, bedoeld bij de artt. 49 en 50.

Art. 52. Daarenboven wordt door den Minister van Finantien

afgelegd eene volledige schatkist-rekening ,
bevattende al de ont-

vangsten en betalingen, welke gedurende liet afgeloopen jaar

hebben plaats gehad op de beide diensten der staats-inkomsten

en uitgaven, de speciale diensten, de Rijks- bijzondere fondsen,

de gedeponeerde fondsen
,
de provinciale fondsen en alle finantiele

operatien, voortvloeijende uit liet in omloop brengen van schat-

kist- of muntbiljetten, in- of 'verkoop van nationale scheld, en

wat des meer zij.

Art. 58. De rekeningen, bedoeld in de artt. 49 en 50, worden
over ieder dienstjaar opgemaakt onder de dagteekening der afslui-

ting van de begrooting ;
de, rekening der schatkist onder de dag-

teekening van den Olsten December van het jaar waarover zij

loopt. Zij worden voor of op den Olsten December daarop volgende

oyergebragt bij de Algemeene Rekenkamer.

Uit do rekeningen van staats- ontvangsten en uitgaven wordt

ddne algemeeno rekening over het dienstjaar door den Minister

van Finantien opgemaukt.

AFDEELING II.

1Van de dienstvereffening.

Art. 51. Telken jare wordt de jongst afgesloten dienst ver-

effend bij de wet, die het slot der rekening vaststelt, dat is, het

voor- of nadeelig verschil bepaalt tusschen de inkomsten en de
uitgaven , waarvan de rekeningen zijn omschreven in de artt. 49
en 50.

Bij die wet worden tevens gearresteerd :

onder lit. A, eene lijst van al de werkelijke inkomsten van het
dienstjaar, gesplitst in ontvangen en nog te ontvangen, en aange-
wezen in de volgorde en met de omschrij vingen voorkomende in de
wet op de middelen;

onder lit. B, eene lijst van al de werkelijke uitgaven van het

dienstjaar, gesplitst in betaald en nog te betalen , en aangewezen in

de volgorde en met de omschrijvingen, voorkomende in de be-
grootingen; en eindelijk,

onder lit. C, eene lijst van de sommen, die wegens restanten

op de vorige diensten gedurende de laatste twaalf maanden zyn
ontvangen en betaald.

Ook bepaalt die wet de som van het betaalde volgens de rekening
vermeld in art. 61.

Art. 55. De voordragt tot vereffening van iedere afgeslotene

dienst geschiedt telkens binnen de drie eerste maanden van het

jaar op de afsluiting volgende.

Bij die voordragt worden aan de Staten-Generaal overgelegd de
rekeningen bij de artt. 49 ,

50 en 53 omschreven
, en door de Re-

kenkamer goedgekeurd, en voorts:

1°. een uitgewerkte staat van toelichting wegens de oorzaken
der verschillen , die de geraamde inkomsten en behoeften met de
werkelijke ontvangsten en uitgaven hebben opgeleverd ;

2°. het jaarlijksch verslag door de Rekenkamer wegens hare
werkzaamheden den Koning aangeboden;

3°. de rekening wegens het soldijfonds der Marine, almede door
de Rekenkamer onderzocht overeenkomstig art. 61 van de tegen-o o
woordige wet

;

4°. volledige inventarissen van den materielen voorraad in de
magazijnen van Marine en van Oorlog.

Die inventarissen moeten zijn opgemaakt onder de dagteekening
van den lsten Januarij van het jaar waarin de dienst is afgesloten ;

5°. eene uitgewerkte lijst van alle vaste goederen, den Staat

toebehoorende en bij de administratie zelve in gebruik of om an-
dere redenen buiten verpachting of verhuring gebleven.

Die lijst vermeldt denommers, waaronder de panden op de leg-

gers van het domein zijn ingeschreven , en
6°. eene uitgewerkte opgave der dadingen

,
welke ter zake van

onroerende of roerende goederen uit kracht van de wet getroffen

zijn.

DERDE HOOFDSTUK.
Bijzondere bepalingen.

§ 1. Betreffende de nationale schuld.

Art. 56. Geene aflossing , verwisseling of vernietiging van
staatsschuldeu worden tot stand gebragt, anders dan uit krachte

van de wet.

§ 2. Betreffende de scheepssoldijen.

Art. 57. Bij het Departement van Finantien wordt geopend
eene rekening : Soldijfonds der Marine.

Art. 58. Met afwijking in zooverre van de voorschriften dezer
wet en meer bepaaldelijk van art. 24, worden de sommen voor
scheepssoldijen bij de begrooting uitgetrokken

, bij den aanvang
van ieder jaar als definitief bezwaar daarvan atgeschreven en
overgeboekt in het credit der gezegde rekening.

Art. 59. Alle mandaten en ordonnantiën wegens scheepssoldijen
worden op het soldijfonds aangewezen en alzoo in het debet van
gezegde rekening geboekt.

Art. 60. Voor zooveel betreft de verjaring der vorderingen
wegens scheepssoldijen, wordt, met afwijking van art. 44 dezer
wet , door het dienstjaar het jaar verstaan . waarin de schepeling
uit de dienst is ontslagen of anders regt heeft verkregen op zijne

afrekening met het Rijk.

Art. 61. Onder dagteekening van den 31sten December van
ieder jaar, maakt het hoofd van het Departement van Marine,
wegens liet soldijfonds, eene rekening op over de jongste twaalf
maanden.

Die rekening behelst voor de eerste maal

:

in ontvang :

het bedrag, atgeschreven van de begrooting op de rekening van
het fonds

;

in uitgaaf:

1°. het bedrag der mandaten en ordonnantiën, uit het ronds

betaald

:

2°. liet beloop der nog te betalen soldijen, zoowel over het jongst
afgeloopen jaar als over alle vroegere jaren.

Bij iedere volgende rekening wordt het saldo van de vorigo

rekening als eerste past gebragt en voorts.
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in ontvang

:

1°. het bedrag afgeschreven van de begrooting op de rekening

van het fonds ;

2°. de som, door verjaring vrijgevallen;

in uitgaaf

:

1°. het betaalde in het afgeloopen jaar

;

2°. het bedrag der nieuw te goed gemaakte soldijen.

Art. 62. Die rekening wordt, voor zooveel betreft het afge-

schrevene uit de begrooting, het vrijgevallene door verjaring en

het betaalde gedurende de jongste twaalf maanden, aan het onder-

zoek onderworpen van de Algemeene Rekenkamer.

§ 3. Betreffende het consigneren van gelden in de schatkist.

Art. 63. In de schatkist worden opgenomen alle gelden, die,

uit krachte of naar aanleiding van de wet, bij het Rijk moeten of

kunnen worden geconsigneerd.

Deze bepaling brengt geene verandering in de wetten, die con-

signatien bevelen of toelaten bij de griffien van de regtbanken of

elders.

Art. 64. De Staat is aansprakelijk voor alle gelden, in de

schatkist geconsigneerd, mits de consignatie zij geschied op een

daartoe aangewezen kantoor, en met inachtneming van de vormen
bij de reglementen bepaald.

Alle regtsvorderingen
, op deze wetsbepaling gegrond, worden

ingesteld en vervolgd als personele vorderingen ten laste van den

Staat.

Art. 65. Bij uitzondering op de wettelijke bepalingen tegen het

in beslag nemen van gelden of effecten, berustende op kantoren

tot de algemeene lands-administratie behoorende, blijven de voor-

schriften van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering van
toepassing op de gelden, die uit krachte of naar aanleiding van
de wet in de schatkist zijn of worden geconsigneerd.

Art. 66. De teruggave der geconsigneerde sommen geschiedt

ter plaatse waar de consignatie is geschied; en zulks uiterlijk

twintig dagen na de opvordering of na de indiening of de betee-

kening van de acte of van het vonnis, hetwelk die teruggave
autoriseert.

Zij wordt , wanneer de bewijsstukken deugdelijk zijn
,

niet

anders geweigerd, dan bij het bestaan van arresten of oppositien,

beteekend ten kantore van den ambtenaar, bij wien de som is

geconsigneerd.

Art. 67. Geene arresten of oppositien zijn geldig, wanneer zij,

na verloop van de twintig dagen in het vorig artikel vermeld

,

worden beteekend of wanneer het mandaat van betaling reeds

afgegeven is.

Art. 68. Van de geconsigneerde sommen worden geene renten
goedgedaan

,
doch alle kosten van beheer en van bewaring zijn

voor rekening van den Staat.

Art. 69. De consignatien geschieden ten kantore van lands-

comptabelen , die daaruit geene betalingen of verstrekkingen doen

,

dan op last van den Minister van Finantien.

Art. 70. Een algemeene maatregel van inwendig bestuur be-
paalt nader de kantoren

,
waar de te consigneren gelden in ont-

vang worden genomen
,
gelijk mede de vormen , zoo bij het doen

der consignatien, als bij het opvorderen der geconsigneerde gelden
in acht te nemen.

Art. 71. De wet van 28 Nivöse jaar XII, zoomede alle andere
nog bestaande wetten en verordeningen betrekkelijk het con-
signeren en deponeren van gelden bij het Rijk, worden ingetrokken

en buiten werking gesteld.

§ 4. Betreffende de lands-comptabelen in het algemeen.

Art. 72. Al wie ambtshalve bevoegd is of gedelegeerd wordt
tot het aangaan van schulden en tot de beoordeeling en het onder-
zoek van vorderingen, ten laste van den Staat, zoomede tot der-
zelver verevening en betaalbaarstelling, mag niet tevens zijn gewoon
comptabele, dat is, titularis van een comptabel ambt.

Art. 73. Geen gewoon comptabele mag als zoodanig te werk
worden gesteld of zijne betrekking aanvaarden

,
alvorens op den

voet, bij de reglementen bepaald, te hebben doen blijken dat hij

den eed afgelegd en borg gesteld heeft.

Art. 74. Behoudens de personele borgstellingen, worden van
gewone comptabelen geene borgtogten ten behoeve van het Rijk
meer aangenomen, dan in inschrijvingen op een der grootboeken
Van de nationale schuld.

Art. 75. Een ieder die, niet uit den aard zijner betrekking
rekenpligtig zijnde, evenwel tijdelijk wordt belast met eenige be-
handeling van gelden, het Rijk aankomende, is rekening en
verantwoording schuldig van de sommen, door hem als zoodanig
ontvangen of overgenomen op zijne quitantie of recepis.

Aan die verpligting tot rekening en verantwoording zijn ook
onderworpen:

1°. de ministeriele ambtenaren
,

die, zonder eenige behandeling
te hebben van rijksgelden

, niettemin doorloopend zijn belast
met het verzamelen van stukken en bescheiden

, welke den grond-

slag moeten uitmaken van verrekeningen met de schatkist, of van
verminderingen van bezwaar, of overboekingen op de begrooting

;

2°. de muntmeester bij ’s Rijks Munt, wegens het muntmateriaal,
aan hem ter bewerking toevertrouwd.
De hoofd-administratien van de corpsen der landmagt en alle

andere daarmede gelijkstaande instellingen
,

zoomede zedelijke

ligchamen, aan wie eenig beheer van ’sLands penningen wordt
opgedragen

,
doen insgelijks rekening en verantwoording van de

rijksgelden en waarden, aan hen toevertrouwd.
De personen

, administratien
,

instellingen en zedelijke ligcha-

men, in het tegenwoordig artikel 'bedoeld, worden aangemerkt als

buitengewone comptabelen
,
en zijn niet borgschuldig.

Art. 76. De hoofden der ministeriele departementen zorgen,
ieder voor zooveel hem aangaat:

1°. dat de borgstellingen van alle gewone lands-comptabelen
naar behooren worden geregeld.;

2°. dat de acten van borgtogt
,
gesteld door de gewone comp-

tabelen onder hun beheer , ter registratie bij de Algemeene Reken-
kamer worden overgebragt, en

3°. voor de invordering van alle sloten van rekening ten laste

van de comptabelen, door de Algemeene Rekenkamer geconstateerd.

Ter zake van die sloten van rekening, heeft het Rijk een alge-

meen voorregt op alle roerende en onroerende goederen van den
comptabele, boven andere schuldeischers

,
met uitzondering alleen

van de bevoorregte inschulden
,
in art. 1195 van het Burgerlijk

Wetboek vermeld.

De invordering daarvan, zoomede die van tekorten in kassen
van comptabelen

,
geschiedt bij dwangbevel

,
door of namens den

Minister van Finantien uitgevaardigd , en met inachtneming der

vormen opzigtelijk de invordering der registratieregten voor-
geschreven.

Art. 77. De gewone of buitengewone comptabelen, hunne erven,

bewindvoerders of regtverkrijgenden
,
die achterlijk blijven in het

inzenden hunner rekeningen en verantwoordingen
,
worden een-

maal door het betrokken departement van algemeen bestuur geïn-

terpelleerd om aan hunne verpligting alsnog te voldoen
,
binnen

eenen termijn
,
daartoe naar gelang van omstandigheden te bepalen.

Bij verdere nalatigheid wordt hunne beboeting bij de Algemeene
Rekenkamer aangevraagd.

Zoo de comptabele door het Rijk is of was bezoldigd
,
gaat die

aanvrage in geen geval de helft van het jaarlijksch bedrag dier

bezoldiging te boven.

Zoo hij niet is of was bezoldigd, stijgt zij niet hooger dan tot

een zesde gedeelte van den vermoedelijken ontvang, dien de comp-
tabele heeft te verantwoorden.
Na of gelijktijdig met de beboeting wordt aan den comptabele,

of aan hem of hen wien ’t anders aangaat, een nieuwe termijn

voorgeschreven.

Bij verdere nalatigheid ,
wordt de rekening ex officio opgemaakt

door een ambtenaar van de administratie , daartoe aan te wijzen

door het hoofd van het betrokken departement.

De belooning
,
daarvoor door dien ambtenaar te genieten

,
wordt

daarbij tevens bepaald. Zij wordt in ontvang van de rekening

uitgetrokken en uit het saldo gekweten.

De rekening wordt verder behandeld en afgedaan, als ware zij

door den comptabele, zijne erven of regtverkrijgenden zelven op-

gemaakt en ingezonden.

Art. 78. Geen comptabele
,
gewoon of buiiengevyoon , is , wegens

zijn gehouden beheer, aan het Rijk verantwoord dan door een

quitus van de Algemeene Rekenkamer.

VIERDE HOOFDSTUK.
Slotbepalingen.

Art. 79. De verantwoordelijkheid van de hoofden der minis-

teriele departementen ter zake van het beheer hunner begrooting

wordt geregeld door de wet, bedoeld in het 3de lid van art. 73

der Grondwet.
Art. 80. Het tijdstip waarop de voorschriften der tegenwoor-

dige wet in werking treden
,
wordt nader door Ons bepaald.

Lasten en bevelen
,
enz.

[XXXVIII. 7.]

BIJLAGE A.

MISSIVE van de Algemeene Rekenkamer aan den heer

Minister van Finantien van den 2lsten September 1852,

N°. 665
/go-

Bij de missive van Uwe Excellentie van den SOsten Augustus

1852, Gener-Secret. n°. 83 , wordt aan de Algemeene Rekenkamer

de vraag voorgesteld: » of de remarques ,
welke zij genood-

i; zaakt is op de aanvragen tot verevening te doen , in verkou-
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(Bijlagen der Memorie van Beantwoording van het Verslag der Comm. van Rapp. voor Ontwerp van Wet N°. I.)

i) ding tot het aantal stukken , al dan niet grooter zijn in aantal

,

» dan die , welke zij maken moet op de aanvragen tot regula-
» risatie van 'uitgaven , bij voorbetaling of uit crediet-opening
ii betaald.”

Zoo als door Uwe Excellentie te regt wordt aangemerkt
, onder

de tegenwoordige wetgeving wordt het meerendeel der staats-

uitgaven uit geopende credieten en niet na voorafgaande vereve-
ning betaald.

Ofschoon nu ook de stukken
,
die uit geopende credieten betaald

en eerst daarna aan het onderzoek van de Rekenkamer worden
onderworpen

, tot velerlei bedenkingen aanleiding geven , moet men
hier wel een onderscheid maken tusschen de touten van de mi-
nisteriele departementen en die van de comptabelen.
De voorafgaande vereveningen van de Rekenkamer kunnen

,

evenmin als haar later onderzoek, verhoeden, dat de compta-
belen bij de betaling, bijv., ongezegeldc attestatien de vita of
gebrekkige voldaan-teekeningen

, of volmagten of acten van afstand
of bewijzen van erfregt toelaten

,
die onvoldoende zijn.

Van de bedenkingen, waartoe de Rekenkamer zich uit dien

hoofde na de betaling verpligt ziet ,
kan hier dus geen sprake

wezen
, maar alleen van fouten

,
waar de administratie in vervalt

,

die de mandaten afgeeft.

Zeker zijn de betaalde stukken daar geenszins vrij van. Nooit,
evenwel

,
varen zij zoo menigvuldig , dat de Rekenkamer reden

vond om er zich over te beklagen.

Met de stukken, die aan hare voorafgaande verevening wor-
den

,
onderworpen

, is dat anders gelegen.

De kamer kan niet beter, dan Uwe Excellentie dienaangaande
verwijzen naar haar verslag over 1849 , bladz. 22 gedrukte tekst,

alwaar in herinnering worden gebragt circulaires
,

waartoe de
kamer bij herhaling de toevlugt nam

,
om de ministeriele departe-

menten te bewegen tot meerdere naauwgezetheid in het onderzoek
der stukken, die men haar ter voorafgaande verevening aanbood.
Bij haar verslag over 1850 kwam zij andermaal op de zaak terug,

en nog oens met vernieuwden aandrang bij haar verslag over 1851.

(Men zie het aldaar verhandelde, in betrekking tot het 28ste

artikel harer instructie.) En moge nu ook de eindelooze herhaling

van dezelfde bedenking op de telkens in denzelfden vorm terugkee-

rende fout , ten laatste eenig gunstig gevolg hebben gehad , de
nota’s van remarque, die nog dagelijks van haar uitgaan, bewijzen
dat men zich nog steeds in de bureaux van de ministeriele depar-
tementen

,
meer dan dienstig is, op haar voorafgaand onderzoek

verlaat; immers dragen de stukken maar al te dikwerf de kenne-
lijke sporen van aldaar niet te zijn nagezien.

Zulke verschijnselen doen zich geenszins voor in de stukken,

die zij na de betaling onderzoekt , en die meer dan zeven maal de
som bedragen, welke zij in den eigenlijken zin vooraf verevent.

Dit evenwel zij hier slechts in het voorbijgaan gezegd ; want van
statistieke, vergelijkende opgaven, tusschen de hoegrootheid van
geldsommen

, de soort en het getal van bedenkingen , de hoeveel-

heid van stukken enz., wenscht de Algemeene Rekenkamer zich

,

in het belang van andere, meer nuttige werkzaamheden in hare
bureaux, te onthouden. Trouwens zulke ontledingen beslissen

ook niets hoegenaamd.
De meening, waar men zich wel eens op beroept, als of vele

der uitgaven
,
die de Rekenkamer vóór de betaling verevent, van

meer contentieusen aard zouden zijn ,
en daarom tot meer be-

denkingen aanleiding zouden moeten geven , heeft geen den min-
sten grond. Wat contentieus is voor de administratie, zal ook
wel contentieus zijn voor de Rekenkamer, en alles komt hier aan
op een naauwgezet onderzoek van dc stukken ;

daartoe nu moet
men bij de ministeriele departementen even goed, zoo niet beter,

de gelegenheid hebben , dan bij de Rekenkamer. Doch wat men
hier niet onopgemerkt wil laten , is dat alle uitgaven ,

die deze

Kamer eerst na de betaling onderzoekt
,
zoo als de renten der

nationale schuld, de kosten van het leger en van de zeemagt,
dc bezoldigingen van burgerlijke en regterlijko ambtenaren enz.

,

het onderwerp uitmaken van vxij goede reglementaire voor-

schriften.

Opzigtelijk de vorderingen wegens werken en leverantien op
contract, on andere uitgaven meer, die men aan hare voorafgaande

verevening onderwerpt, bestaan zulke voorschriften niet, althans

niet in die volkomenheid, en zoo dus de ministeriele ambtenaren
bij het onderzoek* der laatst bedoelde vorderingen ,

veelal mindere
oplettendheid aan den dag leggen, dan moge daarvan do oorzaak

welligt te zoeken zijn in het gemis van zulke verordeningen ,
vooral

omtrent den vorm van het bewijs.

Do overtuiging van de Rekenkamer, waar men zich ,
ingevolge

het 28ste artikel der wet van 5 Octobcr 18 1 1 [Staatsblad n°. 40),
op dat punt naar heeft te regelen, is, men kan liet niet ontken-
nen, voor den ministerielen ambtenaar, in menig geval, een zeer

onzekere maatstaf, en de schadelijke invloed, dien deze onzeker-
heid allengs moei, verkrijgen op zijne vorrigtingen in het algemeen ,

laat zich gemakkelijk nagaan

De Algemeene Rekenkamer wenscht den brief van Uwe Excel-
lentie hiermede te mogen houden voor beantwoord.

De Algemeene Rekenkamer
,

[Get.) Vak Idsixga l.P.

Ter ordonantfe van dezelve.

{Get.) De Visch Eubkegex.

Voor kopij conform.

De Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Finajiticn,

Vak Houtema.
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BIJLAGE B.

MISSIVE van de Algemeene Rekenkamer aan den heer

Minister van Finantien van den 21sten September 1852,
N°. 666

/

61 .

Volgens den brief van Uwe Excellentie van den 28sten Augus-
tus 1852, G. S. n°. 131, heeft de Commissie van Rapporteurs
over de wets-ontwerpen tot regeling der algemeene Rijks-compta-
biliteit onder anderen aangevoerd : n dat men ook het naauwkeu-
ii rige van de verevening der uitgaven na de betaling

, in eene andere
ii Afdeeling minder gewaarborgd achtte, opgrond van verkregen
ii ondervinding, meenende men te weten, dat belangrijke uitgaven
ii van het Departement van Oorlog

,
onderhevig aan latere ver-

ii evening van de jaren na 1830, ten gevolge van ophooping van
!i stukken en als toch afgedane zaken betreffende, bij de Re-
ii kenkamer zonder eigenlijk onderzoek zijn gebleven.”

Uwe Excellentie verlangt daaromtrent het berigt van de Alge-
meene Rekenkamer.
Wanneer het aangevoerde door de Commissie ten doel kon heb-

ben om op de Rekenkamer eene blaam te werpen van pligtverzuim

,

dan zou de vergadering van dit collegie, acht gevende op het lang
verloopen tij dvak ,

waartoe het vermeende feit behoort, en op de
zeer onbestemde aanwijzingen van de Commissie, welke noch de
soort van stukken, noch zelfs den aard der uitgaven, waarop zij

doelt, met name noemt, hier alle wederlegging overbodig achten en
zich misschien bepalen tot het verzoek, om verschoond te mogen
blijven van de zonderlinge nasporingen , waartoe Uwe Excellentie

haar uitnoodigt.

Maar heeft de Rekenkamer in dit geval geene behoefte aan
zelfverdediging, de zaak is haar daarom geenszins onverschillig.

De wets-ontwerpen tot regeling van de Rijks-comptabiliteit , op
wier verdediging het hier eigenlijk aankomt, hebben in hare schat-

ting eene nuttige en heilzame strekking, en het is daarom, dat zij

zich gaarne door Uwe Excellentie ziet geroepen om dergelijke aan-
merkingen te beantwoorden.

In de Afdeeling
, waar de Commissie van Rapporteurs de aan-

merking heeft hooren maken, is men blijkbaar misleid geworden.
Met de stukken

,
het Departement van Oorlog betreffende en

die na het jaar 1830 in zoo groote menigte opgehoopt door de
Rekenkamer zouden zijn afgedaan, zonder onderzoek, kunnen zij,

die zich deze gewaagde mededeeling veroorloofden aan de leden

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal , niet anders op het

oog hebben gehad dan de monsterrollen
, anders gezegd de drie-

maandelijksche afrekeningen met de corpsen van de landmagt.
Om genoeg bekende redenen , was de achterstand in de werk-

zaamheden der Algemeene Rekenkamer ten jare 1834, op dat
punt, tot eene allezins verontrustende hoogte gestegen.

Verder echter heeft zich do zaak toegedragen als volgt.

Het Departement van Oorlog, door de vertraagde afdoening
dier comptabele stukken bemoeijelykt, deed bij eenen brief van den
24sten Junij 1834, n°. 7, liet voorstel aan de Algemeene Rekenka-
mer om ze, zonder in al de details tc zijn herzien

, maar te vereve-
nen en terug te zenden.

Bij haar antwoord van den 1 Uien July 1834 , n°. -t35/
57 , wees de

Rekenkamer dat voorstel van de hand, maar nam die gelegenheid

te baat, om de medewerking in te roepen van het Departement
van Oorlog , opdat aan een vijftal harer geëmployeerden , die zich

tijdelijk in militaire dienst bevonden, en voor den arbeid, die

hier te doen viel, het best borekend waren, een onbepaald verlof

mogt worden toegostaan, om hunne functien by de Rekenkamer
te kunnen hervatten.

Het Departement van Oorlog voldeed aan dit verlangen; het

onderzoek der gedachte monsterrollen werd nu met vereende krach-
ten doorgezet en die overgroote achterstand binnen een betrekke-

lijk kort tijdsbestek opgeruimd.
Met hoe veel naauwkeurigheid die arbeid , te midden van zulk

eene buitengewone inspanning, werd verrigt , mogen de honderde
oorrection en royementen getuigen, die er bij plaats hadden, tot
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een gezamenlijk bedrag van f 371,664.275, waarvan f350,861.845

dien ten gevolge in de schatkist terugkeerden
,
terwijl de overige

f 20,802.43 ,
op gronjl van daartoe strekkende Koninklijke be-

sluiten ,
later in uitgaaf werden toegelaten.

Heeft die achterstand indertijd veel ongerief gebaard, van eenen

anderen kant heeft men er maatregelen aan te danken gehad van

blijvend nut. Een streng onderzoek naar de middelen om den ach-

terstand op te ruimen, had de Rekenkamer reeds eer het De-

partement van Oorlog zijn bovengemeld aanzoek deed, de oogen

geopend over menige verkeerdheid , welke de behandeling der

monsterrollen in hare bureaux kenmerkte.

Derhalve was zij reeds begonnen
,
met dienaangaande nieuwe

voorschriften te ontwerpen die , thans nog in volle kracht ,
met

minder omslag betere waarborgen leveren
,
dan vroeger voor een

streng en naauwkeurig onderzoek. De sporen zijn er nog van

voorhanden in het archief van het Departement van Finantien

'zelf, en wanneer Uwe Excellentie daar belang in stelt, dan gelieve

zij zich te doen voorleggen de adviesen van dat departement aan

den Koning van den 24sten April 1834, n°. 111/1023, Rijks-

uitgaven, van 30 September 1834 n°. 48/22681 en het daarop ge-

volgd Koninklijk besluit van den 2den October 1834, n°. 64,

waaruit blijkt, hoe de Rekenkamer toen voor de eerste maal

aandrong op de overlegging van quitantien Avegens betaalde huis-

vesting en voeding, die vroeger zonder bewijs werden geleden ;

hoe het Departement van Oorlog zich tegen dat verlangen van

de Rekenkamer verzette, en hoe eindelijk de Koning het pleit

beslechtte in het voordeel dezer kamer , en mag men zeggen van

de schatkist ;
want toen de achterstand was opgeruimd ,

bleek

het, dat de royementen, alleen uit dien hoofde geschied, eene

som beliepen van f 92,507.80, die dan ook in de bovengemelde

f 350,861.841/2 is begrepen.

De registers ,
waaruit van die royementen kon blijken

,
zijn

,

met alle andere archiven van dien aard, na verloop van den daar-

toe gestelden termijn van vijftien jaren opgeruimd, doch in de

bureaux zijn nog aanteekeningen bewaard gebleven, waaruit men
de bovenstaande cijfers heeft geput ; aanteekeningen

,
aan welker

echtheid en naauwkeurigheid de Rekenkamer geen de minste reden

heeft , om te twijfelen.

Haar toezigt heeft hier dus niet ontbroken; faalde het soms op

andere punten, zij zal ’t, des gevraagd, erkennen met dezelfde

waarheidsliefde, welke haar bij deze gelegenheid heeft bestuurd.

De Algemeene Rekenkamer

,

(
Get .) Van Idsinga l. P.

Ter ordonnantie van dezclvei

[Get.) De Visch Eijbekgen.

Voor kopij conform.

De Secretaris-Generaai bij het Ministerie van Finantien
#

Van Hoijtema.
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MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor N°. II der

Ontwerpen van 1Vet tot regeling van ’s Rijks algemeene

Comptabiliteit.

De Commissie van Rapporteurs over het Ontwerp tot zamen-

stelling van de Algemeene Rekenkamer en lot regeling van hare taak ,

heeft, wat de algemeene strekking van dat ontwerp betreft, doch

zonder op nieuw in beoordeeling te treden van het stelsel van
controle van ’s Rijks uitgaven, vier punten ter sprake gebragt

,

en wel, in de eerste plaats, het al dan niet doelmatige van de

instelling van referendarissen bij de wet.

§ 1. Zoo als te regt door een lid der Commissie is aange-

merkt ,
staat de instelling van referendarissen bij de Avet, in onaf-

scheidelijk verband met het geheele stelsel, hetwelk ten grondslag

ligt van de voorgedragen ontwerpen. Dat echter de Algemeene
Rekenkamer, gelijk daarbij al verder wordt gezegd, slechts zou

zijn een bureau van becijfering en verslaggeving
,
kan men zoo gaaf

niet toestemmen. Misschien zou men
,

bij eene oppervlakkige

beschouwing ,
de Rekenkamer aldus kunnen noemen in hare be-

trekking tot de wetgevende magt en de ministers
,
zeer zeker niet

in hare betrekking tot de comptabelen
,
over wie zij gezag oefent.

Deze bijzonderheid mag men bij de behandeling van het eerste

vraagpunt vooral niet uit het oog verliezen
, omdat juist in het

repressive stelsel, alles voor de Rekenkamer zich zal oplossen

in rekeningen en verantwoordingen van rekenpligtigen.

De Rekenkamer oefent gezag uit over de comptabelen; zij

onderzoekt en beoordeelt hunne handelingen, en toetst die aan

de bevelen ,
hun door de ministers gegeven

; zij stelt hunne
ontvangsten en hunne uitgaven vast en bepaalt het slot hunner
rekening, dat is de som, die zij aan het Rijk schuldig blijven i
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of van het Rijk te vorderen hebben : en dat alles zonder regt van
hooger beroep aan de zijde van de comptabelen, en zonder eenige
verantwoordelijkheid van de leden der Algemeene Rekenkamer.
Wat men er ook van zeggen moge, in het wezen van de zaak

oefent dus de Rekenkamer eene regtsmagt uit over de comptabelen;
zij doet uitspraak over het mijn en dijn , tusschen den Staat en
zijne rekenpligtigen, in het hoogste ressort en zonder eenige
verantAvoording.

In deze omstandigheid
,

die men zich niet verbloemen kan of

mag
,

is het dubbel pligt van den wetgever , om ,
in het belang

zooAvel van den Staat als van den comptabele, te zorgen dat er

goed regt Avorde gesproken, voorafgegaan van een streng, naauAV-
keurig en onpartijdig onderzoek.
Wanneer nu, in het algemeen, bij de regterlijke collegien

,
als

zoovele waarborgen voor onpartijdig regt, bepaalde vormen zijn

voorgeschreven ; wanneer reeds daar
,

in de meeste gevallen , de
voorlichting van het publiek ministerie is bevolen

,
hoeveel te meer

zijn dan die vormen noodzakelijk, hoeveel te minder kunnen zulke
vormen Avorden gemist, bij een collegie als de Algemeene Reken-
kamer! Om eene regterlijke betrekking te kunnen bekleeden

,
be-

hoort men, volgens de Avet, bepaalde vereischten te bezitten, in

de eerste plaats , die van regtskennis. Om lid van de Algemeene
Rekenkamer te kunnen zijn, behoeft men niets van dien aard te

bezitten: de Grondwet wil alleen, dat de Koning do benoeming
doe uit een drietal candidaten, door de Tweede Kanjer van de
Staten-Generaal voor te dragen

,
zonder meer.

Met al de zorg nu , die er moge worden besteed aan eene goede

keus
,
en aangenomen , dat de candidaat

, bij vele andere voor-
treffelijke eigenschappen , ook nog eene speciale kennis bezit van
een of ander vak, bijv. van registratie en domeinen, hoe zelden

zal dan toch een lid van de Algemeene Rekenkamer , reeds bij

zijne benoeming zijn toegerust met eene grondige kennis van die

menigte van Avettelijke en administrative bepalingen, reglementen

en instructien, welke hij nu voor het eerst zal toepassen en be-

oordeelen ! Wat zal hem in de meeste gevallen bekend zijn van
den eigenaardigen gang, ja zelfs van de terminologie der admi-
nistratie !

Voorlichting zal hij dus altijd behoeven, en of hij die zoekt bij

zijne medeleden of bij de ambtenaren, in den regel zal hij zich

aanvankelijk door anderen laten leiden, en zijne uitspraken inrigten

naar hunne teregtwijzing. Thans worden die voorlichtingen en

teregtwij zingen of sckriftelijk of mondeling gegeven; in het eerste

geval is er niets, ’t welk de Rekenkamer of hare leden tot de

bewaring dezer schrifturen verpligt, in het laatste geval blijven

er zeker geene sporen van de gegeven voorlichting over; en ziedaar

wat de Regering bij een collegie als de Rekenkamer niet kan
goedkeuren, omdat het al te zeer de waarborgen verzwakt, zoo-

wel voor den Staat als voor de comptabelen.

De Commissie van Rapporteurs erkent , dat de leden de hulp

behoeven van ambtenaren ; dat de aard en de omvang van de

taak der Algemeene Rekenkamer dit medebrengen
; en inderdaad

,

zoolang er eene Rekenkamer heeft bestaan , werden de rekeningen

en andere stukken het eerst onderzocht, niet door de leden, Avant

dat ware onmogelijk, maar door ondergeschikte ambtenaren, die

dan hunne aanmerkingen voordroegen aan de leden. En nu is het

alleen de vraag : wat is beter, dat die aanmerkingen tusschen dezen

of genen van de leden en den ondergeschikten ambtenaar in stilte

worden afgehandeld, dan wel, dat de gansche vergadering van het

coilegie daar kennis van neemt en er uitspraak over doet? Wat
is beter, dat die aanmerkingen naar welgevallen ter zijde kunnen
Avorden geschoven of verdonkerd

,
dan wel , dat uit officiële blij-

vende rapporten, het eene van den ambtenaar, het andere van het

lid of van de leden, ten allen tijde kunne blijken, zooAvel van de

aanmerkingen, die er zijn voorgedragen en door wien
,
als van het

gebruik dat er van is gemaakt, en van de beslissingen die er in

de algemeene vergaderiug op zijn gevallen ? ,

OngetAvijfeld zal zich, in het laatste geval, ieder vinden aan-

gespoord tot naauwgezette pligtsbetrachting , en de keus is dus

niet twijfelachtig.

Men ziet echter niet hoe de taak der leden van de Algemeene

Rekenkamer daardoor, zoo als de Commissie zegt, voor een

gedeelte op de referendarissen zou worden overgedragen ,
of hoe

het werk daardoor zou Avorden verdeeld tusschen liet collegie

en zijne ambtenaren. Het voorloopig onderzoek van de rekening

zal nu niet geschieden ten gerieve alleen van het lid rapporteur:

het zal der gansche vergadering tot inlichting dienen ;
geene aan-

merking van welken aard
,

geene bedenking of tegen bedenking,

hetzij Aran den referendaris, hetzij van een der leden, zal aan de

kennisneming der vergadering worden onthouden , en daarom zal

ook aan den referendaris de gelegenheid worden gegeven om
bij de beraadslaging ter vergadering zijne aanmerkingen nader

toe te lichten en te verdedigen. Daar hij echter ge.ene conclu-

derende stem zal hebben, zoo ziet men ahveêr niet, op wat

I grond de meening steunt
,
dat de verantAAroordelijkheid der leden

. II.
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(zooverre zij dan verantwoordelijk kunnen zijn) daardoor zoude

worden verzwakt. Integendeel gelooft men, dat er geen krachtiger

waarborg voor een getrouw, streng en onpartijdig onderzoek kan
worden uitgedacht, dan juist de voorgestelde bepalingen; onpar-
tijdig vooral, omdat noch het lid rapporteur, noch de referendaris

vooraf zal weten welke rekening door hem zal worden onder-

zocht
,
zoodat de gelegenheid tot ruggespraak en alle ongeoorloofde

verstandhouding, zelfs met den comptabele, zooveel mogelijk wordt
afgesneden.

Wat betreft de aanmerking, dat men het oneigenaardig en zelfs

schadelijk acht, afhankelijke personen met adviserende stem ia

een onafhankelijk collegie te 'plaatsen
,
gelieve men wel in het oog

te houden , dat het eenig verschil tusschen hetgeen nu bestaat

en dan zal bestaan, alleen daarin gelegen is, dat de referendaris

zijn advies zal geven
,
niet meer aan een

,
twee of hoogstens drie

leden, buiten de vergadering, maar aan al de leden te zamen,
en dat hij daarom de vergadering zal bijwonen terwijl, d. i.

gedurende den tijd dat over de rekening wordt beraadslaagd

,

waarvan het eerste onderzoek aan hem was opgedragen.
Dat zijn invloed, wanneer hij bekwaam is, daardoor misschien

zal vermeerderen, is wel mogelijk, maar dat hij gevaarlijk zou
zijn, omdat volgens het ontwerp de aanstelling, de bevordering

en het ontslag van die referendarissen grootelijks zouden afhangen
van den Minister van Finantien , wiens handelingen zij hadden
te controleren

,
kan men niet zoo gereedelijk toegeven.

Bij art. 2 van het ontwerp is de benoeming der referendarissen

niet opgedragen aan dien Minister, maar aan den Koning, op
de voordragt van het collegie.

De Commissie, hare onderstellingen bouwende op het bestaan van
verstandhouding tusschen den Minister en de ambtenaren der

Algemeene Rekenkamer, ziet daarin een bezwaar tegen de ver-

meerdering van den invloed der referendarissen.

Maar gesteld dat de instelling van referendarissen niet door
de wet, maar door een reglement van bestuur werd ingevoerd,

en hun werkkring op dezelfde wijze geregeld, zal dan het be-
zwaar minder zijn ? Zij zouden dan toch evenzeer onder den
invloed van den Minister van Finantien staan. Indien dit een
bezwaar is, indien men de waarborgen voor een getrouw beheer
slechts daarin zoekt, dat deze wet als het ware alleen tegen

de hoofden der departementen van algemeen bestuur worde ge-

rigt, dan dient men de Grondwet te veranderen op het stuk
der benoeming van ambtenaren en van het contreseing der mi-
nisters : en het zou dan de vraag kunnen zijn of het wel oirbaar

ware de Koninklijke besluiten houdende de benoeming van de leden

der Algemeene Rekenkamer, van de ambtenaren bij die kamer,
ja ook die van de leden der regterlijke magt aan het contreseing

.

te onderwerpen.
De instelling van referendarissen bij de wet, in plaats van

oneigenaardig en schadelijk, is integendeel zeer rationeel en nood-
zakelijk.

Waar zulke gewigtige belangen op het spel staan, mag eene
rigtige behandeling van zaken niet noodeloos afhankelijk Worden
gelaten van het goedvinden der Rekenkamer of' der uitvoerende
magt, om de waarborgen die men nuttig acht te schenken of
niet: en de wetgever zal dus zijnen reeds veel omvattenden werk-
kring geenszins noodeloos uitbreiden, wanneer hij, in plaats van
de zaak over te laten aan huishoudelijke beschikkingen, daar zelf

orde op stelt.

• De Grondwet staat hier geenszins in den weg, gelijk reeds

door de Commissie wordt erkend. Zij beveelt de regeling der

zamenstelling van de Rekenkamer door de wet. En wanneer nu
de wetgever onder die zamenstelling ook het personeel der hoofd-

ambtenaren bij de Rekenkamer begrijpt, handelt hij zeker niet in

strijd met de Grondwet.
Eindelijk zij hier nog aangemerkt, dat de instelling van refe-

rendarissen bij de wet is overgenomen uit de organieke wetten
op het hof’ van rekeningen in Frankrijk.

Daar bestaat die instelling reeds sedert 1807, dus nagenoeg
eene halve eeuw, zonder dat er nog ooit de kwade gevolgen uit

zijn ontstaan, dic.de Commissie vreest. Integendeel heeft de on-
dervinding er meeren meer de heilzame werking van doen kennen,
en werd zij daar steeds gehandhaafd tot op den huidigen dag.

§ 2. Als tweede punt van behandeling wordt door de Commissie
ter sprake gebragt het al of niet noodzakelijke of' wenschelijke van
de ontbinding van het tegenwoordig collcgic, uitmakende de Alge-
meene Rekenkamer.
Dc zoo geheel veranderde werkkring van do Rekenkamer vol-

gens de aangebodene wetsontwerpen, zou, naar het inzien der

Regering, van zelf tot eene ontbinding en nieuwe benoeming van
de leden der Kamer moeten leiden. Intusschen, volstrekte nood-
zakelijkheid bestaat daartoe niot, en de Regering zou thans, na
kennis genomen te hebben van do Nota der Commissie

,
ongaarne

hot voorstel daartoe doen.

De vraag echter of en in hoeverre, bij do invooring cener •

nieuwe instructie voor dat collegie
, de thans daarbij fungerende

ambtenaren zullen worden behouden
, zal afhangen van de voor-

dragten aan den Koning te doen ingevolge jiet 2de lid van art. 2.

§ 3. De Regering heeft de instelling van een openbaar ministerie

bij de Rekenkamer niet voorgedragen
, en acht het daarom over-

bodig thans over het meerdere of mindere nut van zoodanige in-
stelling uit te weiden.

§ 4. Wat eindelijk het vierde punt, de controle van ’s Rijks
materieel, betreft, daaromtrent wenscht de Regering zich te gedra-
gen aan het behandelde op art. 55 ontwerp nu

. I.

§ 5. Art. 1. De Regering kan haren bijval niet schenken aan
het denkbeeld, om de beslissingen over de rekeningen der comp-
tabelen over te laten aan drie leden. Bij hare Memorie van
Toelichting op art. 28 zijn de redenen opgegeven waarom zij zulk
eene verdeeling van het werk in tafels of sectiën niet geraden achtte.

De vonnissen van eene arrondissements-regtbank staan in de
gevolgen, die zij kunnen hebben

,
geenszins gelijk met de uitspraken

eener Rekenkamer. De comptabele als hij het noodig acht
, zal

wel reclameren en om herziening vragen; maar als de schatkist

door de uitspraken van de Rekenkamer is verongelijkt, wie zal

dan voor haar appelleren; of liever, wie zal het altijd weten?
Hier zijn dus grooter waarborgen noodig, dan een getal van
slechts drie leden zou medebrengen.
Vernieuwde overwegingen, ook in verband met de aanmer-

kingen op art. 19 hierna, hebben de Regering tot het besluit

geleid , om ,
in overeenstemming met het gevoelen van de meer-

derheid der Commissie , af te zien van haar voorstel tot vermin-
dering van het getal leden van zeven op zes. Hare gronden zijn

deze: •

1°. dat de comptabelen geen hooger beroep maar alleen eene
aanvrage om herziening van de uitspraken der Algemeene Reken-
kamer zullen kunnen instellen ;

2°. dat eene beslissing van drie leden
,
gelijk reeds is opgemerkt

,

geene voldoende waarborgen zou schenken, noch voor den Staat,
noch voor den comptabele en evenwel (vooral in een collegie

als de Rekenkamer) het staken der stemmen moet worden verhoed,
gelijk bij § 18, art. 19, zal worden aangetoond;

3°. dat wanneer het collegie daarom in den regel met een
oneffen getal, minstens van vijf stemmen dient te beslissen, de
buitengewone gevallen

,
eene herziening als anderzins , noodwen-

dig een hooger oneffen getal, d. i. van zeven, vereischen.

Wanneer voorts aan den voorzitter van het collegie niet anders
zou worden toevertrouwd, dan de leiding der deliberatien in de
algemeene vergadering ,

zou men zijne functien misschen zonder
bezwaar beurtelings en periodiek aan al de leden kunnen opdragen

;

doch het is meer gezegd
,
voortaan zal zich voor de Rekenkamer

alles oplossen iu rekeningen en verantwoordingen van comptabelen.
De voorzitter nu zal die rekeningen verdeelen tusschen de referen-

darissen ;
hij zal het lid benoemen, aan wien zij verslag zullen

doen (art. 22): hij zal dus ook moeten zorgen (art. 26) dat geen
referendaris twee maal achtereen de rekening onderzoeke van den-
zelfden comptabele; dat geen lid twee maal achtereen het verslag

over de rekening van denzelfden comptabele beoordeele.

Uit dat alles volgt, dat de voorzitter zal waken voor eene tijdige

en geregelde afdoening der rekeningen
,

voor eene gelijkmatige

verdeeling van den arbeid enz. enz. Die zorg en dat toezigt

beurtelings op te dragen aan al de leden, zou, naar de meening
van de Regering, niet anders dan een schadelijken invloed kun-
nen hebben op den geregelden gang der werkzaamheden

,
en daarom

blijft zij de voorkeur geven aan een vasten voorzitter.

Wat de laatste aanmerking betreft , de Regering ziet geene
kans om de vrees der Commissie op dit punt weg te nemen

,

want indien ooit een gouvernement zich zoo ver zou willen ver-
geten

,
dat het door het voorspiegelen van eenig gunstbewijs invloed

op de leden der Rekenkamer zocht uit te oefenen , dan zou een
zoodanig Gouvernement voorzeker daartoe andere middelen bezigen
dan het vooruitzigt op de benoeming tot een ambt

, waarvan het
openkomen geheel en al buiten de magt der Regering ligt.

§ 6. Art. 2. De Commissie heeft, bij het ter neder stellen

van het 2de lid dezer paragraaph lmrerNota, uit het oog verloren,

dat jaar op jaar uit den boezem der Tweede Kamer klagtQn opgaan
over de uitgebreidheid van het personeel van ambtenaren der
Rekenkamer.
De Minister van Finantien acht die klagten volkomen gegrond,

en hot mag dus bevreemding baren dat eene commissie uit do
Tweede Kamer thans, beoordeelende de pogingen door hem aange-
wend om ten deze tot verbetering te komen, met zoo bijzonderen

nadruk op den voorgrond stelt, dat het lot dier ambtenaren niet

van het welbehagen van den Minister , maar van het onafhanke-
lijke collegie zelf behoort af te hangen , indien men waarborgen voor
eene deugdelijke en onpartijdige controle verlangt.

Wat de verdere beschouwingen der Commissie betreft over dit

onderwerp, de Regering acht die te zeer in strijd met do Grond-
wet zelve, bijzonder met hare beginselen ten aanzien der rninis-
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teriele verantwoordelijkheid ,
te zeer overhellende naar het stelsel

van hen die niets liever zouden wenschen dan die beginselen uit

de Grondwet uitgewischt te zien
,
dan dat zij zich niet verpligt

zou achten met nadruk tegen het gevoelen der Commissie op te

komen.
Art. 61 der Grondwet bepaalt uitdrukkelijk, dat de Koning,

en niet de Minister , de bezoldigingen regelt der ambtenaren ,
en

die op de staatsbegrooting ^brengt. Slechts twee uitzonderingen

bestaan daarop, betreffende de bezoldigingen der regterlijke magt

en die van de leden der Rekenkamer. Deze regelt de wet.

Nu wil de Commissie wel dat het getal en de bezoldiging der

ambtenaren bij de Rekenkamer door een algemeenen maatregel

van inwendig bestuur zullen worden geregeld: zij wil dit dus

aan den Koning overlaten. Maar onmiddellijk daarop verlangt

zij dat de veranderingen daarin niet dan na goedkeuring van de

begrooting zouden plaats hebben. Zij wil dus regtstreeksche

inmenging van de wetgevende magt in het regelen van bezoldi-

gingen daar waar de Grondwet dit niet vordert. De wetgever
,

zegt zij, zou moeten beslissen of het getal en de bezoldiging der

bureau-ambtenaren moest worden behouden of verminderd. Deze

eisch is ongetwijfeld regtstreeks in strijd met de Grondwet.
De Minister ,

meent zij verder
,
moet niet bevoegd zijn om eene

voordragt der Rekenkamer terug te zenden omdat de voorgedra-

gen persoon hem niet beviel; hij moet verpligt worden om de

voordragten der Rekenkamer niet willekeurig op te houden
,
doch

binnen zekeren tijd af te doen. Ten onregte zou men, volgens

haar, uit de verpligting tot contraseing afleiden, dat de Minister

bevoegd is om naar welgevallen , d. i. zonder het in acht nemen
van vaste regelen ,

te Jdezen. Men kan , zegt zij
, die regelen

vaststellen door de wet , even als zulks ten aanzien van de mili-

taire officieren is geschied.

Wat dit laatste betreft
,

zoo verliest de Commissie uit het

oog ,
dat de regels der bevordering van militaire officieren

,
bij

uitzondei ing op den algemeenen regel, krachtens art. 58 der

Grondwet, door de wet zijn vastgesteld. Maar juist omdat het

hier eene beperking van de inagt der Kroon geldt, kanen mag die

uitzondering niet uitgebreid worden.

Aan het regt van voordragt , zegt de Commissie
, was weinig

gelegen, indien de voordragt kon worden opgehouden of terug-

gezonden. Maar indien hij ,
die benoemt, onherroepelijk aan de

voordragt gebonden is, wat wordt er dan van zijn regt van be-

noeming ?

Wat overigens de blootgelegde gevoelens betreft, zoowel de
zoo even aangehaalde, als de overige in deze paragraaph uiteen-

gezet, de Regering acht dat die slechts kunnen beaamd worden
door hen , die eene derde magt tusschen den Koning en de minis-

ters willen inschuiven en het contraseing der Koninklijke besluiten

tot eene bloote formaliteit terugbrengen.

Niet alzoo verstaat de Regering art. 73 der Grondwet. De
Koning benoemt de ambtenaren der Rekenkamer: de Minister
contrasigneert het besluit des Konings. Evenmin als de Koning
genoodzaakt is tegen zijnen wil een besluit te teekenen

, evenmin
kan de Minister genoodzaakt worden, zijn contraseing tegen zijnen

wil te verkenen. De Minister is verantwoordelijk. Wie verant-
woordelijk is, moet ook vrij zijn: anders houdt het begrip van
verantwoordelijkheid op. Het gaat niet aan, in de plaats van
eene vrije handeling eene bepaling der wet te stellen, welke den
Minister noodzaken zou, en nog wel binnen eenen door de wet
bepaalden tijd, zijn contraseing te verkenen tegen zijne over-
tuiging aan: welke van den Minister, in plaats van een verant-
woordelijken raadsman der Kroon, eenen ambtenaar, aan de be-
velen der Rekenkamer onderworpen

,
zou maken. Men stelle dat

de voordragt der Rekenkamer eenen persoon betreffe, die uit

hoofde van zijnen ouderdom, of wangedrag, of onbekwaamheid,
door den Minister in gemoede ongeschikt wordt geacht voor de
betrekking, — zal dan de Minister zich voor die benoeming ver-
antwoordelijk stellen door zijn contraseing? Men zeggeniet, dat
zoodanige voordragt niet van een coikgie als de Rekenkamer te

wachten is: naast de telkens herhaalde onderstellingen van mis-
bruik van magt van de zijde der Regering

, kan men ten minste
evenzeer bij onderstelling wijzen op de mogelijkheid eener dwa-
ling van de zij de der Rekenkamer ; eene dwaling die zij welligt

niet zoude willen erkennen. Zoo de wet al waarborgen voor eene
rigtige controle van de zijde der Rekenkamer moet behelzen, zij

behoeft niet uit te gaan van het beginsel
,
dat dit coikgie volstrekt

en in allen opzigte onfeilbaar is , en dat van de zij de der Regering
nooit iets dan willekeur en pogingen om de ambtenaren der Reken-
kamer door onbehoorlijke middelen naar hare inzigten te plooijen,

moet gewacht worden.
Met genoegen ontwaarde de Regering dan ook

,
dat slechts de

minderheid der Commissie dit van de Grondwet afwijkende stelsel

was toegedaan ; schoon zij de onjuistheid der uitdrukking
,
gebezigd

daètr waar het gevoelen der meerderheid wordt voorgesteld
, niet

«onopgemerkt kan laten. Het voor alsnog ongeregeld laten der minis-

teriele verantwoordelijkheid op dit punt , toch
, zou kunnen doen

denken aan de mogelijke noodzakelijkheid eener regeling, die,

naar het gevoelen der Regering, in strijd zou zijn met de begin-
selen der Grondwet op het stuk der benoeming van ambtenaren.
Eene voordragt der Rekenkamer aan den Koning voor de

benoeming harer ambtenaren, is al wat noodig schijnt. De aard
der betrekkingen tusschen de Regering en dat coikgie brengt van
zelf mede

,
dat geen Minister zonder hoogst gewigtige redenen van

die voordragt zal afwijken, zonder overwegende redenen haar
ophouden

,
en bovenal wel nimmer zonder voorkennis der Reken-

kamer aan den Koning eene voordragt tot ontslag van eenen zoo-

danigen ambtenaar doen zal. Behalve de verantwoordelijkheid
der ministers ,

welke
,
gecompromitteerd zijnde , hen onder het

bereik der strafwet doet vallen , is er eene zedelijke verant-
woordelijkheid, die voor den Minister voorzeker niet minder
zwaar weegt.

De juistheid der aanmerking aan het slot dezer paragraaph
gesteld, wordt erkend. Het artikel is dienovereenkomstig gewijzigd.

§ 7. Art. 4. In het 4de lid van dit artikel zullen volgen op
de woorden : de secretaris

,
de woorden : de referendarissen.

De' Regering heeft er niets tegen
,
om de uitsluiting van

bloedverwanten
,
wat de zwagerschap betreft , tot den tweeden

graad te bepalen. Het 2de lid van het artikel wordt dienover-

eenkomstig gewijzigd.

Met het oog op art. 175 van het Wetboek van Strafregt, acht
de Regering het ongeraden alhier uitzonderingen toe te laten.

Zij vindt er ook geene voldoende reden toe
,
in het belang van

den Staat. Vorderingen ten laste van het Rijk kunnen aan
anderen worden overgedragen, en wat de inschrijvingen op het

grootboek betreft, deze zijn geene vorderingen ten laste van het

Rijk, waarvan het bedrag opvraagbaar is, veelmin vorderingen

vatbaar voor contestatie ,
en op welker admissie of verwerping

in de rekening van een comptabele een lid of ambtenaar van de
Rekenkamer dus zijnen invloed zou kunnen hebben. Het spreekt

wel van zelf, dat het verbod daar niet op slaat. De uitzondering

,

nam men haar op in de wet, zou allezins overtollig zijn.

Eindelijk verdient het opmerking dat de bepaling, waarvan hier

de rede is, al sedert veertig jaren heeft gewerkt, zonder dat

men nog ooit de behoefte heeft gevoeld aan uitzonderingen als die,

welke de Commissie voorstelt.

§ 8. Art. 5. Overeenkomstig de aanmerkingen in deze para-

graaph, wordt het artikel alsnu met de noodige bepalingen tot

regeling van de wijze van ontslag van de leden der Algemeene
Rekenkamer aangevuld. Dit heeft echter tevens geleid tot eene

wijziging en aanvulling van art. 4 in denzelfden geest.

§ 9. Art. 6. Overeenkomstig de daarop gevallen aanmerkingen,

stelt men eehe wijziging voor in de redactie van dit artikel.

§ 10. Art. 7. De Regering moet hier verwijzen naar hetgeen

door haar is gezegd in § 6 dezer memorie. Zij vindt er echter

geen bezwaar in, dat, even als ten aanzien der benoeming zelve,

zoo ook ten aanzien van de belooning dezer ambtenaren, de

Rekenkamer worde gehoord.

De overtreding van het verbod , bij dit art. 7 gedaan , zou uit

den aard der zaak onmiddellijk ter kennisse moeten komen van

de Rekenkamer, die ze niet zou kunnen toelaten, zonder zelve

hare instructie te schenden. Daar zij bovendien het middel in de

hand heeft, om hare ambtenaren tot hunnen pligt te houden, schijnt

eene sanctionnerende bepaling hier onnoodig.

§ 11. Art. 9. Bij de beantwoording van § 5 der Nota over

ontwerp n°. I heeft de Regering de verklaring gegeven van het-

geen men verstaat door de verantwoording van een comptabele.

Wat de Commissie uit dit woord afleidt is dan ook volkomen

juist. Het onderzoek der rekeningen en verantwoordingen sluit

alles in.

§ 12. Art. 10. Tot wegneming van de bedenking in het 1ste

lid van deze paragraaph, wordt het artikel gewijzigd, zoodat er

nu duidelijk uit blijkt
, dat de beboeting geschiedt op de aanvrage

van het betrokken departement van algemeen bestuur. Verder

wenscht de Regering zich te gedragen aan het verhandelde op

art. 68 ontwerp n°. I.

De bevoegdheid, hier aan de Rekenkamer toegekend ,
in eene

verpligting te veranderen, acht de Regering ongeraden: de Reken-

kamer heeft te beslissen tusschen de administratie , die de beboe-

ting aanvraagt ,
en den comptabele die ze zal ondergaan. Moest

zij in ieder geval aan de aanvrage van de administratie onvoor-

waardelijk voldoen, dan bedenke men, dat de nalatigheid van

eenen rekenpligtige wel eens zou kunnen zijn veroorzaakt door

de schuld van de administratie
,
die zijne beboeting aanvroeg.

§ 13. Art. 11. Het woord formaliteiten heeft men hier met

voordacht gekozen ,
omdat de comptabelen (betaalmeesters) alleen

op de vormelijke justificatie hebben te letten van de mandaten of

ordonnantiën die zij voldoen
,

geenszins op de wettigheid dér uit-

gaaf, waar de minister ordonnateur verantwoordelijk voor is.

De artt. 55 tot en met 57 van het ontworpen reglement van uit-
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voering lichten dat nader toe; zij leggen de grondslagen van de

instructien dier comptabelen
,
gelijk de wet den grondslag uitmaakt

van het reglement.

§ 14. Art. 12. De bedenkingen en tegenbedenkingen op dit

artikel in de Commissie gewisseld ,
steunen op de veronderstel-

ling, dat de correspondentie tusschen de ministers en de Reken-
kamer meestal over voorgenomen betalingen zal loopen

, en alzoo

in de plaats zal treden der zoogenaamde voorafgaande vereveningen.

Er is niets dat die veronderstelling wettigt
, en na al hetgeen de

Regering alreeds bij de behandeling van het ontwerp n°. I over

de preventive bemoeijenissen van de Rekenkamer heeft voorge-
dragen, meent zij hier te kunnen volstaan met zich daaraan te

gedragen.

De Regering is overigens van oordeel dat dit artikel niet gemist

kan worden. Zij erkent ten volle dat, in haar stelsel het advies

der Rekenkamer, indien de Regering het gevolgd heeft, de verant-

woordelijkheid der ministers niet kan dekken. Maar zoo zij al van
gevoelen is dat de Rekenkamer niet betrokken moet worden in

elke ministeriele handeling waar staats-uitgaven mede gemoeid
zijn , er kunnen enkele twijfelachtige punten voorkomen, waar-
omtrent de kennis van de meening van een collegie

,
welks werk-

kring zich over alle departementen uitstrekt, van nut kan zijn.

Afgescheiden daarvan, behoeft wel geen betoog dat er een aantal

zaken zijn, waarin het algemeen belang bevorderd wordt door

eene wisseling van gevoelens tusschen de ministers en de Rekenka-
mer. Reeds daarom acht de Regering het artikel noodzakelijk.

§ 15. Art. 14. De aanmerking is juist.

§ 16. Art. 17. De Regering wenscht te dezer plaatse zich

te refereren aan haar antwoord op § 21 van de Nota der Com-
missie over het ontwerp n°. I.

§ 17. Art. 18. Bevordering zooveel mogelijk van de vrije

deliberatien is in de eerste plaats het doel van dit artikel, en

dat doel acht men gewigtig genoeg, om de bepalingen, die er toe

kunnen leiden, op te nemen in de wet.

De wijziging gebragt in het 2de lid van art. 4, den graad van
jzwagerschap betreffende, wordt ook aan het slot van dit artikel

voorgesteld.

§ 18. Art. 19. In de hoofdzaak wenscht de Regering zich

alhier te refereren aan hare beantwoording van § 5. De voor-

stellen
,

in de vergadering van de Algemeene Rekenkamer te

behandelen, zullen, in verreweg de meeste gevallen, rekeningen

betreffen van comptabelen
,

te wier laste men dan den ontvang ver-

meerderen of de uitgaaf verminderen wil (van het omgekeerde ,

eene vermindering van den ontvang of vermeerdering van de

uitgaaf, zal wel zelden de rede zijn). Moesten nu ,
bij het staken

van de stemmen , alle voorstellen worden verworpen geacht, dan
stond, in twijfelachtige gevallen , de kans altijd veel beter voor

den comptabele dan voor den Staat. Het is om die reden
,
dat hier

vooral eene beslissing met oneffen stemmen de voorkeur verdient.

Dat voltalligheid wenschelijk is in geval van herziening , heeft

men reeds erkend bij art. 1, maar dat ook de besluiten op de

Staatsrekening voltalligheid zouden vereisehen , kan men niet inzien.

Daarbij toch geldt het alleen liet constateren van cijfers , en

geenerlei beoordeeling hoegenaamd. Hare aanmerkingen en be-

schouwingen zal de Rekenkamer voordragen bij haar jaarlijksch

verslag ; doch ook daarbij geheele voltalligheid te vorderen

,

schijnt bedenkelijk, omdat het zoo ligt zou kunnen gebeuren,

dat ziekte of afwezigheid van een lid de vaststelling van dat

verslag op den bepaalden tijd onmogelijk maakten, liet artikel

is overigens in den geest der vorenstaande beschouwingen gewij-

zigd. Besluiten over rekeningen van comptabelen zullen genomen
worden door slechts vijf leden , en revisie door de voltallige kamer.

In alle andere zaken zal de kamer minstens in getale van vijf

leden moeten besluiten.

§ 19. Art. 20. De Regering deelt hier volkomen in het ge-

voelen van de meerderheid der Commissie.

§ 20. Art. 23 (thans 29). Wat de controle op de ontvangsten

betreft , wenscht de Regering zich te gedragen aan haar antwoord

op § 19 der Nota over ontwerp n°. I.

Eene vergelijking van de uitgaafstukken met de organieke wetten

en verordeningen , en een onderzoek van de bewijsstukken behoeft

de wet niet uitdrukkelijk, d. i.
, met name, voor te schrijven.

Men zie op § 11, art. 9 hiervoren en op § 22, art. 27 hierna,

zoomede de beantwoording van § 8 a l> c van de Nota ovcy het

ontwerp n°. I ,
waarbij gehandeld wordt over den werkkring der

Algemcene Rekenkamer.
Eene vergelijking met de bestaande prijzen van do geleverde

voorwerpen kan niet behooren tot de bemoeijenissen van dat

collegic , maar wel het onderzoek, of de voorschriften zijn in

acht genomen omtrent de publieke aanbestedingen en andere wet-

telijke en administrativo verordeningen, die, in hot algemeen,

besparing van uitgaven ten doel hebben. Ook over de aanvul-

lingen en verbeteringen, waarvoor zulke verordeningen vatbaar

zijn
,

kan zij hare beschouwingen voordragen (art. 46) ; doch

meer is van haar niet te vergen
, zal haar werkkring zijne gepaste

grenzen hebben.

§ 21. Art. 24 (thans 30). Men ziet geen genoegzamen grond
voor de veronderstelling

,
dat art. 42 niet immer zal worden in

acht genomen. Het is waar
, onderhandsche correspondentien en

ruggespraak tusschen ambtenaren en comptabelen kan men wel
verbieden maar niet beletten. Maar wanneer de wet die corres-

pondentie onder zekere voorwaarden toelaat of beveelt
,
zal het

misbruik minder te vreezen zijn en kan er een hooger nuttig
doel meê worden bereikt. Hier zal het tot groote vereenvoudiging
leiden. Viel de bepaling van dat artikel weg

,
geen twijfel of de

Algemeene Rekenkamer zou in het nieuwe stelsel weldra de be-
hoefte gevoelen aan huishoudelijke maatregelen van gelijke strekking

als hetgeen de Regering hier voorstelt en wenscht te behouden.

§ 22. Art. 27 (thans 33). Het 12de artikel der Belgische wet
op ’t hof van rekeningen spreekt — in navolging van art. 348
van het Fransche reglement van comptabiliteit

,
waaraan het is

ontleend, — alleen des faux ou des concussions.

Welke andere misdrijven dan die van vervalsching ofknevelarij

hier nog zouden moeten worden opgenoemd , verklaart de Rege-
ring niet te bevroeden. Overigens is het reeds meer gezegd,
dat, zooveel den comptabele betreft, de bewijsstukken of de
bijlagen van zijne rekening zijne verantwoording uitmaken. Wan-
neer derhalve, gelijk in dit artikel, van het onderzoek eer.er

rekening en verantwoordinj wordt gesproken , dan wordt daarmede
bedoeld het onderzoek van de rekening, met hare bewijsstukken

en hare bijlagen.

§ 23. Art. 31 (thans 37). Dit artikel wordt overeenkomstig
de daarop gevallen aanmerking gewijzigd.

§ 24. Art. 34 (thans 40). De redactie is thans verduidelijkt.

§ 25. Art. 35 (thans 41). Men wenscht zich hier te refereren

aan de beantwoording van § 72, art. 68, der Nota over ont-

werp n°. I.

§ 26. Art. 38 (thans 44). Met betrekking tot deze paragraaph
kan de Regering niet beter doen, dan verwijzen naar hare be-
antwoording, zoo van § 8 a b c

,
als van § 9 A a der Nota over

ontwerp n°. I.

§ 27. Artt. 40—45. Overeenkomstig de gemaakte aanmerking ,

volgen deze artikelen thans op art. 21 en zijn alzoo geworden
de artt. 22—27.

Door inschrijving eener rekening in een register , verstaat men
in de aangenomen terminologie geene volledige overschrijving,

maar slechts eene beknopte aanteekenïng in de daarvoor be-
stemde kolommen : 1°. van den naam van den comptabele ;

2°.

van het onderwerp der rekening; 3°. van het dienstjaar enz.; en

dat alles onder een volgnummer , hetwelk dan ook op de rekening

zelve wordt gerelateerd
,
om de wederopsporing gemakkelijk te

maken.
Om niet in langwijlige omschrijvingen te vervallen, wenscht

men het woord inschrijven te behouden
,
zonder meer.

§ 28. Art. 46. Dat de termijn van eene maand voor de Re-
kenkamer toereikend zal zijn om haar verslag zanten te stellen

,

is reeds aangetoond bij de beantwoording van § 9 A a der Nota
over ontwerp n°. I. Evenzoo is uit de beantwoording van § 8 a b c

dierzelfde Nota, naar men vertrouwt, reeds duidelijk genoeg

gebleken, dat het gezegde verslag zich wel degelijk zal uit-

strekken over alle punten , welke voor den wetgever maar eenigzins

belangrijk kunnen zijn. Zoo even , bij § 20 hiervoren, heeft de

Regering aan het slot hare meening gezegd over de grenzen die

de taak der Algemeene Rekenkamer behoorde te hebben , ter-

wijl zij eindelijk, bij de algemeene beantwoording der §§ 7 — 13

der Nota over ontwerp n°. I , als eerste punt van behandeling de

vraag ter toetse heeft gebragt , of de Rekenkamer kon zijn geroepen
om over de nuttigheid eener uitgaaf te oordeclen.

Om van hare zijde in geene onnutte herhalingen te treden,

wenscht de Regering zich aan dat alles te gedragen, en wil zij

hier nog slechts hebben aangemerkt, dat wanneer de besluiten

van de Rekenkamer, hetzij tot beboeting als anderzins, niet

worden uitgevoerd, het collegie (gelijk de Commissie zelve reeds

heeft opgemerkt in de 7de alinea van hare § 3) daarvan onmisbaar
gewag zou moeten maken, bij haar verslag, als van cene afmjking ,

die, gelijk het artikel in behandeling dat uitdrukt, de hoofden van

de departementen van algemeen bestuur zich hadden veroorlooj'd van
de wetten : immers art. 67 sub 3°. van do wet (ontwerp n°. I)

zou dan niet zijn nageleefd.

Overeenkomstig de aanmerking aan liet slot van deze paragraaph,

wordt do redactie gewijzigd.

§ 29. Art. 47. Dat dit artikel een negatief voorschrift bevat,

ontkent men niet. liet nuttige daarvan wordt iptusschen door de

Commissie zelve erkend.

Verder refereert de Regering zich aan hare beantwoording
van § 22 hiervoren : want ook bij dit art. 47 wordt wederom
gesproken niet van do rekeningen alleen, maar van de rekeningen

en verantwoordingen der comptabelen.
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§
30.’ Art. 49. Men kan zich wel vereenigen met het denk-

beeld, om aan de Rekenkamer een termijn voor te schrijven tot

de afdoening der rekeningen
, bedoeld in art. 119 der provinciale

wet; het tijdstip van inzending evenwel kan, naar men meent,

aan de Gedeputeerde Staten niet worden voorgeschreven hij deze

wet ,
die de taak regelt van de Algemeene Rekenkamer. Zulk

een voorschrift ,
zoo het noodig ware geweest dat het hij de wet

werd gegeven, zou dan zijne plaats hebben moeten vinden in

de provinciale wet. Daar echter deze ook geen termijn bepaalt

voor de afsluiting der begrootingen , waar zich de termijn voor

het opmaken en dus ook voor het indienen der rekeningen weder

naar regelen moet ,
zoo gelooft men

, dat zoowel het eene als het

andere thans een onderwerp behoort uit te maken van den alge-

meenen maatregel van inwendig bestuur, bedoeld in art. 108

der provinciale wet.

§ 3,1. Art. 50. Het verslag van de Rekenkamer
,

bedoeld bij

art. 46 van dit wetsontwerp , zal , volgens art. 55 sub 2°. van

het ontwerp n°. I ,
aan de Staten-Generaal worden medegedeeld

,

omdat het is de wetgevende magt, die de staatsb«grooting goed-

keurt, de verantwoording der ministers afhoort (waarvan dat

verslag het voornaamste element is), en het slot der rekening

van de staats-ontvangsten en staats-uitgaven vaststelt. De begroo-

ting der enkel provinciale en huishoudelijke uitgaven daaren-

tegen ,
vereischt die goedkeuring niet van de wetgevende magt

;

deze laatste hoort de verantwoording der Gedeputeerde Staten

niet af, en het door de Staten genomen besluit tot vaststelling

''der ontvangsten en uitgaven behoeft ook geene bekrachtiging

van de wet, maar alleen die van den Koning. De gronden

dus
,

die er bestaan voor eene mededeeling aan de Staten-Generaal

van het verslag ,
bedoeld in art. 46 , bestaan niet voor de mede-

deeling van het verslag bedoeld in dit art. 50.

Dat het ter kennisse behoort te worden gebragt van de Pro-

vinciale Staten ,
ieder voor zooveel hem aangaat , en met het

doel door de Commissie aangegeven , lijdt geen tegenspraak: de

daartoe strekkende bepaling echter zou hier hare plaats niet kunnen

vinden. Zij kon dit ook niet in de provinciale wet
, alzoo deze

dan de wet zou zijn vooruitgeloopen die de taak van de Algemeene

Rekenkamer nog moest regelen.

Overigens ligt het in den aard der zaak, dat dit verslag van

’s Konings wege aan de Provinciale Staten zal worden medege-

deeld. Maar eene verpligting daartoe schijnt niet in deze wet te

huis te behooren.

§ 32. Het nader onderzoek der gemeente-rekeningen
, op den

te^enwoordigen voet, heeft in de laatste jaren weinig stof meer
gegeven tot aanmerkingen. Bij haar verslag over 1850 reeds, be-

paalde de Algemeene Rekenkamer zich daaromtrent eenvoudig

tot den wensch, dat de verkregen resultaten mogten behouden

blijven. Daarvoor nu is aanvankelijk gezorgd bij de gemeentewet.

Reglementaire voorschriften zullen het overige doen. Let men
daarbij ,

zoo als aan het slot dezer paragraaph van de Nota der

Commissie wordt aangemerkt, op de jaarverslagen van de ge-

meentebesturen zelve, en vooral op die van de Gedeputeerde

Staten, benevens op de openbaarheid der gemeenteraads-zittingen,

$an schijnt men inderdaad het nader onderzoek van de Reken-
kamer voor het vervolg wel te kunnen ontberen.

Ook behoeft het naauwelijks gezegd
,
dat om zulk een onderzoek

te bestendigen, de gemeentewet zelve daartoe de eerste aanleiding

zou moeten geven, hetgeen zij echter niet doet.

De Minister van Finantien

.

Van Bosss.

[XXXVIII. 10.]

NOTA VAN WIJZIGINGEN in 2V°. II der Ontwerpen

van wet tot regeling van 's Rijks algemeene Comptabiliteit.

[Zie deze Wets-ontwerpen op bladz. 599 en volgg. der

Bijlagen van het Bublad II. 1850—1851.]

Art. 1 ,
lsten regel ,

in plaats van het woord zes te lezen » zeven”.

Art. 2, 2den en 4den regel, in plaats van den Koning te lezen

» Ons”.
Art. 4, 4den regel, de woorden: op verbeurte van hun ambt ver-

vallen.

,

Art. 4 ,
2de lid ,

3den regel , tusschen de woorden of en zwager-

schap in te voegen de woorden: » den tweeden graad van”.

Art. 4, 4de lid, lsten regel
, tusschen de woorden secretaris en

en in te voegen : n de referendarissen”;

2den en 3den regel , de woorden: op de straffen bij art. 175 van

het Wetboek van Strafregt bedreigd
, vervallen

;

ten slotte bij te voegen de volgende bepaling:

» Een lid der Algemeene Rekenkamer dat handelt in strijd met
v de bepalingen van het 1ste

,
4de en 5de lid van dit artikel, wordt

BUBLAD VAN DE NEDEBlANDSCHE STAATS-COüBANT. 1852—1853.

» door den Hoogen Raad , op requisitoir van den procureur-gene-
» raai, uit zijne betrekking ontslagen

,
na in zijne belangen te

» zijn gehoord.”
Art. 5 , 2de lid , 2den regel , in plaats van het woord zal te

lezen » wordt”. Het woord worden vervalt.

Art. 5, 5de lid, te vervangen door de volgende bepalingen:

» Wanneer een lid den ouderdom van zeventig jaren heeft be-
» reikt, wordt hij uit zijne betrekking ontslagen. Hetzelfde heeft

» plaats wanneer een lid door zwakte of aanhoudende ziekte van
» ziel of ligchaam

, ongeschikt is zijne betrekking verder waar te

» nemen.
» Het ontslag wordt in beide gevallen verleend door den Hoogen

» Raad , op requisitoir van den procureur-generaal , nadat de belang-

» hebbende is gehoord.
» Bij zeventigjarigen ouderdom heeft een lid van de Reken-

» kamer in ieder geval regt op pensioen , te berekenen volgens

» art. 8 der wet van 9 Mei 1846 (Staatsblad n°. 24), gewijzigd in

» art. 1 § e der wet van 3 Mei 1851 ( Staatsblad n°. 49).”

Art. 6, 8sten en 9den regel, in plaats van de woorden : dat zij de

Grondwet zullen onderhouden en handhaven
,

te lezen: » en aan de

» Grondwet ; dat zij”.

Art. 6, 2de lid, lsten regel, tusschen de woorden de en amb-
tenaren in te voegen het woord » verdere” ;

2den regel ,
het woord voltallige vervalt.

Art. 7 ,
ten slotte bij te voegen deze bepaling :

» Hunne belooning wordt door Ons geregeld
, na de Algemeene

» Rekenkamer te hebben gehoord.”

Art. 10 , 3den regel, na het woord deswege te doen volgen : » op

» aanvrage van het betrokken departement van algemeen be-

» stuur”.

Art. 13, 2den regel, op de woorden: Zij doet te doen volgen:

» uiterlijk binnen drie jaren nadat de laatste rekening is inge-

H zonden”.

Art. 14 , lsten regel, in plaats van liet grootboek te lezen : » de

» grootboeken”.

Art. 18 ,
laatsten regel ,

tusschen de woorden of en zwagerschap

in te voegen : » den tweeden graad van”.

Art. 19. De redactie van dit artikel wordt gewijzigd als volgt

:

)> De besluiten omtrent de rekeningen van comptabelen worden
» in de vergadering der Algemeene Rekenkamer genomen met vijf

)) leden , de voorzitter daaronder begrepen. In geval van eene her-

» ziening op den voet van artt. 40 en 41 , wordt geen besluit ge-

» nomen dan in eene voltallige vergadering van zeven leden.

n In alle andere zaken besluit de Algemeene Rekenkamer bij

» meerderheid van de aanwezige leden; doch geen besluit kan
i) genomen worden , dan door minstens vijf leden. Bij staking

» der stemmen beslist de stem van den voorzitter.

» Alle uitgaande stukken worden geteekend door den voorzitter

» en den secretaris.”

De rubriek : Verpligtingen en bevoegdheden van den secretaris ,

wordt gebragt onmiddellijk na die: Algemeene verpligtingen en be-

voegdheden van het collegie. Dien ten gevolge worden de artt. 40

tot en met 45 de artt. 22 tot en met 27 ; terwijl de artt. 22 tot

en met 39 de artt. 28 tot en met 45 worden.

Art. 28 (nu 34), 2den regel, het woord algemeene vervalt.

Art. 28 (nu 34) in fine
,
bij te voegen » zamengesteld zoo als in

» art. 19 is voorgeschreven”.

Art. 30 (nu 37) ,
2den en 3den regel , het woord algemeene ver-

valt.

Art. 31 (nu 37), 3den regel, in plaats van het woord voorzitter

te lezen » secretaris”.

Art. 34 (nu 40) , lsten regel ,
in plaats van het woord mag te

lezen : ;> is verpligt” ;

3den regel, het woord of vervalt;

5den regel , de woorden hetzij ambtshalve vervallen ;

in fine bij te voegen : » Zij is bevoegd die herziening ook ambts-

n halve te doen.”

Art. 46, 9den regel, in plaats van : En wijst zij te lezen: » Zij

» wijst”.

Art. 49
,

ten slotte bij te voegen : » Die rekeningen ,
aldus

» goedgekeurd
,
worden aan de Gedeputeerde Staten teruggezonden

)) binnen eene maand nadat dezelve bij de Rekenkamer ontvan-

i) gen zijn.”

[xxxvm. ïi.]

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET N°. II tot regeling

van 's Rijks algemeene Comptabiliteit.

Wu WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat , volgens art. 176

der Grondwet , de zamenstelling en de taak der Algemeene Reken-

H.
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kamer , zoomede de bezoldiging harer leden
,

door de wet moet
worden geregeld

,

Zoo is het, 'dat Wij ,
den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal
,

hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Zarnenstelling van het collegie.

Art. 1. De Algemeene Rekenkamer bestaat uit zeven leden;
uit dat getal kiest de Koning eenen vasten voorzitter.

Art. 2. Een secretaris en vier referendarissen worden aan het
eollegie toegevoegd. Zij worden door Ons benoemd op de voor-
dragt van het collegie.

De benoeming der bureau-ambtenaren en bedienden geschiedt
mede door Ons op gelijke voordragt.

Art. 3. De ambtswedde van den voorzitter wordt bepaald op
vijf duizend gulden, die van de overige leden op vier duizend
gulden ’sjaars.

Art. 4. De leden en de secretaris moeten den vollen ouderdom
hebben bereikt van dertig jaren; zij mogen uit geenei hande hoofde
aan den Lande rekenpligtig zijn , noch eenig ander ambt bekleeden.
De leden mogen geenerlei wedde, toelage of gratificatie uit

’s Rijks schatkist genieten boven de ambtswedde, hun bij het
vorig artikel toegelegd.

De leden en de secretaris mogen noch elkander noch den
referendarissen bestaan in of binnen den vierden graad van bloed-
verwantschap of den tweeden graad van zwagerschap.

Indien de zwagerschap mogt ontstaan na de benoeming, kan
het lid of de secretaris, die dezelve heeft aangegaan, zijne be-

trekking niet behouden.
De leden

,
de secretaris , de referendarissen en alle verdere

ambtenaren en bedienden der Algemeene Rekenkamer mogen

,

middellijk of onmiddellijk
,
geen aandeel hebben in (-enige aanbe-

steding, leverantie, pacht van goederen, regten of middelen of in

eenige zaak waaromtrent met het Rijk wordt overeengekomen.
liet is hun almede verboden eenige vorderingen ten laste van

het Rijk, hetzij vóór hetzij na de verevening, te koopen of voor
hunne rekening te nemen , onder welke benaming zulks ook zoude
mogen zijn

,
als ook om , op eenige wijze, regtstreeks of zijdelings

,

deel te hebben in den aankoop van zoodanige vorderingen.

Een lid der Algemeene Rekenkamer dat handelt in strijd

met de bepalingen van het 1ste, 4de en 5de lid van dit artikel,

wordt door den Hoogen Raad, op requisitoir van den procureur-
gencraal, uit zijne betrekking ontslagen, na in zijne belangen te

zijn gehoord.

Art. 5 Bij vacature onder de leden
,

geeft de Algemeene
Rekenkamer daarvan kennis aan den Koning en aan de Tweede
Kamer der Staten- Generaal

,
ten einde in de vervulling overeen-

komstig het bepaalde bij art. 176 der Grondwet worde voorzien.

In het arrest , bij hetwelk een lid tot eene iijt- of onteerende
straf wordt veroordeeld

,
wordt tevens zijne afzetting uitgedrukt.

Een lid
,
dat tot cene correctionele gevangenisstraf mogt zijn

veroordeeld, kan, op requisitoir van den procureur-generaal
, door

den Hoogen Raad worden ontzet, na in zijne belangen te zijn

gehoord.

Gelijke ontzetting kan op dezelfde wijs worden gevorderd en
uitgesproken wegens wangedrag, onzedelijkheid of merkelijke
achteloosheid.

Wanneer een lid den ouderdom van zeventig jaren heeft be-
reikt, wordt hij uit zijne betrekking ontslagen. Hetzelfde heeft

plaats wanneer een lid door zwakte of aanhoudende ziekte van
ziel of ligchaam, ongeschikt is zijne betrekking verder waar
te nemen.

liet ontslag wordt in beide gevallen verleend door den lloogen

Raad, op requisitoir van den procureur-generaal nadat de belang-

hebbende is gehoord.

Bij zeventigjarigen ouderdom heeft een lid van de Rekenkamer
in ieder geval regt op pensioen , te berekenen volgens art. 8 der
wet van 9 Mei 1816 [Staatsblad n u

. 2-1), gewijzigd in art. 1 § e

der wet van 3 Mei 1851 ( Staatsblad n°. 49).

Art. 6. De leden en de secretaris leggen, alvorens in functie te

treden, ieder op dc wijze zijner godsdienstige gezindheid, in handen
tles Koningsden eed (dc verklaring) af, dat zij, om te worden benoemd
tot het ambt, waartoe zij geroepen zijn, directelijk noch indirec-

telijk aan eenige personen, hetzij in of buiten het bestuur, onder
wat raam of wat voorwendsel ook, eenige pifto of gave beloofd

of gegeven hebben, noch beloven of geven zullen , en voorts den
eed (de belofte), dat zij zullen zijn getrouw aan den Koning
en aan do Grondwet ; dat zij hunne instructicn met alle naatiw-
gezetheid opvolgon en hunmm pot ter goeder trouw , met allo

naarstigheid
,
eerlijkheid en onzijdigheid waarnemen, en dat zij

wijders, om iets in hunne betrekking to doen of te laten, van
niemand hoegenaamd eenige helofta of geschenken zullen aanne-
men , directelijk of indirect elijk.

Do referendarissen en do verdere aml fenaren en bedienden der

kamer worden door den voorzitter in de vergadering van het
collegie beëedigd.

Art. 7. Geen ambtenaar bij de Algemeene Rekenkamer mag,
uit welken hoofde ook, aan den Lande rekenpligtig zijn, noch
eenig ander bezoldigd ambt bekleeden.

Hunne belooning wordt door Ons geregeld, na de Algemeene
Rekenkamer te hebben gehoord.

Algemeene verpligtingen en bevoegdheden van hel collegie.

Art. 8. De Algemeene Rekenkamer onderzoekt de rekening
wegens de staats-uitgaven en ontvai gsten , bedoeld bij art. 122
der Grondwet, zoomede alle soortgelijke rekeningen, die slechts

een administratief, geen comptabel beheer betreffen
, en uit

krachte van de wet of van reglementen op de wet gegrond aan
hare goedkeu: ing worden onderworpen.

Art. 9. Zij is belast met het opnemen en sluiten van alle

rekeningen en verantwoordingen , die door of van wege de lands-

comptabelen en anderen, uit krachte van de wet of van regle-

menten van algemeen bestuur op de wet gegrond , bij haar
worden overgebragt.

Art. 10. Zij kan aan de comptabelen, die hunne rekeningen
en verantwoordingen bij baar niet hebben ingediend binnen de
termijnen, bij hunne instructien voorgeschreven, deswege, op
aanvrage van het betrokken departement van algemeen bestuur,

de boete opleggen bij die instructien bepaald.

Art. 11. Zij oefent geen gezag uit en beslist niet over de
handelingen van de hoofden der ministeriele departementen of
hunne gedelegeerden. Zij lijdt dus aan de betaalmeesters, in

hunne rekeningen en verantwoordingen, alle betalingen, door hen
volbragt op ordonnantiën of mandaten , die aan de formaliteiten

voldoen, en van de stukken zijn voorzien, waar die comptabelen,
naar de voorschriften hunner insti uctien , op te letten liaduen.

Art. 12. Zij is bevoegd, de inichtingen die zij mogt behoe-
ven

,
van de hoofden der ministeriele departementen te vragen

,

en is verpligt haar gevoelen te doen kennen omtrent alle vraag-
punten, waarover de hoofden der ministeriele departementen haar
raadplegen.

Art. 13. Zij houdt de noodige registers van borgtogten, gesteld

tot zekerheid van den Lande door rekenpligtigen. Zij doet uiterlijk

binnen drie jaren nadat de laatste rekening is ingezonden
, uit-

spraak op alle verzoeken, hetzij om geheele of gedeeltelijke op-
heffing van borgtogten, hetzij om dooihaling te dier zake van
verb<inden van inschrijvingen op het grootboek der nationale

schuld, mitsgaders van hypothecaire inschrijvingen op onroerende
goederen of liet overbrengen derzelve op andere panden.

Art. 14. Bij haar berust ten dubbel van de grootboeken der
nationale schuld. Het wordt aldaar door dagelijksohe aan- en
afschrij vingen bijgebonden.

Art. 15. In geval van schulclvermeerdering door nieuwe in-

schrijvingen, verleent de Rekenkamer aan de comptabelen wegens
het grootboek geen quitus ,

dan na zich vooraf te hebben over-

tuigd, eensdeels, dat de nieuwe inschrijvingen het bedrag niet

overschrijden bij de wet bepaald, en anderdeels dat zij zijn ge-
schied op voldoende bewijsstukken.

Art. 16. Ook van alle verdere geldleeningen, ten laste of onder
waarborg van het Rijk aangegaan , houdt zij de noodige registers

tot verzekering eener rigtige controle.

Art. 17. Alle pensioenen en lijfrenten , ten laste van den Staat,
worden bij haar ingeschreven.

Art. 18. De leden, de secretaris en de referendarissen zijn

verpligt het geheim te bewaren opzigtelijk de gevoelens, die in de
vergadering over de voorkomende zaken zijn geuit. Zij mogen
niet tegenwoordig zijn bij de beraadslagingen over eene zaak,
hun zeiven of hunne nabestaanden in of binnen den vierden graad
van bloedverwantschap of den tweeden graad van zwagerschap
betreffende.

Art. 19. De besluiten omtrent de rekeningen van comptabelen
worden in de vergadering der Algemeene Rekenkamer genomen
met vijf leden, de voorzitter daaronder begrepen. In geval van
eene herziening op den voet van artt. 40 en 41, wordt geen besluit

genomen dan in eene voltallige vergadering van zeven leden.

In alle andere zaken besluit de Algemeene Rekenkamer bij meer-
derheid van de aanwezige leden; doch geen besluit kan genomen
worden, dan door minstens vijf leden. Bij staking der stemmen
beslist de stem van den voorzitter.

Alle uitgaande stukken worden geteckend door den voorzitter

en tien secretaris.

Art 20. De voorzitter of het lid dat hem vervangt, is belast

met liet toezigt op de tijdige mededeeling van do besluiten der

Algemeene Rekenkamer op de rekeningen van comptabelen cn
van hare overige beslissingen, aan de hoofden der departementen
van algemeen bestuur, die daarbij belang hebben, met het toezigt

op de tijdige indiening van de rekeningen der comptabelen , en ia
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het algemeen met het toezigt op de uitvoering van de besluiten

en beslissingen der Kamer.
Art. 21. De voorzitter zal zich zonder toestemming van den

Koning niet langer van zijnen post verwijderen dan voor ééne

week. In geval van al'wezendheid , belet of ontstentenis, wordt

hij vervangen door het oudste lid, naar rang van benoeming.

Hij is bevoegd om aan de leden, den secretaris en de referen-

darissen verlof te geven, uiterlijk voorden tijd van ééne week;
voor langer, mits niet te boven gaande den tijd van zes weken,
wordt zoodanig verlof’ door het collegie verleend.

Wanneer nog langer verlof mogt noodig zijn, wordt het verzoek

daartoe aan den Koning gedaan.

Verpligtingen en bevoegdheden van den secretaris.

Art. 22. De secretaris der Algemeene Rekenkamer woont alle

vergaderingen van het collegie bij en houdt de notulen van het

verhandelde.

Hij houdt toezigt over de bureau-ambtenaren en bedienden en

over den geregelden gang hunner werkzaamheden • en ontvangt

dienaangaande zijne instruetien van het collegie.

Art. 23 De rekeningen en verantwoordingen
,
ingediend door

de comptabelen
,
worden onder zijn toezigt van dagteekening en

Tornmer voorzien en in de daartoe bestemde registers ingeschreven,

naar volgorde van derzelver ontvangst.

Art. 24. Hij voorziet van zijn visum de aanschrijvingen van de

referendarissen aan de comptabelen en de daarop ontvangene

antwoorden, en zorgt dat van die stukken aanteekening worde
gehouden.

Art. 25. Hij verzamelt de voorstellen, bedoeld aan het slot

van art. 30 hierboven, en al wat er verder in aanmerking zou

kunnen komen als bouwstoffen voor het jaarlijksch verslag, en

brengt het een en ander te zijner tijd tot een geheel.

Art. 2G. Hij zorgt voor de bewaring van alle charters, stukken

of bescheiden ,
bij het collegie berustende, en ziet toe, dat daar-

van geene afgifte geschiede dan met toestemming van het collegie

of op bevel van den regter; alleen mag hij daarvan, met toe* tem-

ming van den voorzitter, aan belanghebbenden inzage, afschrift

of uittreksel verleenen.

Art. 27. Bij ziekte, verlof of andere wettige afwezigheid wordt
de secretaris vervangen door den referendaris

, die de oudste is

naar rang van benoeming.

Onderzoek van de rekeningen en verantwoordingen

der comptabelen.

Art. 28. De voorzitter verdeelt tusschen de referendarissen de
ingekomen rekeningen en verantwoordingen

, om dezelve te onder-
zoeken , en benoemt het lid aan wien zij verslag moeten doen van
hunne bevinding.

Art. 29. De referendarissen maken over iedere rekening dat
vérslag op uit twee onderscheiden oogpunten : het eene betreffende

het beheer van den comptabele zelven , dat is, wat er ten zijn n
laste in zijne rekening en verantwoording behoort te worden
doorgehaald of bijgevoegd enz. , het andere betreffende den aard
der ontvangsten, vergeleken met de wetten, den aard der uitga-

ven , verg leken met de bearootingen
, en al hetgeen verder in

aanmerking zou kunnen komen bij de instelling van liet jaarlijksch

verslag bevolen bij art. 46 dezer wet.

Art. 30. Behoudens het bepaalde bij art. 42 hierna
, kunnen

de referendarissen de comptabelen of hunne gemagtigden schriftelijk

hooren bij het onderzoek hunner rekeningen. De aanschrijvingen ,

die daartoe gestrekt hebben en de daarop ontvangen antwoorden
leggen zij over bij hun verslag, in het vorig artikel bedoeld.

Art 31. Het lid van de kamer, aan wien het verslag wordt
uitgebragt, overtuigt zich dat het onderzoek der rekening naai-

de vereischten der wet heeft plaats gehad ; hij gaat na of de
bedenkingen, door den referendaris geopperd, al dan niet zijn

gegrond.

Art. 32. Geen referendaris mag twee maal achtereen met het
onderzoek der rekening van denzelfVlen comptabele worden belast.

Geen lid mag twee maal achtereen worden benoemd
,
om het

verslag over de rekening van denzelfden comptabele te beoordeelen.
Art. 33. Wannet r, bij het onderzoek eener rekening en ver-

antwoording, de blijken mogten worden aangetroffen van ver-
valsching of knevelarij

,
stelt de kamer de stukken in handen van

het openbaar ministerie.

Opname en sluiting van de rekeningen en verantwoordingen
der comptabelen.

Art. 34. Alle rekeningen en verantwoordingen worden opge-
nomtn en gesloten in eene vergadering van bet collegie, zamen-
gesteld zoo als in art. 19 is voorgeschreven.

Art. 35. De referendaris
, die met het eerste onderzoek eener

rekening is belast geweest , woont de vergadering by , terwyl
die rekening wordt opgenomen en gesloten.

Art. 36. Met overlegging van het rapport van den referendaris

en van de op te nemen rekening, draagt liet lid der kamer aan
de vergadering zijne met reden omkleede meening voor omtrent al

wat betreft het beheer van den comptabele, zoomede omtrent al

de overige bedenkingen en beschouwingen van den referendaris.

De vergadering beslist over het eerste gedeelte ; over het laatste

gedeelte en de voorstellen, daaruit ontleend, wordt de eindbeslis-

sing verschoven tot aan de zamenstelling van het verslag
,
bedoeld

bij art. 46 dezer wet.

Art. 37. De referendaris brengt zijn advijs uit zonder meer;

het lid, dat met het onderzoek van de zaak is belast geweest,

stemt het eerst ,
de andere naar volgorde van benoeming. De

secretaris teekent op het rapport zelf elke genomene beslissingaan.

Alt. 3b. De minute van het besluit, op de rekening gevallen ,

wordt opgemaakt door den referendaris. Nadat zij is gewaarmerkt
door hem en het lid ,

aan wien hij zijn rapport had uitgebragt

.

wordt die minute tc-r vergadering gearresteerd, en met al de

daartoe betrekkelijke stukken ter hand gesteld aan den secretaris.

Art. 39 Alle bewijzen en bescheiden, overgelegd bij alle reke-

ningen en verantwoordingen , zoomede de minute der rekeningen

zelve, blijven bij de Algemeene Rekenkamer berusten.

Art. 40. De Algemeene Rekenkamer is verpligt, gedurende zes

jaren na de afdoening eener rekening , tot de herziening harer

besluiten over te gaan, hetzij op verzoek van den comptabele,

wanneer deze bewijsstukken overlegt, die hem eerst na de afdoe-

ning zijner rekening zijn ter hand gekomen, hetzij op aanvrage

van het hoofd van het ministerieel departement, waaronder de

comptabele behoort , wanneer uit het onderzoek van andere of

latere rekeningen blijken mogt van misvattingen of van vergeten

of dubbel gebragte posten. Zij is bevoegd die herziening ook

ambtshalve te doen.

Art. 41. Wanneer de comptabele tegen eenig besluit van de

kamer bezwaren beeft, betreffende de inachtneming der vormen

of de toepassing der wetten , reglementen of instruetien
,
gaat de

kamer ,
mits die bezwaren bij haar zijn ingediend uiterlijk binnen

twee maanden nadat zoodanig besluit ter kennisse van den comp-

tabele is gebragt , tot eene herziening daarvan over
,
doch wordt

in dat geval het nader voorloopig onderzoek opgedragen aan twee

leden van de kamer, die geen van beiden aan het vroeger voor-

loopig onderzoek hebben deelgenomen.

Onderzoek en goedkeuring der rekening wegens de

staats-uitgaven en ontvangsten.

Art. 42. De rekening wegens de staats-uitgaven en ontvang-

sten wordt door den voorzitter gesteld in handen van twee refe-

rendarissen, die hij belast met het voorloopig onderzoek. Hij

benoemt twee leden
,
aan wie zij deswege hun verslag moeten

uitbrengen.

Art. 43. Met overlegging van het rapport der referendarissen,

dragen de leden der kamer öf hunne bedenkingen of de goed-

keuring van de rekening aan de vergadering voor.

Alt. 44. De goedkeuring der rekening bestaat in eene verkla-

ring, die de Algemeene Rekenkamer na gehouden vergelijking

daarop stelt, wegens de overeenstemming der op de rekening

gebragte- sommen nut die, welke de lands -comptabelen als betaald

en ontvangen hebben verantwoord.

Die rekening, aldus goedgekeurd, wordt aan de ministeriele

departementen teruggezonden, binnen eene maand nadat dezelve

bij de Algemeene Rekenkamer ontvangen is.

Art. 45. Alle andere rekeningen, die slechts een administra-

tief, geen comptabel beheer betreffen, worden onderzocht en

goedgekeurd in de vormen, bij de drie vorenstaande artikelen

vastgesteld.

Van het jaarlijksch verslag.

Art. 46. V
r
óór den laatsten Jannarij van ieder jaar biedt da

kamer, ter zake van hare werkzaamheden, den Koning een alge-

meen verslag aan ,
waarbij zij

‘ met opzigt tot de jongst afgesloten

dienst, melding maakt van de bedenkingen, die bij baar gerezen

kunnen zijn opzigtelijk den aard der ontvangsten, vergeleken met

de wetten, en opzigtelijk den aard der uitgaven, vergeleken met

de begrootingsposten waaruit zij zijn gekweten, zoomede van de

afwijkingen, dis de hoofden van de departementen van algemeen

bestuur zich, baars inziens, mogten hebben veroorloofd van c’n

wetten en de reglementen.

Zij wijst voorts ook op de leemten en de gebreken, die zij in

den loop harer werkzaamheden mogt hebben opgemerkt in do

bestaande comptabiliteits-verordeningen, mitsgaders op de aanvul-

lingen en verbeteringen
,
waarvoor dezelve naar hare raeeDing

vatbaar zouden zijn.

Van het onderzoek naar het .beheer der provinciale fondsen.

.

Art. 47. De Algemeene Rekenkamer heeft geen gezag over de

Provinciale Staten of hunne Gedeputeerden en beslist r;et over

hunne handelingen.
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Over de comptabelen wegens de provinciale fondsen heeft zij in

alles gelijk gezag als over de lands-comptabelen.

Hunne rekeningen en verantwoordingen worden door haar on-

derzocht, opgenomen en gesloten op denzelfden voet als die der

lands-com ptabelen.
Alt. 48. Van alle geldleeningen, ten laste of onder waarborg

der provinciën aangegaan , houdt de Aigemeene Rekenkamer de

noodige registers tot verzekering eener rigtige controle.

Alle pensioenen en lijfrenten ten laste der provinciën worden
hij de Aigemeene Rekenkamer ingeschreven ; derzelver betaling

wordt aldaar gecontroleerd.

Art. 49. De rekeningen door de Gedeputeerde Staten opgemaakt
ingevolge art. 119 der wet van 6 Julij 1850

(
Staatsblad n°. 39),

worden door de Aigemeene Rekenkamer onderzocht en voorzien van
eene verklaring wegens de overeenstemming der gebragte ont-

vangsten en uitgaven met de sommen , welke de comptabelen

wegens de provinciale fondsen als ontvangen en betaald hebben

verantwoord.
Die rekeningen , aldus goedgekeurd

,
worden aan de Gedepu-

teerde Staten teruggezonden binnen eene maand nadat dpzelve

bij de Rekenkamer ontvangen zijn.

Art. 50. Wegens hare werkzaamheden betreffende de provin-

ciale fondsen wordt door de Aigemeene Rekenkamer, binnen drie

maanden na de afsluiting van ieder dienstjaar, aan den Koning
een afzonderlijk verslag aangeboden ,

opgemaakt uit gelijke oog-

punten als haar algemeen verslag, bedoeld bij art. 46.

Slotbepaling.

Art. 51. De tegenwoordige wet treedt in werking gelijktijdig

met de wet tot regeling van ’s Rijks aigemeene comptabiliteit.

Lasten en bevelen
,
enz.

JXXXVin. 12.]

KÜJXAGE DER MEMORIE VAN BEANTWOORDING VAN ONTWERP N°. I.

ONTWERP VAN REGLEMENT ter uitvoering van de

Wet van regelende 's Rijks aigemeene

Comptabiliteit.

HET WETS-ONTWERP N°. I,

vergeleken met dit Reglement van Uitvoering

.

ARTIKELEN

van het

WETS-ONTWERP.

CORRESPONDERENDE

ARTIKELEN

van het

REGLEMENT.

Aanmerkingen.

1 en 2 . . .

da 52

3fc' 5 tot 7 en 68.

4 23 en 24 ,
model lit. C.

5 en 6 . . . 1 en 2.

7 3 het laatste lid, en 12.

8 en 9 . . . 12 tot 14 en 59 tot 63.

1 0 en 1 1 . . . 6 m 7.

12 tot 16 . . 15 tot 18. Over de afscheiding

17 en 18. . . 21 en 22. der uitgaven wegens
19 tot 23 . . 20 tot 22. het personeel en we-
24 19. gens het materieel ,

25 tot 30 . . 24 tot 28. vergelijke men ook
31 tot 34 . . 31 tot 48. nog het eerste lid

35 tot 38 . . 49 tot 52 en 58. van art. 15 van het

39 tot 41 . . 53 tot 58. wets-ontwerp met
42 29 en 30. het bepaalde bij

43 tot 45 . . 64 en 65. art. 52 van het re-

47 en 48 . . . 68 tot 75. glement.

49 tot 53 . . 76 tot 78.

54 76 , het laatste lid.

55 onder 1°. . 78.

55 onder 3°. 77 ,
laatste lid.

57 tot 60 . . 19.

61 en 62. . . 77 ,
laatste lid.

68 tot 71 . . 79 en volgende.

72 tot 78 . . 4 tot 7 ,
29 en 30, 59

tot 63.

Wij WILLEM IH, enz.

Willende de noodige voorschriften geven tot uitvoering der wet
van den ,

tot regeling van ’s Rijks alge-

meene comptabiliteit;

Op de voordragt van Onzen Minister van Finantien, van
den
Den Raad van State gehoord (advies van den

Hebben goedgevonden en verstaan :

De hoofden der onderscheiden departementen van algemeen
bestuur gedragen zich, ieder wat zijn beheer aangaat

, en omtrent

alles wat de dienst van 185 en vervolgens betreft, naar de be-

palingen van het navolgende

REGLEMENT.

STAATS-ONTVANGSTEN.
VAN DE RAMING DER INKOMSTEN.

Art. 1. Onze Minister van Finantien is belast met het ver-

vaardigen van het ontwerp van raming der staats-inkomsten
, en

verstaat zich, te dien einde, telken reize en tijdig met de hoofden
der departementen van algemeen bestuur, die hem hunne mede-
werking verleenen.

Art. 2. Dat ontwerp wordt Ons en
,
keuren Wij ’t goed

, door

Ons aan de Staten-Generaal aangeboden, vergezeld:

1°. van staten, ter aanwijzing van den oorsprong, waaruit de

verschillende ontvangsten, onder het beheer van ieder departement

,

moeten voortvloeij en ;

2°. van alle verdere bijzondere opgaven
,
welke dienen kunnen

om de beoordeeling der geraamde geldsommen gemakkelijk te

maken.

VAN DE INVORDERING.

Art. 3. Aan de verschillende ambtenaren, met de invordering

der staats-inkomsten belast ,
worden door het departement van

algemeen bestuur, aan hetwelk zij ondergeschikt zijn, de noodige
voorschriften gegeven wegens de inrigting van hunne schrifturen.

De tijdstippen , waarop zij hunne ontvangsten in de schatkist

hebben over te storten, en rekening behooren te doen van hun
beheer

,
zoomede de modellen dier rekeningen , worden vastgesteld,

na gehouden overleg met den Minister van Finantien.

Wanneer de aard hunner betrekking en de hun opgedragen
verrigtingen dit medebrengen , kan ook aan anderen dan comp-
tabele ambtenaren de invordering worden opgedragen van gelden ,

het Rijk aankomende ; doch alleen onder verpligting tot onver-
wijlde overstorting en tot het doen van rekening en verantwoor-
ding aan de Aigemeene Rekenkamer.

Art. 4. Alle comptabelen
,
staande onder de bevelen van den

Minister van Finantien , zijn aansprakelijk voor de invordering der

sommen , het Rijk aankomende op het middel, waarvan hun de per-

ceptie is toevertrouwd. Dien ten gevolge zijn zij in hunne registers

en schrifturen belast met het totaal der kohieren of andere schuld-

rollen , constaterende het bedrag dier verkregen regten van den
Staat. Zij zijn voor derzelver geheele aanzuivering aansprakelijk.

Die aansprakelijkheid houdt eerst op, wanneer zij bewijzen, ter

bekwamer tijd alle maatregelen te hebben genomen en alle noodige
vervolgingen te hebben ingesteld tegen de belastingschuldigen en
debiteuren.

Art. 5. De ontvangers moeten
,
op den 31sten October van

ieder jaar, uit hunne eigen penningen hebben opgelegd de sommen,
die onafgeschreven en oningevorderd zijn gebleven op de kohieren

der grondbelasting van het vorige jaar, zoomede op de kohieren
van liet personeel en de patenten, voor het gedeelte, hetwelk den
31 sten December van het vorige jaar vorderbaar was.

Art. 6. Wegens alle andere middelen van inkomst maken db
ontvangers en andere comptabelen staten op der op den lsten Julij

nog onaangezuiverde posten over het vorige jaar
,
en voegen daarby

al zulke inlichtingen en mededeelingen, als zij ter hunner verant-

woording oorbaar achten. Die staten worden voor deugdelyk
verklaard door de ambtenaren, welke met het toezigt over het

beheer zijn belast.

Do directeuren of zoodanige andere autoriteiten , als daartoe
zullen zijn uangewezen

,
verzamelen die staten op borderellen, en

zenden dezelve met hunne consideratien en hun advies , vóór den
31stcn Julij op aan het hoofd van het betrokken ministerieel de-

partement , aan wien de beslissing verblyft

:

1°. Avelke van die sommen zullen worden gebragt en te zijner

tijd verantwoord, als nog to ontvangen restanten;

2°. welke van dezelve naar de voorschriften van de wet als

oninvorderbaar zullen worden afgeschreven , of

I
3°. als het gevolg der nalatigheid van den comptabele of an-
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tieren ,
door dezen opgelegd en als zoodanig onder de nog te ont-

vangen restanten zullen worden begrepen.

Die beslissingen ,
zooveel zij niet aan den Minister van Finan-

tien zelven staan, worden hem door de hoofden der andere

ministeriele departementen, onverwijld, immers vóór den Sisten

October, medegedeeld.

Art. 7. De nog fungerende comptabelen vullen onverwijld hunne

kassen aan met de sommen
,
te hunnen laste uitgetrokken ; van

hen ,
die middelerwijl zijn ontslagen

,
worden zij bij acten van

chargement ingevorderd of op hunne borgtogten verhaald.

VAN DE VOORBETALINGEX EX OVERSTORTINGEN.
Art. 8. De ontvangers van de middelen in het algemeen bren-

gen op den laatsten van iedere maand
,
wegens de percentsgewijze

of andere belooning, die zij genieten, eene som, door de admi-
nistratie bepaald ofte bepalen, in hun kasboek in uitgaaf, op
rekening van hunne belooning.

Over ieder jaar worden , vóór den lsten Julij vap het jaar

daaraanvolgende, wegens die belooningen , door de administratie

staten van afrekening opgemaakt en .aan het Departement van
Finantien ingezonden. Aldaar worden zij, ten laste van den

betrokken post der begroeting van uitgaven
,
gemandateerd ten

name van de Generale Thesaurie, om te worden geboekt als oyer-

storting op het middel.

Wegens de ontvangsten, die eerst geschieden na ultimo Junij

van het jaar, volgende op het jaar waartoe zij belmoren, worden
aan de ontvangers geene öntvangloonen toegekend.

Art. 9. De ontvangers van de registratie zenden , op den

eersten dag van ieder quartaal, aan den directeur van het arron-

dissement de stukken op, welke zy voor rekening van het Rijk tot

dien dag hebben betaald. Die stukken zijn verzameld op zoo vele

borderellen, als er ministeriele departementen bij zijn betrokken.

Art. 10. De directeur van het arrondissement zorgt , dat de

stukken en borderellen , in het vorig artikel genoemd , bij het

betrokken departement van algemeen bestuur zijn ontvangen ,

uiterlijk op den lOden van de maand, waarin zij by hem zijn

overgebragt.

Het betrokken' departement begrijpt z*e, na verevening, in de

eerstvolgende aanvrage om crediet-opening
, en mandateert ze ten

behoeve van de Generale Thesaurie, om te. worden geboekt als oVer-

storting op het middel.

Art. 11. Wegens de verevende voorbetalingen
,

in de drie

vorenstaande artikelen vermeld
,
worden aan de ontvangers die

ze hebben gedaan, bewijzen van verrekening uitgereikt door den
betaalmeester voor de verrekeningen.

De betalingen
,
door hen gedaan in strijd met art. 43 der wet

van den (ontwerp n°. I) blijven te hunnen laste.

De betalingen
, die zij doen voor rekening van de arrondisse-

ments-betaalmeesters, worden met hunne stortingen verrekend.

Art. 12. De gewone ontvangers van de middelen, zoomede de
buitengewone lands-comptabelen, doen hunne overstortingen ten

kantore van de arrondissements-betaalmeesters.

ArAX DE VERANTWOORDING.
Art. 13. De ontvangers van de middelen verantwoorden het

volle bedrag hunner ontvangsten met quitantien van overstorting

of van restitutie op het middel of met bewijzen van verrekening.

Geene voorbetalingen , van welken aard , komen dus voor op
hunne maandstaten.

De buitengewone lands-comptabelen brengen het saldo, dat zij

zelven erkennen schuldig te zijn , als laatsten post van uitgaaf

in hunne rekening
, met overlegging der quitantie van storting.

Art. 14. De saldo-staten maken de rekeningen en verantwoor-
dingen uit der ontvangers van de middelen. De maandstaten
worden beschouwd als zoo vele bijlagen, door welker vervroegde
inzending aan de Algemeene Rekenkamer, nu voor alsdan, de
afdoening wordt voorbereid van de rekeningen (saldo-staten).

STAATS-UITGAVEN.
VAN DE BEGROOTING.
Van hare instelling.

Art. 15. Dé ramingen der staats-uitgaven worden ontworpen
door de hoofden der departementen van algemeen bestuur, ieder
voor zijn aandeel.

Art. 16. Die ramingen worden tijdig ingezonden aan den Minister
van Finantien, die dezelve voorloopig onderzoekt uit het oogpunt
van eenvormigheid van instelling en van een gewenscht even-
wigt tussehen inkomsten en uitgaven. Na gehouden overleg met
de hoofden der departementen, draagt hij Ons zijne beschouwingen
en bedenkingen voor.

Art. 17. Zoo naaüwkeurig als eene veranderde splitsing of indee-
ling toelaat, wordt nevens iederen post van berekende uitgave, ter

vergelijking, het geldelijk beloop uitgedrukt, hetwelk voor hetzelfde

onderwerp over het jongst afgesloten dienstjaar werkelijk is

aangewend. De verschillen tusschen verleden en toekomstige
behoeften worden , zooveel mogelyk, door bijgevoegde aapteeke-
ningen opgehelderd.

Art. 18. Onafhankelijk van de tijdstippen van vaststelling,

worden de hoofdstukken gerangschikt in de onderstaande volgorde :

I. Huis des Konings.
II. Kabinet des Konings en Hooge Collegien.

III. Buitenlandsche Zaken.
IV. Justitie.

V. Binnenlandsche Zaken.
VI. Hervormde Eeredienst. , enz.

VII. Roomsch-Katholieke Eeredienst.
VIII. Marine.
IX. Finantien:

A. Nationale Schuld.

B. Kosten van het Departement.
X. Oorlog.

XI. Koloniën.
XII. Onvoorziene uitgaven.

Van het bezwaar der begrootïngen , en van overschrijvingen.

Art. 19. De sommen
,

krachtens art. 58 der wet van den
(Ontwerp n°. I) . als definitief bezwaar van de

begrooting afgeschreven om later hare bestemming te bereiken
,

worden bij den aanvang van ieder dienstjaar, tot het volle bedrag
gemandateerd ten name van de Generale Thesaurie, om te worden
geboekt in het debet van het fonds, ingevolge art. 57 van die wet
opgerigc.

Art. 20. Wanneer een begrootingspost, waarvan de aanvulling

door overschrijving bij de wet is toegelaten, ontoereikend is om de
uitgaven te dragen, die daarop moeten worden aangewezen ,

wordt
de verhooging uit den post voor onvoorziene uitgaven in het be-
trokken hoofdstuk aan Ons voorgesteld met eene aanvrage

,
inge-

rigt naar het model, onder lit. A , hiernevens gevoegd, en
voorzien van een visa van Onzen Minister van Finantien.

Wanneer uit den post van onvoorziene uitgaven een nieuwe
post aan de begrooting moet worden toegevoegd, wordt het voor-
stel daartoe aan Ons gedaan, met aanwijzing van de afdeeling

der begrooting, waartoe de te doene uitgaaf het meest eigenaardig

behoort.

Zoodanige nieuwe post wordt dan onder a
, b , enz., in de be-

grooting gerangschikt achter het laatste artikel dier afdeeling,

De daartoe strekkende aanvraag wordt ingerigt naar het model
onder lit. B hiernevens gevoegd , en mede voorzien van een visa

van Onzen Minister van Finantien.

Art. 21. Wanneer de ontvangsten eener speciale dienst mogten
blijven beneden de raming, worden zij aangevuld met eene bij^

drage of eene verhooging der bijdrage uit het betrokken hoofd-

stuk der begrooting, voor zoover de begrootingswet daartoe

vrijheid geeft.

De post, waaruit die bijdrage of die verhoogde bijdrage moet
worden gevonden, wordt daartoe in staat gesteld door eene over-

schrijving uit den post van onvoorziene uitgaven, op den voet in

het naastvoorgaande artikel omschreven.
Art. 22. Wanneer eene speciale dienst een overschot laat, om

onder de algemeene staats-inkomsten te worden geboekt, wordt
hetzelve bij de afsluiting der begrooting ten laste van de speciale

dienst en ten behoeve van de Generale Thesaurie gemandateerd.

VAN VERMINDERINGEN EN OVERDRAGTEN VAN BEZWAAR.
Art. 23. Geene verstrekkingen van rijks-materieel , nog ge-

schikt voor de dienst , mogen aan particulieren geschieden anders

dan in de gevallen bij de wet voorzien.

Art. 24. Ter zake van betaalde sommen , ' waarvan de weder-
overstorting plaats heeft gedurende den loop van de dienst waarop
zij zijn gemandateerd, kan eene vermindering van bezwaar worden
toegelaten op eene daartoe te doene aanvrage van het hoofd van

het betrokken departement van algemeen bestuur aan den Minister

van Finantien.

Die aanvrage is ingerigt naar het hiernevens gevoegde model

lit. C ,
en de aanwijzingen, daarin vervat.

Art. 25. Bij het doen van materiele verstrekkingen van het

eene departement van algemeen bestuur aan het andere , maken
de beide departementen gemeenschappelijk eene aanvrage op tot

overdragt van bezwaar van het hoofdstuk der staatsbegrooting,

waar de verstrekte voorwerpen aanvankelijk uit gekweten zijn

,

op het andere hoofdstuk, hetwrelk alsnu de kosten daarvan be-

hoort te dragen. Die aanvrage wordt, vergezeld van de bewyzen

van ontvang der verstrekte voorwerpen , aan den Minister van

Finantien gezonden om daaraan gevolg te geven.

Art. 26. Bij het doen eener materiele verstrekking door het

Departement van Oorlog aan de corpsen van de landmagt, die ze

moeten vergoeden , kan met het verschuldigde uit dien hoofde;

het vroeger aangeteekende bezwaar op den betrokken post voor

het materieel verminderd , en daarentegen het bezwaar op den

post voor de kosten van het corps bestemd ,
evenredig verhoogd

•worden ,
en wel op overlegging

:

1°. van een bewijs der gedane verstrekking aan de corpsen, en

2°. van eene verklaring van wege het Departement van Oor^

. II.BI.!BLAD VAN DE NEDERLANDSCHK STaATS-CODBANT. 1852— 1853
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log, dat het geldelijk montant van dien aan het beloop der eerst-

volgende te doene restitutie zal worden gekort.

Voorzien van de^e beide stukken, wordt de aanvraag om over-

dragt van bezwaar door het Departement van Oorlog ingediend

bij het Departement van Finantien , om daaraan gevolg te geven.

Art. 27. Alle andere overdragten van bezwaar van den eenen

op den anderen post in hetzelfde hoofdstuk , hetzij tot redres van
verkeerde imputatien als anderzins, worden almede bij het Depar-
tement van Finantien aangevraagd, met vermelding der redenen,

waarom de overdragt verlangd wordt.

Art. 28. Al de aanvragen om overdragt van bezwaar, ver-

meld in de artt. 25 tot 27 , worden ingerigt naar het hiernevens

gevoegde model lit. D en de aanwijzingen
, daarin vervat.

VAX VOOKSCHOTTEX.
Art. 29. De comptabelen aan wie eenig voorschot wordt ver-

strekt bedoeld bij art. 42 der wet van den (ontwerp
n°. I) zenden, op de tijdstippen daartoe bij de reglementen be-

paald, de bewijsstukken van de daaruit gedane betalingen in aan
liet belanghebbend departement van algemeen bestuur.

Art. 30. Nadat die stukken aldaar zijn onderzocht en in orde
bevonden wordt, tot weder-aanvulling van het voorschot, het

daaruit betaalde teruggegeven bij gewoon mandaat
, aangewezen

op het artikel der begrooting waartoe de uitgaaf behoort.

De geheele of gedeeltelijke weder-overstorting van die voor-
schotten in de kassen van andere comptabelen geschiedt niet

anders dan op last van den Minister van Finantien.

VAX HET AAXGAA.X VAX SCHULDEX.
Van het toekennen van meer dan ééne bezoldiging.

Art. 31. Niemand mag, in haar geheel, de bezoldigingen ge-

nieten
,
verbonden aan onderscheiden posten

,
ambten of bedienin-

gen , zoover die uit de staatsbegrooting worden gekweten. Bij het

gelijktijdig genot van twee bezoldigingen, moet de minste worden
gebragt op de helft; bij het genot van nog eene derde, wordt
deze op een vierde, de vierde op een achtste gebragt, en zoo
vervolgens in die afdalende verhouding; blijvende van de tegen-

woordige bepaling alleen uitgesloten de vereenigde bezoldigingen
,

die to zamen minder bedragen dan f 1200 en de hoogere bezol-

digingen ,
waaromtrent de wet anders heeft beschikt.

Van de aanbestedingen en lastgevingen.

Art. 32. Het berigt cener voorgenomen aanbesteding wordt,
wanneer geene buitengewone omstandigheden eenen meer dan
gewonen spoed vereischen, voor het minst veertien dagen te voren
bekend gemaakt

,
zoo door advertentien in de Staats-courant en

andere nieuwsbladen, als door het aanplakken van biljetten.

Dat berigt behelst de opgave :

a. van de plaatsen
,
waar het bestek en de conditiën ter lezing

zullen liggen ;

b. van de autoriteiten, die de aanbesteding zullen doen, en

c. van de plaats, den dag en het uur, waarop de aanbesteding

geschieden zal.

Art. 33. De inschrijvingsbiljetten worden verzegeld ingeleverd

in eene openbare zitting , en terstond daarna geopend , in tegen-

woordigheid der gegadigden.

Art. 34. Wanneer de aanbesteding bij inschrijving en opbod zal

geschieden , en het hoofd van het betrokken departement van alge-

meen bestuur
,
of de ambtenaren door hem gedelegeerd

, een maxi-
mum van inzet en verhooging hebben bepaald , wordt het stuk ,

waarin dat maximum staat uitgedrukt, verzegeld ter tafel gebragt,

bij de opening van de zitting, om eerst to worden ontzegeld

nadat de laagste eisch bekend is.

Art. 35. Wanneer bij aanbestedingen op enkele inschrijving

onderscheiden gegadigden denzelfden prijs vragen, en die prijs de

laagste is, bij de inschrijvingsbiljetten vermeld
,
heeft er op staanden

voet eene herbesteding plaats, op nieuwe inschrijvingen, doch
alleen tussehen die gegadigden.

Art. 3G. Van het voorgcvalleno bij elke aanbesteding wordt
door den ambtenaar, ten wiens overstaan zij is geschied, opge-

maakt een naauwkeurig proces- verbaal, vermeldende al de for-

maliteiten daarbij in acht genomen.

Art. 37. Bij de vooi waarden van elke aanbesteding, wordteen
termijn bepaald van ten hoogste twintig dagen, tot het inwachten
van' aanbiedingen, om het werk of de levering te volbrengen voor

minder dan den bedongen prijs. Die prijs wordt alzoo, met
vermelding van dat oogmerk , aanstonds door middel van de

Stagts-courant en andere nieuwsbladen bekend gemaakt. Wanneer
er, gedurende den bepaalden termijn , eene of meer aanbiedingen

geschieden, elk van ten minste tien ten honderd beneden de aan-
nemingssom, wordt tot eene herbesteding overgegaan tussehen

den eersten aannemer en dengcen of degenen, die de aanbieding
tot eenen minderen prijs hebben gedaan; doch alles slechts in

zooverre, als deze laatsten, vooraf, zooveel noodig
,
hunne be-

voegdheid zullen hebben bewezen, om als mededingors tot do
aanneming to worden toegolaten.

Art. 38. De bestedingen en herbestedingen z^n niet geldig cn

mogen geen gevolg nemen-, dan na verkregen goedkeuring van het
hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur, be-
houdens echter de uitzonderingen , daarop in enkele gevallen uit-
drukkelijk geautoriseerd, en in de voorwaarden vermeld.

Art. 39. Het bedrag van onvoorziene en buitengewone werken
mag nimmer het een tiende gedeelte van den aannemingsprijs te

boven gaan.

Art. 40. Behoudens de uitzonderingen die de wet uitdrukkelijk
toelaat, worden bij de contracten geene betalingen uitgeloofd, dan
voor gedane diensten.

Art. 41. De kosten, op elke aanbesteding vallende, komen
ten laste van de aannemers.

Art. 42. Geene kwijtschelding of remissie van boeten, voor te

late oplevering als anderzins, bij de contracten bepaald, wordt aan
de aannemers toegestaan, dan gegrond op behoorlijk gemotiveerde
en beëedigde processen-verbaal van de bevoegde autoriteit, con-
staterende dat de vertraagde oplevering aan omstandigheden is

toe te schrijven, die door den aannemer niet konden worden gekeerd.
Art. 43. Geen uitstel van oplevering mag voor ’s hands , ten

gevalle van den aannemer, worden verleend. Geen termijn van
oplevering mag verschoven worden

,
dan in het belang der admi-

nistratie, en met uitdrukkelijke en gemotiveerde toestemming van
het hoofd van het betrokken departement van algemeen bestuur.

Art. 44. Met verwijzing naar de bestaande wetsbepalingen,
wordt in de contracten steeds de termijn herinnerd, binnen welken
alle vorderingen ten laste van het Kijk op straffe van verjarum
moeten zijn ingediend.

Art. 45. De onderhandsche contracten, waarop steeds toepas-
selijk zullen zijn de bepalingen der artikelen 39 tot 44, worden
gesloten door de hoofden der departementen van algemeen bestuur,
of door de ambtenaren, daartoe van hunne zijde gedelegeerd.
Als onderhandsche contracten worden ook aangemerkt alle last-

brieven
,
waarin de levering of het werk is omschreven en be-

volen , en de daarvoor te betalen som staat uitgedrukt.

Art. 46. Wegens voorwerpen, die terstond worden geleverd,
kunnen verschotten in rekening worden gebragt of aankoopen ge-
schieden op mondelingen last, mits de som van f 100 niet te

boven gaande.

Art. 47. De onderhandsche contracten
,
gesloten door gedele-

geerden van de hoofden der departementen van algemeen bestuur ;

de lastbrieven , door die gedelegeerden uitgevaardigd ; de voor-
schotten op hunne magtiging geschied en de aankoopen door hen
gedaan

,
zijn

,
zooveel zij hunnen grondslag niet vinden in alge-

meene reglementen
,

bij de stukken aan te halen
,
aan de minis-

teriele goedkeuring of homologatie onderworpen.
VAX VERDERE UITGAVEX WEGEXS HET MATERIEEL.

Art. 48. Geene subsidien
, tegemoetkomingen of toelagen voor

de daarstelling of het onderhoud van werken, of voor instellingen

van bijzonder of algemeen nut, worden, aan welke personen of
autoriteiten ook, verleend, zelfs niet onder verpligting tot ver-
antwoording, tenzij de uitgaaf bepaaldelijk onder den titel van
subsidie, tegemoetkoming of toelage in de begrooting staat vex-meld.

VAX HET VEREVEXEX VAX SCHULDVORDERlXGEX.
Art. 49. De hoofden der ministeriele departementen of hunne

gedelegeerden brengen geene vereveningen tot stand dan op wel
onderzocht bewijs van het verkregen regt der schuldeischers.

Art. 50. Alle bewijzen van schuldvordering, waaronder ook
verstaan worden certificaten van deugdelijkheid op declaratien. zoo-
mede de declaratien zelve, en in het algemeen alle stukken, die de
sti ekking hebben ,

om eene schuldvordering te constateren van welken
aard

,
vermelden steeds , voluit geschreven

, het bedrag der vorde-
ring , en belmoren vrij te zijn van alle schriltdelging; de doorha-
lingen of bijvoegingen , daarin voorkomende, moeten zijn goedge-
keurd door den onderteekenaar of de onderteekenaars. De
stukken

,
die aan laatstgemeld vercischte niet voldoen , worden

niet in verevening aangenomen, en mogen dus ook geweigerd
worden door de schuldeischers, die daarvoor andere kunnen
vorderen.

Art 51. De bewijzen van oplevering, door welke autoriteit of
ondergeschikte ambtenaren ook afgegeven, vermelden steeds de
juiste dagteekening der prestatie, en moeten, ieder op zich zelve

of collectief op borderellen, waaraan zij in dat geval belmoren te

zijn vastgezegeld, zijn geviseerd door of namens het hoofd van
het departement van algemeen bestuur, ten blijke, dat de autori-

teiten of de ambtenaren, die dezelve hebben afgegeven, daartoe
geroepen waren.
De verantwoordelijkheid der autoriteiten of ambtenaren , die

belast zijn met het aJ’gcven
,

of later met het onderzoeken of

beoordeelen van bewijzen , constaterende vorderingen ten laste

van den Staat, wordt, — zooveel daarin niet bepaaldelijk is

voorzien bij do wet ,
— door de hoofden der ministeriele depar-

tementen bij instructio geregeld.

Art. 52. Do bewijsstukken , tot staving van iedere vordering

over te leggen , worden door do hoofden der departementen
, ieder
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voor zooveel hem aangaat, en met overleg van den Minister van

Finantien, voorgeschreven naar de volgende grondslagen:

Voor de uitgaven wegens het personeel.

Jaarwedden ,
vaste Betaalsrollen of mandaten , houdende

maand-, week- en dag- den naam en voornaam, de qualiteit, den

gelden, presentiegelden, rang of de bediening, den maatstaf van

abonnementen (vaste toe- berekening, den tijd, waarover de be-

lagen) ,
voor reis- en langhebbende heeft gefungeerd en de ver-

bureaukosten ,
tafel- en gehuldigde som.

fourragiegelden ,
kostgel- Het Koninklijk besluit of de ministeriele

den en perceptieloonen. dispositie van benoeming of toekenning

wordt slechts bij de eerste betaling over-

gelegd, bij afschrift of extract.

Iedere betaalsrol heeft slechts bet;ek-

king tot eenen enkelen post der begrooting.

Zee-tractementen en sol-

dijen van de Marine.
Verklaringen

:

a. het betaalde aan 1°. van den kommandant van den

boord; bodem, dat de uitbetaling heeft plaats

gehad

;

2°. van het Departement van Marine,
dat het betaalde is geboekt op de rekening

der belanghebbenden.

I. delegatien ,
appre- Dezelfde verklaring als hiervoren on-

hensie-, detensie- en ver- der 2°.

plegingskosten

;

c. afbetalingen , enz. Deugdelijk verklaarde uittreksels uit de

soldij -registers.

Pensioenen, lijfrenten Betaalsrollen, naar den aard der vor-

en wachtgelden. deringen ingerigt als boven, en voorzien

van attestatien de vita. Dispositien van
toekenning worden slechts bij de eerste

betaling overgelegd bij afschrift of extract.

Kinder-, school- en Verklaringen van het gemeentebestuur

ncademiegelden en beur- of van eene rijks-autoriteit
,

daartoe uit

zen. den aard harer instelling bevoegd.

Reis- en verblijfkosten 1°. Declaratien van den belangheb-

en vacatiën. bende , met afschrift of extract van de

ministeriele of andere dispositie
,

uit-

drukkende het doel van de reis of de

vacatie ; of anders met aanhaling van de

algemeene reglementen
,
uit krachte waar-

van de reis of de vacatie heeft plaats

gehad: alles met vermelding der tariven

of andere grondslagen van berekening;
2°. Verklaring eener hoogere autori-

teit, dat de reis werkelijk is volbragt.

Getuigegelden enz. Taxe van den regter.

Salarissen van griffiers Declaratien van belanghebbenden , voor-

en deurwaarders , en be- zien van de taxe van den regter.

looningen van experts.

Proceskosten. 1°. Declaratien van de belanghebben-
den , voorzien van de taxe van den regter

,

voor zooveel de salarissen zijn verdiend

door de practizijns van het Rijk

;

2°. Eenvoudig afschrift of extract van
het vonnis of arrest.

Premien ,
waaronder Bewijzen van voldoening aan de voor-

ook verstaan worden waarden, waar de premie, als anderzins,

werf- en aanbrenggeldcn. voor is uitgeloofd.

Gratificatiën
,

perso- Afschrift of extract der Koninklijke

nele toelagen en onder- of ministeriele dispositien van toeken-

standen voor eens
,
nieu- ning.

wejaars- en kermisgiften.

Voor de uitgaven wegens het materieel.

Koop- en huurpennin- Goedgekeurde koop- of huurcontrac-
gen van roerende en on- ten

,
processen-verbaal van openbare aan-

roerende goederen, trans- bestedingen of onderhandsche overeen-
portgelden , huur van komsten

,
bij afschrift of extract

,
of last-

diensten , bodenloop en brieven in originali en bewijzen van
postritten

;
kosten van oplevering. Onder deze laatste zijn , zoo-

aanbouw, herstel en on- veel noodig , begrepen de verklaringen,
derhoud van gebouwen , omschreven bij art. 3, § a, der wet van
zee- ,

dijk- en vesting- den .... (ontwerp n°. I) en de dispo-

werken ;
wegen, bruggen

,
sitien , bedoeld bij de artt. 42 en 43 van

kanalen ,
sluizen

,
enz.

, dit reglement,

en eindelijk kosten van
herstel en onderhoud van
roerende goederen, mits-

gaders druk- en bind-

loonen.

iSubsidien. Afschrift of extract der Koninklijke
of ministeriele dispositien van toekenning.

Lasten op onroerende Opgaven der lasten en aanwijzing der
goederen

,
vicarijen en goederen , door het hoofd van het depar-

prebenden
, uitgangen , tement van algemeen bestuur voor deug-

erfpachten
,
tynsen , cyn- delijk verklaard,

sen enz.

Grond-
, dyk en poR Aanslag-biljetten.

derlasten.

Briefporten. De originele staten door de post-

directeuren opgemaakt.
Abonnementen (vaste Koninklijke of ministeriele dispositien

toelagen) voor materiele van toekenning, en bewijzen, dat aan de
prestatiën. voorwaarden der toekenning is voldaan.

Sluis- en bruggelden. Beëedigde verklaringen wegens de
deugdelijkheid der vorderingen.

VAN DE BETALING.
Art. 53. Op den 21sten van iedere maand doen de hoofden der

onderscheiden departementen van algemeen bestuur
, bij eene aan-

vrage, ingerigt naar het model lit. E, van hunne vermoedelijke
behoeften gedurende de volgende maand

,
opgave aan Onzen Minister

van f inantien
,
die daarop aan Ons de verdeeling voordraagt der

fondsen, waarover zij kunnen beschikken.
Art. 54. Eerst nadat de verdeeling door Ons is goedgekeurd,

opent de Minister van Finantien voor ieder departement de vereischte
credieten. Die credieten worden geboekt in een register, naar het
hierbij gevoegde model lit. F.
Over derzelver bedrag wordt nimmer anders beschikt dan bij

mandaten of ordonnantiën, afgegeven op een der arrondissements-
betaalmeesters. Zij worden telkens geannulleerd op den laatsten
van de maand, volgende op de dienstmaand.

Art. 55. Alle mandaten of ordonnantiën van betaling vermelden
het dienstjaar, zoomede het hoofdstuk, de afdeeling en het artikel der
staatsbegrooting, waarop zij moeten worden geboekt

,
en dragen

de onderteekening van het hoofd van het departement van alge-
meen bestuur of zijnen gedelegeerde. Zij moeten vrij zijn van
schriftdelgïng en de te betalen som in schrijfletters uitdrukken.
De bewijsstukken worden er aan vastgehecht; derzelver aard

en getal worden er op vermeid.
Art. 56. Behoudens de rigtigheid der voldaanteekening , wor-

den zij door den arrondissements-betaalmeester onverwijld gekwe-
ten, de gevallen slechts uitgezonderd:

1°. dat er veranderingen, bijvoegingen of doorhalingen in zijn

geschied;

2°. dat er een ander beloop in staat uitgedrukt, dan in het
appointement van verevening, en

3°. dat er een of meer der gevorderde bewijsstukken ontbre-
ken, of niet zijn geviseerd, op den voet bij art. 51 voorge-
schreven.

In elk dier gevallen stelt de betaalmeester zijne schriftelijke en
met redenen omkleede weigering ter hand aan den houder van
het mandaat of de ordonnantie.

Wanneer desniettemin het hoofd van het departement van alge-

meen béstuur, van waar de ordonnantie of het mandaat is uitge-

gaan, schriftelijk en ter zijner verantwoording op de voldoening

aandringt, neemt zij onverwijld gevolg, en zal de betaalmeester

het stuk, waarin zijne weigering was vervat, en waar ook het

antwoord of het bevel tot betaling op gesteld moet zijn, vasthech-

ten aan het mandaat of de ordonnantie.

Art. 57. De arrondissements-betaalmeesters gedragen zich aan-

gaande de rigtigheid der voldaanteekeningen naar de voorschriften ,

op te nemen in hunne instructien
,
die hun

,
in allen gevalle , de

verpligting zullen opleggen
, om naauwkeurig acht te geven op de

bestaande wetten betreffende de regten van zégel en registratie.

De stukken, door hen betaald, zenden zij maandelijks op aan

de Algemeene Rekenkamer. Van hunne verantwoordingen, aan

dat collegie af te leggen, worden de modellen vastge3teld door

den Minister van Finantien.

Art. 58. Al wat den vorm van verevening en de wijze van

betaling betreft, zoo der renten van de nationale ingeschreven of

vlottende schuld, als van de tractementen ,
soldijen en verdere

betalingen aan de corpsen van de landmagt, maakt het onderwerp

uit van afzonderlijke reglementen.

VAN VERREKENINGEN.
Van den betaalmeester voor de verrekeningen.

Art. 59. Een ambtenaar, bij het Departement van Finantien

werkzaam onder den litel van betaalmeester voor de verrekeningen,

is belast met de verantwoording van alle rijks-ontvangsten en

uitgaven, waar dadelijke overname noch overgifte van gelden aan

verbonden is.

Hij is alzoo belast met het onderzoek

:

1°. van alle mandaten, ten name van de Generale ihesaurie op

te maken ingevolge de artt. 8, 10, 19 en 22, zoomede van

art. 65 hierna, en in het algemeen van alle mandaten, welker

bedrag te gelijker tijd als uitgaaf en als ontvang moet worden

geboekt ; en

2°. van alle aanvragen om verminderingen en overdragten van

bezwaar, ingevolge de artt. 24 tot 27 aan het Departement van

Finantien te doen.

Art. 60. Na den afloop van dat onderzoek , worden de stukken



Regeling van 's Rijks Algemeene Comptabiliteit.

(Verslag der Cominissien van Rapporteurs omtrent een nader onderzoek.)

door zijce zorg iedere maand verzameld op borderellen, ingerigt

naar de modellen litt. G en H
,
en met deze overgebragt bij de

Algemeene Rekenkamer. Van die borderellen doet bij
,

zooveel

noodig, bij extract mededeeling aan de belanghebbende depar-

tementen van algemeen bestuur, en legt ieder jaar aan de Reken-
kamer eene summiere verantwoording af van al zijne operalien.

Van het agentschap voor de dienst der wissels.

Art. 61. Onder den titel van eomptabel agent, is een ambte-
naar bij bet Departement van Marine belast met de dienst der

wissels
,
getrokken voor uitgaven van dat departement.

Aan zijn beheer is geenerlei behandeling van gelden verbon-

den. De wissels, door den Minister van Marine geaccepteerd,

voorziet hij van zijn visa , ten blijke dat zij voor zijne rekening

kunnen worden betaald door de betaalmeesters , die ze hem
daarna voor voldaan geteekend ter hand stellen op zijne recepis.

Art. 62. De comptabele agent debiteert de trekkers voor het

bedrag der betaalde wissels, en crediteert hen weder, naar gelang

zij de bewijsstukken wegens de daaruit betaalde vorderingen aan
hem overmaken. Hij dient die bewijsstukken in bij het Departement
van Marine, en ontvangt daarvoor mandaten van verrekening

ten zijnen name. Voor hetgeen er meer is getrokken dan door

ingediende stukken wordt verantwoord
,
zorgt hij

,
dat hem quitan-

tien van weder-overstorting worden geleverd.

Art. 63. De voor zijne rekening betaalde wissels stellen zijnen

ontvang, de mandaten van verrekening en de quitantien van

weder-overstorting zijne uitgaaf voor, en wegens dien ontvang

en die uitgaaf is hij rekenpligtig aan de Algemeene Rekenkamer.
Met verwijzing naar de rekenbare stukken, die hij haar maan-

delijks heeft ingezonden, legt hij aan de kamer eens ’s jaars sum-
miere verantwoording af van zijn beheer.

VAX DE VERJARING VAX SCHIjLDVORDERIXGEX.

Art. 64. Wanneer de schuldeischers bij het opvragen of indienen

hunner vorderingen daarvan een bewijs verlangen, als waarborgen
tegen de verjaring, wordt hetzelve bewijs opgemaakt naar de

registers van inschrijving, die bij ieder departement van algemeen

bestuur of bij elke administratie
,
wegens de ingekomen schuld-

vorderingen
,
moeten worden aan- en bijgehouden.

Art. 65. Alle mandaten of ordonnantiën van betaling vermelden

het juiste tijdstip van verjaring. De mandaten , op het tijdstip der

verjaring onafgehaald, of door den betaalmeester niet gekweten,

worden vervangen door nieuwe, ten name van de Generale The-
saurie, om te worden geboekt als toevallige baten op de loopende

dienst. Zooveel echter die mandaten onafgehaalde en verjaarde

scheepssoidijen ten onderwerp hebben, wordt er het bedrag van
goedgeschreven ten voordeele van liet soldij fonds der Marine.

VAX DE BOEKHOUDIXG WEGEXS DE BEGROOTING.
Art. 66. Bij ieder departement van algemeen bestuur is slechts

ééne afdeeling of één centraal bureau van comptabiliteit, en bij

alle worden de uitgaven geboekt naar dezelfde grondslagen en in

dezelfde vormen. Dienovereenkomstig worden bij elk van dezelve

aangelegd en bijgehouden:

een register van voorloopig bezwaar
,

een register van verkregen regten
,

een register van betalingen ,

een register van definitief bezwaar.

Die registers zijn ingerigt naar de modellen
,
onder litt. I tot M

hiernevens gevoegd.

Art. 67. Op den 5den van iedere maand doen de hoofden van
algemeen bestuur, wegens den stand van het hoofdstuk of de hoold-

stukkcn onder hun beheer, respectivelijk opgave aan den Minister

van Finantien.

Die opgaven zijn ingerigt naar het model lit. N. Zij worden
door den Minister van Fiilantien tot een geheel gebragt en Ons
aangeboden, uiterlijk op den 8sten van iedere maand.

VAX DE AFSEUITIXG EX AANZUIVERING DER
BEGROOTJXG.

Art. 68. Alle vorderingen, die met deugdelijke bewijzen zijn

gestaafd of geen bewijs van de zijde der belanghebbenden vereisohen,

moeten over ieder dienstjaar, zooveel mogelijk, zijn geliquideerd

en gemandateerd , uiterlijk binnen de eerste negen maanden van

Jiet volgende jaar.

Art. 69. Alle voldoening van ministeriele mandaten en ordon-

nantiën wordt geschorst met den disten October van het juar ,

volgende op het dienstjaar.

Art. 70. De afgegeven mandaten en ordonnantiën ,
welke op dat

tijdstip nog niet ter voldoening zijn aangeboden, zijn vervallen,

onverminderd het regt der schuldeischers op de voldoening hunner
vorderingen, tot aan den termijn van verjaring.

Al t. 71. Nadat de hoofden der departementen van algemeen be-

stuur zich hebben overtuigd van de mandaten en ordonnantiën, die,

door hen afgegeven , op het gezegde tijdstip van 31 October nog
waren onbetaald, doen zij, ieder voor zooveel hem mingaai,
opmaken eene lijst van allo nog te betalen vorderingen ten laste

van het ulgoloopen dienstjaar
,
reeds verevend of nog te verevenen.

Art. 72. Do lijsten vermelden en omschrijven naauwkeurig,
naar het model onder lit. O hiernevens gevoegd:

1°. den naam van iederen schuldeischer

;

2°. het bedrag van ieders vordering, en
3°. den betrokken post der begreoting.

Voor zooveel eene ingedïende vordering, bij gebrek aan vol-

doende bewijzen, nog niet mogt zijn in staat van verevening,
woiMt dezelve in die lijst opgenomen tot het aangevraagde, immers
vermoedelijk verevenbare bedrag.

Art. 73. Van de bepaling in het naastvoorgaande artikel zijn

uitgezonderd: de vorderingen wegens renten der nationale schuld en
van borgtogten, mitsgaders die, wegens lijfrenten en pensioenen : deze

worden alle op de restant-lijsten gebragt. massaal voor iedere

hoofdsoort en voor eiken post der begrooting daarbij betrokken.

Art. 74. Na het vaststellen dier restant-lijsten, Avordt derzelver

bedrag van de begrooting afgeschreven en overgeboekt op eene

nieuwe rekening: Nog te betalen vorderingen op de dienst van.

. . . . De begrooting zelve wordt daarna definitief afge-

sloten onder dagteekening van den 31sten October van het jaar,

volgende op het dienstjaar.

Art. 75. Een exemplaar van die restant-lijst wordt overgelegd

aan den Minister van Finantien, die dezelve onverwijld mededeelt

aan de Algemeene Rekenkamer, en inmiddels op de alzoo gere-

serveerde sommen , in den gewonen vorm , nieuwe credieten

openstelt, tot het hervatten der geschorste betalingen.

VAX DE STAATSREKEX1XGEX.
Art. 76. Vóór den lsten December van ieder jaar worden door

de hoofden der ministeriele departementen ,
ieder wat hem aangaat,

aan den Minister van Finantien ingezonden naauwkeurig opgetelde en
onderteekende lijsten, ter aanwijzing der sommen, die ten laste

van eiken post der jongst afgesloten begrooting als betaald en als

nog te betalen moeten worden opgenomen in de rekeningen, bedoeld

bij de artt. 50 en 51 der wet van den . . . (ontwerp n°. I).

Die lijsten vermelden slechts de cijfers op ieder artikel, doch
zonder omschrijving van den aard der uitgaaf.

Nadat de betaalde sommen met de aldaar gehouden registers

zijn vergeleken en overeenstemmend bevonden
,
worden de reke-

ningen bij het Departement van Finantien opgemaakt, en even-

zoo de lijsten A, R en C , vermeld in art. 54 der zoo even ge-

melde wet.

Art. 77. De rekeningen der inkomsten en uitgaven over ieder

dienstjaar worden ingesteld naar het model lit. P.
De schatkistrekening

,
voorgeschreven in art. 52 der wet van

den .... (ontwerp n°. I) ,
wordt ingesteld naar het model

lit. Q.
De rekening wegens het soldijfonds , voorgeschreven bij art. 61

derzelfde Avet ,
AA'ordt ingerigt naar het model lit. R. Zij AA'ordt

door het Departement van Marine opgemaakt en voor den

van ieder jaar ingezonden aan het Departement

van Finantien, ten einde met de aldaar- gehouden aanteekeningen

te Avorden vei geleken, eer zij Avordt overgebragt bij de Algemeene
Rekenkamer.

Art. 78. De uitgewerkte staten van toelichting die volgens art. 55

sub ii°. 1 der Avet van den (ontwerp n°. 1) jaarlijks

het wets-ontwerp tot vereffening van de dienst moeten vergezel-

len, Avorden door de betrokken ministeriele departementen opge-

maakt, ieder voor zooveel hem aangaat.

COXS1GXATIRX IX DE SCHATKIST.

In eene rubriek onder dezen titel zullen gebragt worden de

noodige reglementaire bepalingen voor de uitvoering \'an de

artt. 63—71 van het ontAverp n°. I.

De hoofden der ministeriele departementen zijn belast met de

uitvoering van dit besluit ,
hetAvelk in het Staatsblad zal Avordeu

geïnsereerd.

’s Gravenhage , den

[XXXVIIL 13.]

VERSLAG der Commissien van Rapporteurs voor de ivets-

ontwerpen betrejj'ende 's Rijks Comptabiliteit, omtrent een

nader onderzoek dier ontwerpen.

De be ide CommiSsien van Rapporteurs voor de Avets-ontAverpon

tot regeling van ’s Rijks algemeene Comptabiliteit hebben, na het

nemen v;m inzage van do Mcinorien van BeantAvoording , dooi-

den hccro Minister van Finantien den lOden dezer maand inge-

zonden op do twee A'oorloopigc Verslagen van don 9don December

1852, alsmede van de bij die memorien gevoegde gewijzigde Avets-

unt werpen en bijlagen, het dadelijk doen drukken en ronddoelen

van al deze stukken en het onderwerpen daarvan aan eene nieuwe

overweging- in do Afdeelingon der Kamer noodig geoordeeld.

Aldus vastgesteld den 15den Februarij 1853.

Bacuiexe.
Van Doorx.
Vax Hall.
Dirk s.

Bachiexe.
Vax Goltstein.

Van Hall.
Dirks.

Van N ispen van Sevexaer. Vax Nispex vax Sevfnaer.



Bijlagen. 120ste vel — 455 Tweede Kamer,

Regeling van het Armbestuur.

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet.)

[Lxxin. ï.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 15den Februarij 1853.

mijne heeren!

Het Ontwerp van Wet tot regeling van het Armbestuur, dat

in de jongste zitting der Staten-Generaal buiten afdoening bleef,

wordt hiernevens aan U, ter overweging, nader aangeboden.

De gronden waarop dat voorstel rust, zijn uiteengezet in de

Memorie van Toelichting die het vergezelt, en van bijlagen is

voorzien.

En hiermede ,
Mijne Heeren ,

bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenliage ,
den 15den Februarij 1853.

WILLEM.

[LXXin. 2.]

ONTWERP VAN WET tot regeling van het Armbestuur.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat art. 195 der

Grondwet vordert, dat het armbestuur door de wet worde geregeld ,

Zoo is het ,
dat Wij

,
den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

EERSTE HOOFDSTUK.
Van het armbestuur.

eerste afdeeling.

Van instellingen van weldadigheid
,
hare oprigting en reglementen.

Art. 1. Het armbestuur omvat alle instellingen van weldadig-

heid en de gestichten tot opneming van bedelaars en landloopers.

Art. 2. Instellingen van weldadigheid zijn die, welke zorg voor

armen ,
in of buiten gestichten , ten doel hebben.

Art. 3. De wet onderscheidt

:

a. Staats- ,
provinciale of gemeenteinstellingen ,

uitsluitend

door de burgerlijke overheid geregeld en van harentwege bestuurd

;

b. instellingen eener kerkelijke gemeente, bestemd voor de

armen eener bepaalde godsdienstige gezindte, en van wege die

kerkelijke gemeente geregeld en bestuurd

;

c. instellingen van gemengden aard ;
in welker regeling of

bestuur door de burgerlijke overheid en van Avege eene kerkelijke

gemeente gezamenlijk wordt voorzien ;

d. instellingen door bijzondere personen of door bijzondere, niet

kerkelijke, vereenigingen geregeld en bestuurd.

Art. 4. Gemeenteinstellingen, vermeld bij lit. a van art. 3,

zijn onder het onmiddellijk gezag van de besturen der burgerlijke

gemeenten waar zij zijn gevestigd.

De reglementen dier instellingen worden
,
binnen eenen door Ons

voor te schrijven termijn, door den gemeenteraad
,
in verband met

de bepalingen dezer wet, herzien, of, indien zij ontbreken, vast-

gesteld.

De oprigting van nieuwe instellingen van dien aard geschiedt

bij een besluit van den Raad, houdende tevens vaststelling van het

reglement.

Art. 5. De instellingen, vermeld bij lit. b van art. 3, worden
beheerd naar de voorschriften der bevoegde kerkbesturen. Die
voorschriften mogen niet strijden met de bepalingen dezer wet,

tot welker naleving de besturen dier instellingen zijn verpligt.

Van de oprigting van nieuwe instellingen van dien aard wordt
vooraf kennis gegeven aan het bestuur der burgerlijke gemeente,

waar zij plaatsheeft, onder mededeeling van het reglement
, dat het

doel der instelling, en de middelen en Avijze om dat doel te be-

reiken, aanduidt.

De kennisgeving Avordt
,
zoo de instelling niet uitsluitend zorg

voor armen ten doel heeft
,
beperkt tot de bepalingen

, welke die

zorg regelen.

Art. 6. De reglementen der instellingen
,
vermeld bij lit. c van

art. 3, worden, binnen eenen door Ons voor te schrijven termijn,

door den gemeenteraad en het betrokken «kerkbestuur gezamenlijk,

overeenkomstig met de bepalingen dezer wet
,
herzien

, of zoo er

geen reglementen zijn, vastgesteld.

Daarvan moet blijken bij een besluit van den gemeenteraad.

De oprigting van nieuwe instellingen van dien aard geschiedt

op gelijke AAÜjze ,
onder vaststelling van het reglement.

Art. 7. De besluiten der gemeenteraden en de reglementen bij

artt. 4 en 6 vermeld , worden binnen acht dagen na hunne dag-
ieakening medegedeeld aan Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten zien toe, dat die reglementen de noodige
voorschi'iften inhouden tot verzekering van een regelmatig beheer

,

en dat zij niéts bevatten, strijdig met de wetten of het algemeen
belang.

Art. 8. De stichtingbrieven of andere acten of bewijzen van
oprigting der, bij de afkondiging dezer wet, aanwezige instellin-

gen, vermeld bij lit. d van art. 3, en de reglementen, waarnaar
zij worden beheerd, worden, binnen eenen door Ons voor te

schi’ijven termijn, bij authentiek afsclxx’ift, medegedeeld aan het
bestuur der gemeente waar zij zijn gevestigd.

Bij gebreke van zoodanige stichtingbrieven of andex-e acten
of bewijzen en reglementen

, Avorden in allen geval de wijze van
inrigting en de regelen van beheer medegedeeld.

Art. 9. Yan de oprigting van instellingen, vermeld bij lit. d
van art. 3, wordt, alvorens zij in wex-king treden, schriftelijk

kennis gegeven aan het bestuur der gemeente waar zij Avorden
gevestigd, onder mededeeling van het reglement, dat het doel der
instelling, en de middelen en Avijze om dat doel te bereiken, aan-
duidt.

Art. 10. Bij niet-voldoening aan de voorschriften der artt. 8
en 9, worden de bestuurders der instellingen van weldadigheid,
gezamenlijk en elk voor het geheel, met geldboete van vijftig tot

vijf honderd gulden gestraft.

De bestuurder
, die bewijst, tot de Aveïgering om aan de wet-

telij ke voorschriften te voldoen niet te hebben medegewerkt , en het

zijne te hebben gedaan om daaraan gevolg te geven, wordt niet in

de veroordeeling begrepen.

De Koning schxljft telken male na de oplegging der straf een
nieuAven termijn \'oor, bij niet -inachtneming waarvan de straf

Avordt herhaald.

Art. 1L. Van alle in de gemeente aanwezige instellingen van
weldadigheid, naar de onderscheidingen bij art. 3 vermeld, wordt,
door de zorg van burgemeester en Avethoudex-s

,
eene lijst opge-

maakt en aangehouden.
Art. 12. De gemeentebesturen zijn verpligt, hetzij elk voor

zich zelf, hetzij in gemeenschap met naburige gemeentebesturen
,

zorg te dragen, dat er, voor zooveel daarin niet op andex-e wijs

wordt voorzien
,
inrigtingexx bestaan

, waarin arme kinderen oplei-

ding en onderwijs kunnen erlangen.

De Gedeputeerde Staten zien toe , dat deze verpligting worde
nagekomen en de vereiselxte kosten op de gemeentebegrooting
worden gebx-agt.

Art. 13. Alle, niet door het Staats- of px-ovinciaal gezag op-
gerigte godshuizen zijn, onvex-minderd het toezigt, dat daarop,
ixx verband met hunnen oorsprong, door anderen xnoet Avorden uit-

geoefend
,

onderworpen aan het onmiddellijk toezigt van bui-ge-

meester en wethouders der gemeente, Avaar zij zijn gevestigd.

Alle, ook provinciale godshuizen zijn ondex-Avoi-pen aan het opper-
toezigt van het Algemeen Bestuui-, dat zich, zoo dikwei-f het dit

noodig oordeelt
,
door een ondex-zoek in de gestichten zelve

,
ver-

zekert, dat zij aan hunne bestemming blijven beantwoox-den.

Art. 14. Art. 13 is eveneens toepasselijk op Avex-khuizen.

Wij behoudexx Ons voor, bij maatregel van inwendig bestuur,

algemeene x-egels voor de inrigting van wex’khuizen te geven.

Ax-t. 15. Zoo het doel eener instelling van weldadigheid is

vervallen , wordt het gebx'uik lxarer bezittingen en inkomsten tot

eene andere, aan de laatst bekende zoo nabij mogelijk komende,
bestemming gex-egeld

,
ten aanzien van

:

a. gemeenteiustellingen (art. 3 a), door den gemeenteraad ,
oixder

goedkeuring van Gedeputeerde Staten
;

b. instellingen eener kerkelijke gemeente (art. 3 b
), door de be-

voegde kerkelijke bestux-en

;

c. instellingen van gemengden aard (art. 3 cj, door den gemeente-

x-aad en het bevoegd kex-kelijk bestuur in gemeenschappelijk over-

leg ,
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten ,

en

d. instellingen door bijzondere personen of v-ereenigingen gere-

geld exx bestuurd (ai’t. 3 d)
, door de oprigters of hunne erfgena-

men
,

en bij ontstentenis of onbekendheid vaxx deze , door de

bestuurdex’s der instelling
; in het laatste geval onder Onze goed-

keuring.

Blijft die regeling binnen eenen voor elk bijzonder geval door

Ons, des noodig, voor te schrijven termijn achterwege, dan ge-

schiedt zij door Ons bij een met redenen omkleed, in het Staatsblad

te plaatsen besluit. Deze bepaling geldt voor de instellingen , onder

lit. d vermeld, slechts zoo de oprigters zeiven of hunne erfgenamen

niet meer in leven of niet bekend zijn.

TAVEEDE AFDEELIXG.

Van de verpligtingen der besturen van instellingen van weldadigheid

tot het doen van opgaven en van de goedkeuring op hunne

handelingen vereischt.

Art. 16. De besturen aller instellingen van Aveldadigheid doen

jaarlijks, binnen den daax-voor door het Departement van Binnen-

landsche Zaken aangewezen termijn ,
over den staat hunner in-
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stellingen en de uitkomsten van hun beheer, ten behoeve van het

verslag bij art. 195 der Grondwet gevorderd, de .opgaven, die

van wege dat Departement worden gevraagd.

Over den aard en vorm dier opgaven worden door Ons alge-

meene voorschriften gegeven.

Art. 17. Op de bestuurders, die in gebreke blijven aan het

voorschrift van art. 16 te voldoen, zijn de bepalingen van het

lste en 2de lid van art. 10 toepasselijk.

Art. 18. Alle daarvoor vatbare vaste goederen der instellingen

van weldadigheid moeten, voor den koopprijs of de door deskun-
digen te schatten waarde

,
tegen brandschade worden verzekerd.

De verzekering geschiedt, voor de goederen reeds bezeten bij

het uitvaardigen dezer wet , binnen drie maanden na die uitvaar-

diging
,
en voor die later te verkrijgen

,
binnen ééne maand na

den eigendomsovergang.

De bestuurders, die dit hebben verzuimd, zijn uit eigen middelen,

hoofdelijk voor het geheel
,

aansprakelijk voor de schade
,
door

dat verzuim te weeg gebragt.

Art. 19. De beschikbare gelden der instellingen van weldadig-

heid worden belegd, hetzij door aankoop van onroerende goederen

of van inschrijvingen in een der grootboeken der Nederlandsche
schuld

,
hetzij in rentegevende schuldbrieven:

a. van geldleeningen van den Staat
,
provinciën of gemeenten

,

onder voorwaarde dat de stukken op naam zijn gesteld , en de

verklaring inhouden
,
dat zij niet , dan krachtens de bij de wet

gevorderde magtiging, kunnen worden vervreemd
;
of

b. gehypothekeerd op vaste goederen , welker onbezwaarde
waarde ten minste een derde bo.ven de te beleggen som bedraagt.

De keuze der Avijze van beleggen behoeft de goedkeuring van
Gedeputeerde Staten.

Bestuurders, die zich schuldig maken aan grove nalatigheid in

het beleggen van geldsommen
,
niet noodig voor het dagelijksch be-

heer , zijn
,
uit eigen middelen

,
hoofdelijk voor het geheel

,
de wette-

lijke interessen daarvan verschuldigd. Het openbaar ministerie

kan
, in het belang der instelling

,
ambtshalve de toepassing dezer

bepaling vorderen.

De bepaling van liet 2de lid van art. 10 is hier mede van toepas-

sing.

Art. 20. De besturen der instellingen van weldadigheid behoeven
de magtiging van Gedeputeerde Staten tot het opnemen van gelden

;

vervreemden, uitgeven op erfpacht, verruilen of verpanden van on-
roerende goederen

; verkoopen of overdragen van inschrijvingen

in een der grootboeken der Nederlandsche schuld, of van andere
effecten , actiën en schuldvorderingen

;
geven van toestemming tot

het doorhalen van bestaande hypothecaire inschrijvingen; voeren
van regtsgedingen , anders dan in het geval bij art. 96 vermeld

;

aangaan van dadingen en opdragen van de beslissing eener zaak
aan scheidsmannen; oprigten van nieuAve of het vernieuAven van
bestaande gebouAven en het doen van herstellingen

, Avaarvan de
kosten worden berekend te boven te gaan eene som door Gedepu-
teerde Staten te bepalen.

Art. 21. Alle werken, aan het slot van art. 20 vermeld, die

eene uitgaaf vorderen van meer dan vijfhonderd gulden, Avorden
in het openbaar aanbesteed, ten Avare Gedeputeerde Staten

, in

bijzondere gevallen, in het belang der betrokken instelling, toe-
staan dat daarvan worde afgeAveken.

De bestekken en voorwaard en van aanbesteding behoeven de
goedkeuring van den gemeenteraad.

Art. 22. De begrootingen en rekeningen van ontvangsten en
uitgaven der instellingen van weldadigheid zijn onderworpen aan
de goedkeuring van den Raad der gemeente, waar de instellingen

zijn gevestigd, of uit Avier fondsen zij subsidie genieten.

Van de toepassing van dit artikel zijn uitgezonderd de begrootin-

gen en rekeningen der Staats- en provinciale instellingen en der
instellingen bij litt. b en d van art. 3 vermeld, die geen subsidie

uit de fondsen van burgerlijke gemeenten, provinciën of het Rijk
genieten.

Art. 23. De besturen van instellingen van Aveldadigheid , die

volgens bestaande regelen of gebruiken rekening en verantwoor-
ding aan het gemeentebestuur of eenig ander openbaar gezag
doen, zijn verpligt aan datzelfde gezag jaarlijks hunne begrooting
ter goedkeuring aan te bieden.

Art. 24. De besturen, wier rekeningen en begrootingen volgens

artt. 22 en 23 aan goedkeuring zijn onderworpen
, behoeven ,-

onverminderd de toepassing der artt. 16 — 20, de goedkeuring
van Gedeputeerde Staten tot liet verleenen van kwijtschelding of

afslag van pachtgelden , huurpenningen en interessen.

Zij mogen onroerende goederen niet anders dan in het openbaar
verhuren of verpachten, ten ware Gedeputeerde Staten, in bij-

zondere gevallen, in het belang der instelling, bewilligen, dat het
onderhands geschiede. Do voorwaarden van verhuren of ver-

pachten behoeven do goedkeuring van den gemeenteraad.
Art. 25. Alle handelingen in strijd met do voorschriften der

artt. 19, 20 en 24 zijn nietig.

Art. 26. De voorschriften der artt. 19, 20, 22, 23 en 24
worden in acht genomen, onverminderd de verdere goedkeuring
die , uit den aard der instellingen

, op de genoemde handelingen
AA'ordt vereischt van kerkelijke besturen of anderen.

Art. 27. Openbare inzameling van gelden ten behoeve van
instellingen van Aveldadigheid, bij wege van collecte, inschrij-

vingen of op eenige andere wijze, heeft niet plaats dan nadat
daarvan , minstens drie maal vier en twintig uren te voren

,
kennis

zij gegeven aan burgemeester en wethouders.

Deze kunnen de inzameling stuiten.

Zoo het bestuur der betrokken instelling zich met die stuiting

bezAvaard acht
,
kan het Onze beslissing inroepen.

Van de toepassing A'an dit artikel zijn uitgezonderd collecten in

kerkgebouwen bij de uitoefening der openbare eeredienst.

De regelen, bij andere openbare inzameling van gelden dan ten
behoeve van instellingen van weldadigheid in acht te nemen

,

Avorden door Ons, bij algemeenen maatregel van imvendig bestuur,
voorgeschreven.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Van het domicilie van onderstand van behoeftigen en het

bestuur waarbij zij armlastig zijn.

EERSTE AFDEELIXG.

Van de plaats waar de arme domicilie van onderstand heeft.

Art. 28. Het domicilie van onderstand van een arme is de
burgerlijke gemeente, Avaarin hij , tijdens het ontstaan der behoefte
en sedert zijne meerderjarigwording, het laatst vier achtereenvol-
gende jaren heeft geAvoond

, zonder genot van onderstand uit fondsen
tot ondersteuning van armen bestemd, of, indien deze niet is te
vinden, de gemeente waartoe, bij dat ontstaan, de plaats behoort
waar hij is geboren.

Bij de toepassing van dit artikel komen niet in aanmerking de
verstrekkingen in art. 67 vermeld , noch onderstand

, blijkbaar
verstrekt met het doel om de onbedeelde inwoning gedurende
vier jaren voor te komen.

Art. 29. Indien het blijkt dat het bestuur eener gemeente ofinstel-
ling van Aveldadigheid iemand, op eenigerhan de Avijze, heeft aange-
spoord of doen aansporen om elders te gaan Avonen , met het doel om
het verkrijgen van domicilie van onderstand te verhinderen, zal,

bij de uitspraak over liet desAvege ontstaan geschil, Avorden beslist

of de duur van het daarop gevolgd A
rerblijf elders, voor de toe-

passing van art. 28, moet Avorden gevoegd bij den tijd der imvo-
ning in de gemeente waar die aansporing is geschied.

Art. 30. Militairen Avorden geacht te Avonen waar zij garnizoen
houden.

Schippers, die geen huis maar steeds een schip beAA-onen, Avorden

geacht te Avonen in de gemeente , op Avelke zij
, blijkens hunne han-

delingen , de meeste betrekking hebben
, of waarin zij doorgaans

telken jare het langst Arertoeven.

Verblijf als krankzinnige in een gesticht voor krankzinnigen;

als gevangene in eene gevangenis, of als kolonist in de koloniale

inrigtingen tot verzorging van behoeftigen bestemd
,
wordt niet

als inwoning beschouwd.
Art. 31. Vreemdelingen die, bij het ontstaan van behoefte, niet

in de termen verkeeren om over de grenzen te Avorden uitgeleid,

hebben domicilie van onderstand in de gemeente , waarin zij opdat
tijdstip het laatst vier achtereenvolgende jaren hebben geAA-oond op
de Avijze bij art. 28 omschreven.
Inwoning gedurende de minderjarigheid komt hierbij ook in aan-

merking; behalve wanneer en zoolang aan den minderjarigen vreem-
deling een domicilie van onderstand in dit Rijk kan Avorden aange-

Avezen krachtens art. 35.

Art. 29 is ten deze toepasselijk.

Art. 32. Indien iemand in eene gemeente is geboren uit ouders ,

die er niet Avoonden, Avordt hij geacht geboren te zijn in de ge-

meente Avaar de vader of moeder , naar de onderscheidipgen bij het

lste lid van art. 35 vastgesteid , tijdens de geboorte Avoonde.

Geboorte in een gesticht voor krankzinnigen of in eene gevangenis

Avordt geacht te hebben plaats gehad in de gemeente, waar de

vader of moeder ,
naar voormelde onderscheidingen, woonde, toen

hij of zij in bcAvaring werd gesteld.

Kinderen van kolonisten geboren in de koloniale inrigtingen , tot

verzorging van behoeftigen bestemd, Avorden geacht geboren te zijn

inde gemeente waartoe het bestuur behoort, voor Avicns rekening

do vader of moeder, naflr dezelfde onderscheidingen, tijdens de ge-

boorte , in de koloniën gevestigd was.
Indien de gemeente, Avelke, volgens dit artikel, geacht moet Avor-

den de geboorteplaats te zijn, niet bekendis, Avordt die, waar do

geboorte voorviel, daaiwoor gehouden.
Zij van Avier geboorte geen acte bestaat , worden geacht geboren

te zyn ,
Avaar zij zijn gedoopt of kerkelijk ingeschreven , indien

het tegendeel niet blijkt.

Art. 83. Vondelingen en verlaten kinderen Avorden geacht gc-
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boren te zijn ter plaatse waar zij aan de openbare liefdadigheid

ziin over-elaten, zoolang niet blijkt, dat zij elders zijn geboren.

Art. 34. Het domicilie van onderstand van gehuwde vrouwen

en weduwen is dat harer mannen, zoolang zij niet na ontbinding

van het huwelijk ,
overeenkomstig de omschrijving van ar&. 254 van

het Burgerlijk Wetboek, een nieuw domicilie van onderstand,

door inwoning volgens art. 28, of door een nader huwelijk hebben

verkregen.

Art. 29 is ook ten deze toepasselijk.

Art 35. Minderjarigen, in echt geboren of door den vader

erkend ,
volgen het domicilie van onderstand van hunnen vader

,

en na diens dood of zoo, bij zijn afwezen, de moeder, krachtens

art. 550 van het Burgerlijk Wetboek, een ander huwelijk heelt

aangegaan, gelijk mede onechte, niet door den vader erkende

minderjarigen, dat hunner moeder.
_ . . . ...

Na het overlijden der ouders, hebben minderjarigen domicilie

van onderstand daar, waar de langstlevende, en als zij onecht en

niet door den vader erkend zijn, waar de moeder het had tijdens

ziin of haar overlijden. '

Vermoedelijk overleden verklaarde ouders Avorden voor de toe-

passing van dit artikel met overledenen gelijkgesteld.

Bij 'ontbinding van het huwelijk der ouders
,

anders dan door

den dood, volgen minderjarigen het domicilie van onderstand van

diegene der ouders , aan wien zij zijn toevertrouwd ,
en dat van

den vader indien zij aan derden zijn toevertrouwd.

Art. 36. Behoeftigen, wier domicilie van onderstand niet is te

vinden ,
zijn bij het Rijk armlastig.

_ . „ .

De Redering kan hen doen verplegen in de koloniale of andere

inrigtingen, bestemd tot het werkverschaften aan of verzoigen

van armen.

TWEEDE AFDEELING.

Van acten van indemniteit en dergelijke.

Art. 37. Acten van indemniteit ,
borgtogt ,

ontslag , readmissie

en dergelijke mogen niet worden afgegeven
,
dan ten behoeve van

buitenlandsche besturen, met Onze vergunning.

Art 38. De gemeentebesturen ,
diakonien ot andere armbestu-

ren niogen met die van of in andere burgerlijke gemeenten geene

overeenkomsten aangaan tot het wederkeerig ondersteunen van

elkanders armen , op andere grondslagen dan die bij de vorige

afdeeling vastgesteld.

DERDE AFDEELING.

Overgangsbepalingen betrekkelijk tot de twee vorige afdeelingen.

Art. 39. Armen die, bij het in werking treden dezer wet

,

onderstand genieten ,
behouden het domicilie van onderstand,

hetwelk zij op dat tijdstip hadden, tot dat zij een nieuw hebben

erlangd overeenkomstig de bepalingen der eerste afdeeling van

dit hoofdstuk.

Art. 40. Het domicilie van onderstand van allen, die na

het in werking treden dezer wet arm worden en niet verkeeren

in het geval bij art. 39 vermeld, wordt naar hare bepalingen

geregeld, om het even of zij al dan niet vroeger onderstand genoten.
&

Art. 41. De acten, bij art. 37 vermeld, afgegeven vóór het

in werking treden der Avet van den 28sten November 1818 [Staats-

blad n°. 40), hebben gevolg, doch niet verder dan daaraan bij de

afgifte Avas verbonden.

Art. 42. Art. 41 is ook toepasselijk op overeenkomsten ,
door

o-emeentebesturen ,
diakonien ol andere armbesturen met die van

of in andere burgerlijke gemeenten
,
vóór het in werking treden

der Avet van den 28sten November 1818 [Staatsblad n°. 40) ,
aan-

gegaan tot het wederkeerig ondersteunen van elkanders armen

,

zoolang partijen van die OA7ereenkomsten niet afzien.

selijk gebruik of schikkingen ten aanzien der ondersteuning van

de leden van hetzelfde gezin, die tot onderscheiden godsdienstige

gezindten behooren.

Art. 47. Indien en zoolang er geschil bestaat over het diakome-

of ander armbestuur, waarbij een behoeftige, die zich bevindt

ter plaatse van zijn domicilie van onderstand ,
armlastig is ,

Avordt

hij, daartoe in de termen verkeerende, ondersteund door het

burgerlijk armbestuur in dat domicilie.

Het slot van art. 45 is ten deze toepasselijk.

Art. 48. Alle diakonien of andere armbesturen kunnen
,

des

geraden, voor hunne rekening behoeftigen ondersteunen, die, vol-

gens de bepalingen dezer wet ,
bij andere besturen armlastig zijn.

° Indien de openbare orde het raadzaam maakt
,
hebben burgemees-

ter en wethouders gelijke bevoegdheid om aan de burgerlijke arm-

besturen het geven van ondersteuning op te leggen ,
of die voor

vemeenterekening te verstrekken.

Art. 49. De kosten ,
voortvloeiende uit het overbrengen van

arme krankzinnigen naar- en hunne verpleging in gestichten voor

krankzinnigen, en die van verpleging in gevangenissen van met

veroordeelde arme kinderen van gevangenen ,
die niet van de

ouders kunnen worden gescheiden ,
worden voldaan uit de

fondsen der burgerlijke gemeenten, Avaar de verpleegden domi-

cilie van onderstand hebben ;
en indien die gemeente niet te vinden

is, uit ’s Rijks kas.

Art. 91 is op die kosten toepasselijk.

Art. 50. Onverminderd de bepaling van art. 49 ,
heeft de

opneming in godshuizen plaats, overeenkomstig de reglementen

dier instellingen ,
onafhankelijk van de bepalingen van dit hoofdstuk.

DERDE HOOFDSTUK.

Van de regelen bij liet ondersteunen van armen

in acht te nemen.

Art. 51. Het bestuur, waarbij een behoeftige armlastig is, be-

slist, zonder beroep en op zijne zedelijke verantwoordelijkheid ,

over de aanvraag om onderstand van den behoeftige ,
die zich

bevindt ter plaatse van zijn domicilie van onderstand.

In het geval bij art. 36 vermeld, komt die beslissing toe aan den

Minister van Binnenlandsche Zaken.

Art. 52. Aan het verleenen van onderstand mogen voorwaarden

Avorden verbonden, niet strijdig met de Avet ,
de openbare orde

of de goede zeden.

Art. 53. De behoeftigen die, door het bestuur Avaar bij zij

armlastig zijn
,
worden geoordeeld in de termen te verkeeren om

te Avorden ondersteund, Avorden door dat bestuur onderscheiden

in dezulke die Avel en die niet of niet genoegzaam kunnen arbeiden.

Aan de eersten wordt ,
zooveel plaatselijke omstandigheden en

middelen gedoogen, in de eerste plaats de gelegenheid verstrekt

tot arbeid tegen loon ,
hetzij in of buiten werkhuizen ,

ter plaatse

der armlastigheid of elders gevestigd ,
en nimmer bedeeling ,

an

voor zooveel en zoolang de overtuiging bestaat dat zij geen arbeid

kunnen erlangen.

Art. 54. De gemeenteraad stelt, in de maand December Aan

elk jaar, vast het maximum van bedeeling ,
dat gedurende he

volgende jaar, naar gelang van de sterkte der gezinnen, e ee

tijden en de ligckaamskrachten ,
kan Avorden verstrekt aan de

armen, die tot het erlangen daarvan in de termen verkeeren en

niet in godshuizen kunnen Avorden opgenomen.

.

Die bedeeling heeft zoo min mogelijk plaats in geld, maar nj

voorkeur in eetAvaren
,
brandstoffen ,

kleeding- en liggingstukken en

huishuur. ....
De gemeenteraad kan ,

indien in den loop des. jaars ui enge

wone omstandigheden dit noodig maken, het in Decem er ®

voren vastgestelde maximum voor eenen door hem te bepa en ij

VIERDE AFDEELING.

Van het bestuur ,
waarbij de behoeftige armlastig is.

Art. 43. De behoeftige, die behoort tot eene godsdienstige
j

gezindte ,
is armlastig bij de diakonie of het armbestuur der

j

kerkelijke gemeente dier gezindte
,
in Avier kring zijn domicilie van

onderstand is besloten ,
voor zooverre hij niet ,

daar Avaar bur-

gerlijke of gecombineerde armbesturen bestaan ,
behoort tot

degenen tot wier ondersteuning deze zijn bestemd.

ïn dit laatste geval is hij daarbij armlastig.

Art. 44. Bij twijfel over den omvang van den kring eener

kerkelijke gemeente, wordt die bepaald naar het gebied, Avaartoe

de geestelijke zorg van de bedienaren der godsdienst zich uitstrekt.

Art. 45. De behoeftige ,
die niet behoort tot eene godsdienstige

gezindte ,
of die behoort tot eene gezindte Avaarvan geen kerkelijk

armbestuur bestaat, in Avelks kring zijn domicilie van onderstand

:is besloten ,
is armlastig bij het burgerlijk armbestuur in dat domi-

cilie. Bij gebreke van een afzonderlijk burgerlijk armbestuur,

wordt het gemeentebestuur daarvoor gehouden.

Art. 46. Geen behoeftige kan armlastig Avorden verklaard bij

eene diakonie of ander armbestuur, bestemd voor eene andere

godsdienstige gezindte dan Avaartoe hij behooit, behoudens plaat-

Ark *55. Art. 54 is niet verbindend voor de kerkelijke en

izondere instellingen, die geen subsidie uit de fondsen van bur

rlijke gemeenten
,
provinciën of het Rijk genieten.

Art. 56. De besturen der instellingen van Aveldadigheid moeten

,

s gevraagd ,
Avederkeerig aan elkander en aan. de besturen her

irgerlijke gemeenten, de opgaven doen, benoodigd tot het voor-

imen of, Avanneer daartoe aanleiding bestaat, tot het lege en \an

ibbele bedeelingen van erkende armen.
, .

..

De hierin nalatige bestuurders zijn jegens het bestuur, dat dien

n gevolge eene ondersteuning heeft verstrekt ,
AAe .te an< u.

et zou zijn verleend, uit eigen middelen, hoof c e ij v vooi ie

heel ,
in regten aansprakelijk voor het beloop van c en vet

enden onderstand.
„ „ . ,. .

De bepaling van het 2de lid van art. 10 is hier mede Aan

Art.

9

57. Tot voorlichting en ondersteuning van het bestuur der

stellingen bij litt. a en c van art. 3 vermeld ,
bijzonderlij

i
v zoo-

3el de huiszittende armen betreft, wordt, tenzij de kleinhei

3i’ gemeente dit overbodig make ,
de dienst Aan Avij 'mee

igeroepen.
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VIERDE HOOFDSTUK.

Van het verhaal van verleenden onderstand.

EEESTE AFDEELIXe.

Van het verhaal op besturen.

Art. 58. De onderstand, die niet belooning van arbeid is, aan
armen verstrekt elders dan ter plaatse van bet domicilie van onder-

stand, ook hangende het onderzoek naar dat domicilie
,
wordt , des

gevorderd, tot een billijk bedrag, nimmer te boven gaande het

maximum bij art. 54 vermeld
,
door het domicilie van onderstand

teruggegeven , indien de verstrekking
,
ten gevolge van ziekte

of andere dringende omstandigheden
,

onvermijdelijk is geweest.

Daarvan moet blijken bij. een met redenen omkleed besluit van
den burgemeester , of van een door hem daarmede belasten wethou-
der der gemeente waar de arme verblijft

,
houdende bevel tot

het uitreiken van den onderstand.

Art. 59. Dat besluit wordt , binnen veertien dagen na zijne dag-
teekening, medegedeeld aan burgemeester en wethouders der ge-

meente, waar de arme wordt vermoed domicilie van onder-

stand te hebben , of in het geval bij art. 36 vermeld
,
aan het De-

partement van Binnenlandsche Zaken, met aanduiding der gronden

van dat vermoeden.
Indien binnen dien termijn geen vermoedelijk domicilie van onder-

stand ontdekt kon worden, gaat de termijn eerst in op het oogen-

blik dier ontdekking.

Bij ontkenning van het domicilie van onderstand door het aan-
gesproken bestuur, en zoo die ontkenning aanleiding geelt eene

andere gemeente daarvoor te houden, gaat de termijn in met den

dag, waarop die aanleiding ontstaat, ten aanzien van elk ander be-

stuur, dat nader wordt vermoed tot de teruggaaf verpligt te zijn.

Bij het niet in acht nemen van voormelde termijnen
, kan de

onderstand
,
vóór de mededeeling verstrekt

,
niet worden terug-

gevorderd.

Art. 60. Indien eene mededeeling, krachtens art. 59 aan een

gemeentebestuur gedaan, niet binnen veertien dagen na ontvangst is

beantwoord
,
moet uit de middelen der aangesprokene burgerlijke

gemeente, ten gevolge van dat verzuim , zonder regt van verhaal

op eenig bestuur, worden teruggegeven hetgeen volgens de artt. 58

en 59 kan worden gevorderd, tot op het tijdstip der beantwoording.
Art. 61. Burgemeester en wethouders der gemeente van het domi-

cilie van onderstand eens behoeftigen, die elders wordt ondersteund,

kunnen , des verkiezende na overleg met het armbestuur waarbij

hij armlastig is
,

vorderen
, dat hij , verder onderstand behoe-

vende, zich kome vestigen ter plaatse van dat domicilie, voor zoo-

verre ziekte of andere volstrekte beletselen dit niet verhinderen.

Zoo de zamenwonende leden van een arm gezin in meer dan ééne
gemeente domicilie van onderstand hebben, kan dit regt alleen

worden uitgeoefend door burgemeester en wethouders van dat

van het hoofd des gezins, en kunnen de leden daarvan niet, tegen

hunnen wil, van elkander worden verwijderd.

In dat geval kan de onderstand aan die leden in billijkheid ver-

strekt, mits niet te boven gaande het maximum bij art. 54 ver-
meld, op hun domicilie van onderstand worden verhaald.

De artt. 58—60 zijn ook ten deze toepasselijk.

De kosten van verplaatsing tot een billijk bedrag komen ten laste

van het bestuur op welks vordering zij geschiedt.

Art. 62. De onderstand in de verblijfplaats verstrekt in strijd

met de vordering, bij art. 61 vermeld, kan niet worden verhaald

dan alleen ingeval de verstrekking het gevolg is van bewezene
ziekte of andere volstrekte verhindering van verplaatsing.

In dat geval gelden mede do bepalingen der artt. 58—60.

Art. 63. Het voorschot van den onderstand bij art. 58 en het

3de lid van art. 61 vermeld, geschiedt door de burgerlijke arm-
besturen en , indien deze ontbreken

, uit de fondsen der burger-

lijke gemeente, waar de arme verblijft.

De teruggaaf geschiedt uit de fondsen der burgerlijke gemeente
van het domicilie van onderstand, behoudens verhaal op het bur-

gerlijk armbestuur
,
zoo het er is.

Een en ander onverminderd plaatselijke schikkingen ook met
diakonïen of kerkelijke en gecombineerde armbesturen, welke schik-

kingen echter, voor de teruggaaf, nimmer kunnen worden ingeroc-

pen jegens de vorderende gemeente.

De bepalingen van dit artikel zijn ook toepasselijk op onderstand,

verstrekt in Nederland aan vreemdelingen en in hot buitenland aan
Nederlanders, vallende in do termen van overeenkomsten door de

Regering daaromtrent met andere mogendheden aangegaan.
Art. 64. De bepalingen der artt. 58 — 63 zijn niet toepas-

selijk op de kosten van verpleging bij art. 49 vermeld. De wijze van
kennis geven van het verstrekken daarvan wordt door Ons geregeld.

Art. 65. De diakonien en andere armbesturen ziju jegens do

burgerlijke gemeento van het domicilie van onderstand uansprake-
lijk voor de teruggaaf door deze gedaan van onderstand elders

verstrekt, indien zij hebben toegestemd in de uitreiking daarvan
voor hunne rekening.

Art. 66. De onderstand
,
in het bij art. 47 genoemd geval, ver-

strekt tot op het tijdstip der aanwijzing van het diakonie- of

ander armbestuur , waarbij de behoeftige armlastig is , kan op
het aangewezen bestuur worden verhaald

, zoo de bepalingen der
artt. 58 en 59 , op dit onderwerp toegepast , daaromtrent zijn in

acht genomen.
Art. 67. Geen verhaal kan plaats hebben van:
a. kosten van onderwijs van arme kinderen , die daarom echter

niet mogen worden verstoken van het onderwijs, dat, in de ge-
meente waar zij verblijven, aan zoodanige kinderen in het alge-
meen wordt gegeven

;

b. kosten van begrafenis , en

c. reispenningen en andere kortstondige en geringe bedeelingen

,

ter beoordeeling dergenen, door wie volgens art. 94 de geschillen
ten deze worden beslist.

Die uitgaven blijven voor rekening der burgerlijke gemeente
waar zij zijn gedaan ,

onverminderd plaatselijke schikkingen met
diakonien of andere armbesturen.

TWEEDE AFDEELIXG.

Van het verhaal op de ondersteunden , hunne bloed- of
aanverwanten of nalatenschappen.

Art. 68. De inkomsten van bezittingen van weezen, vondelin-
gen, verlaten kinderen en andere eenloopende behoeftigen in
godshuizen verpleegd

,
worden, gedurende den tijd der verple°in°-,

genoten door het bestuur dat haar bekostigt , doch niet verder
dan tot het beloop der gemaakte kosten.

Art. 69. Op de nalatenschappen van hen die, gedurende hunne
verpleging in godshuizen, overlijden, kunnen de kosten dier ver-
pleging en der begrafenis worden verhaald

, voor zooverre die niet
reeds door de toepassing van art. 68 zijn vergoed.

Art. 70. De artt. 68 en 69 werken niet ten aanzien van meer-
derjarigen

,
die op andere voorwaarden in een godshuis ter ver-

pleging zijn opgenomen.
Art. 71. Alle verdere onderstand, aan armen verstrekt

, anders
dan tot belooning van arbeid

,
kan door het bestuur , waarbij

de ondersteunde armlastig is , renteloos worden verhaald

:

a. indien de ondersteunde tot de teruggaaf daarvan in staat
geraakt

, op hem zelven

;

b. op zijne bloed- of aanverwanten die, krachtens de artt. 376
en volgg. van het Burgerlijk Wetboek, tot zijne alimentatie zijn

verpligt.

Art. 72. De vorderingen bij de artt. 68, 69 en 70 vermeld,
zijn bevoorregte schulden

, en nemen rang onmiddellijk na die in
art. 1195 van het Burgerlijk Wetboek omschreven

, voor zooverre
zij daarin niet i’eeds zijn begrepen.

Art. 73. De octrooijen vroeger verleend omtrent het verhaal
van kosten van verpleging of onderstand, of het erfregt van instel-

lingen van weldadigheid op de nalatenschappen der verpleegden of
ondersteunden., worden vervallen verklaard.

DEEDE AFDEELIXG.

Van verjaring.

Art. 74. Allo vorderingen tegen besturen wegens onderstand
aan behoeftigen, door of op last en voor rekening van burgerlijke
gemeenten, diakonien of andere armbesturen verstrekt, verjaren
door verloop van zes maanden na den Sisten December van het
jaar waarin de verstrekking plaats had.

Voor den onderstand bij het in werking komen dezer wet reeds
verstrekt, gaat die termijn in op den Sisten December na hare
afkondiging.

Indien het domicilie van onderstand van den behoeftige of het
bestuur waarbij hij armlastig is, bij het verstrijken dier termijnen

,

nog niet is erkend ofaangewezen
,
gaan zij in den Sisten December

van het jaar waarin die erkenning of aanwijzing plaats heeft.

Art. 75. De verjaring bij art. 74 vermeld, wordt , doch telkens

slechts voor een jaar, gestuit door eenvoudige schriftelijke aan-
maning van burgemeester en wethouders der gemeente , waar de
onderstand is verstrekt.

Die aanmaning wordt geacht niet te bestaan, indien daarvan niet

gelijktijdig afschrift is gezonden aan Gedeputeerde Staten der pro-
vincie tot welke het aangesproken bestuur behoort. Deze berigten

dc ontvangst binnen veertien dagen nadat die plaats bad.

Art. 76. Do verjaring, bij art. 74 vermeld, geldt slechts zoo

zij wordt ingeroepen door het bestuur ten welks behoeve zij is

verkregen.

Art. 77. De regtsvorderingen tot verhaal van onderstand krach-
tens do artt. 68, 69, 70 en 71 verjaren door verloop van vijfjaren na
den Sisten December van het jaar waarin de onderstand is ver-

strekt, of in het geval bij lit. a van art. 71 vermeld, nadat
do ondersteunde tot de teruggaaf is in staat gerankt.
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VIJFDE HOOFDSTUK.

Van subsidien uit fondsen van burgerlijke gemeenten aan
instellingen van weldadigheid

.

Art,. 78. Na het in werking komen dezer wet , mogen geene sub-

sidien
,
die vroeger niet werden verleend

,
of tot een hooger bedrag

dan vroeger ,
uit de fondsen van burgerlijke gemeenten aan besturen

van instellingen van weldadigheid worden toegestaan
,
dan bij een

met redenen omkleed besluit van den gemeenteraad.

Art. 79. Bij dat besluit moet blijken

:

a. dat de volstrekte noodzakelijkheid van het subsidie of van
de verhooging is bewezen door de rekening en verantwoording
der inkomsten en uitgaven van het betrokken bestuur over het

,

bij de dagteekening van het besluit
,

laatst afgeloopen ,
en de

begroeting over het dan loopend of eerstvolgend dienstjaar;

b. dat ten behoeve van het betrokken bestuur
,
naar het oordeel

van den gemeenteraad, op eene billijke wijze is bijgedragen door

hen, van wie zoodanige bijdragen, overeenkomstig den aard der

instelling , in den regel worden gevraagd.

Art. 80. Bij het verleenen van subsidie aan diakonien ofandere

armbesturen ,
die tevens godshuizen beheeren ,

wordt bij het besluit,

in art. 78 vermeld, aangewezen hoeveel voor de ondersteuning

van huiszittende armen en hoeveel voor het beheer der godshuizen

wordt toegekend.

Art. 81. De subsidien uit de fondsen eener burgerlijke gemeente

aan diakonien of kerkelijke en gecombineerde armbesturen voor de

ondersteuning van huiszittende armen verstrekt, mogen te zamen
niet meer beloopen dan de helft van het bedrag dat

,
met inachtne-

ming van het maximum bij art. 54 vermeld, noodig is voor de

ondersteuning der huiszittende armen
,

in de gemeente domicilie

van onderstand hebbende, welke bij die gesubsidieerde besturen

gezamenlijk armlastig zijnen in de termen verkeeren om onderstand

te erlangen.

Art. 82. Indien een of meer diakonien of kerkelijke en gecom-
bineerde armbesturen voldoende aantoonen dat zij met het subsidie,

aan hen toegekend binnen het perk bij art. 81 omschreven, niet

kunnen voorzien in de ondersteuning van al de armen bij het slot

van dat artikel vermeld
, wordt verder uit de fondsen der burgerlijke

gemeente, waar dit geval ontstaat
,
aan geen der in de gemeente

aanwezige besturen eenig subsidie verstrekt.

Art. 83. In dat geval wordt door den gemeenteraad, bij een

met redenen omkleed besluit,

a. bepaald, welke soorten van armen , naarde regelen in art. 84
gesteld, bij elke tot dusver gesubsidieerde diakonie ofkerkelijk en
gecombineerd armbestuur armlastig blijven, en van welke soorten

de armlastigheid overgaat tot het burgerlijk armbestuur, en

b. een burgerlijk armbestuur opgerigt of de werkkring van het

bestaande uitgebreid
, tot ondersteuning der armen

,
waarvan

de tot dusver gesubsidieerde diakonien of kerkelijke en gecombi-
neerde armbesturen worden ontheven.

Art. 84. In het geval bij art. 83 vermeld, wordt de armlastigheid

bij de tot dusver gesubsidieerde diakonien of kerkelijke en gecom-
bineerde armbesturen allereerst beperkt tot de ledematen der
godsdienstige gezindten, waartoe die besturen belmoren , hunne
gezinnen en nagelaten weezen.

Schieten de middelen tot ondersteuning van die allen te kort

,

dan wordt die armlastigheid verder beperkt tot weezen en
,

on-
der de ledematen,, tot weduwen en hare gezinnen, ouden boven
eenen vast te stellen leeftijd, en gebrekkigen die niet kunnen
arbeiden, of, des noodig, tot eene of andere dezer soorten afzon-

derlijk.

Art. 85. Indien de kring van eene diakonie of kerkelijk en ge-
combineerd armbestuur zich uitstrekt tot meer dan ééne of tot ge-
deelten van meer dan ééne burgerlijke gemeente, en er tot toepassing
der artt. 82 en volgende slechts aanleiding bestaat voor het gedeelte
der bij dat bestuur armlastige behoeftigen dat in eene of meer dier

gemeenten domicilie van onderstand heeft, wordt die toepassing
daartoe beperkt, en blijvende overige bepalingen dezer wet voor
de diakonie of het kerkelijk en gecombineerd armbestuur van
kracht, ten aanzien der andere daarbij armlastige behoeftigen.

Art. 86. De 1ste zinsnede van art. 7 is toepasselijk op de be-
sluiten door de gemeenteraden genomen krachtens de bepalingen
van dit hoofdstuk.

ZESDE HOOFDSTUK.
Van bedelaars en landloopers.

Art. 87. Behalve de koloniale inrigtingen, tot opneming van
bedelaars en landloopers bestemd, kunnen ook de werkhuizen, op
verlangen hunner besturen

,
door Ons

, bij een in het Staatsblad te

plaatsen besluit, worden verklaard te zijn bedelaarsgestichten ter

opneming van bedelaars en landloopers, wier opzending naar zoo-
danige gestichten, krachtens de bepalingen van het Wetboek van
Strafregt, moet of kan plaats hebben, en die domicilie van onder-
stand hebben in de gemeenten in Ons besluit aan te wijzen.
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In dat geval behoeven de reglementen dier werkhuizen Onze
goedkeuring.

Art. 88. De tuchtiging
,
in bedelaarsgestichten op te leggen

,

bestaat in gedeeltelijke onthouding der gewone voeding
;
in vermin-

dering der hun toeberekende belooning voor hunnen arbeid, en
in eenzame opsluiting van ten hoogste zeven dagen.

Die tuchtigingen kunnen afzonderlijk of vereenigd worden op-
gelegd.

Art. 89. Bij maatregel van inwendig bestuur worden geregeld
de gevallen en de mate waarin en de tijd waarvoor de tuchtiging,
bij art. 88 vermeld, kan worden toegepast

,
gelijk mede , in ver-

band met de bepalingen van het Wetboek van Strafregt
, de

voorwaarden, de tijd en wijze op welke de bedelaars en landloo-
pers uit de bedelaarsgestichten worden ontslagen.

Art.* 90. De kosten, voortvloeijende uit de plaatsing en ver-
zorging in bedelaarsgestichten

, van bedelaars en landloopers, krach-
tens de bepalingen van het Wetboek van Strafregt, en van hunne
kinderen, die niet van de ouders kunnen worden gescheiden,
worden voldaan uit de fondsen der burgerlijke gemeente waar
zij domicilie van onderstand hebben, en indien deze niet is te
vinden

,
door het Rijk.

Op gelijke wijze worden voldaan de kosten van verpleging tus-
scken het oogenblik, waarop de opgelegde gevangenisstraf eindigt,
en dat der opzending naar het bedelaarsgesticht.

Art. 91. De kosten bij art. 90 vermeld, kunnen niet anders
dan ten gevolge van bijzondere of plaatselijke schikkingen worden
verhaald op besturen van instellingen van weldadigheid.

Indien de verpleegde bij het Rijk armlastig is en pensioen of
gagement geniet

,
worden art. 69 der wet van den 28sten Augus-

tus 1851 [Staatsblad n°. 127) en art. 68 der wet van denzelfden
dag [Staatsblad n°. 129), ten behoeve van het Rijk, op die kosten
toegepast.

Art. 92. Indien de besturen der gemeenten waar de betrokken
personen domicilie van onderstand hebben , zulks verlangen

,

kunnen de bedelaars en landloopers bij ontslag, ten koste dier
gemeenten, derwaarts worden overgebragt.

In dat geval zal hetgeen de ontslagenen in het bedelaarsgesticht
mogten hebben te goed gemaakt

,
aan hen eerst bij aankomst

in die gemeente Avorden uitgereikt.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Van de uitspraak over geschillen.

Art. 93. Geschillen over de vraag ofeene instelling al dan niet eene
instelling is van Aveldadigheid, en tot welke der in art. 3 omschreven
soorten zij behoort ; over hare inrigting en bestemming

,
voor

zooveel het niet een geschil betreft van burgerlijk regt, en over
het regt tot benoemen

,
schorsen en ontslaan van besturen over

andere dan kerkelijke instellingen
,
worden door Ons beslist na

verhoor dergenen
,

die, bij het ontstaan van het geschil, met het
bestuur der betrokkene instelling zijn belast.

Art. 94. Gedeputeerde Staten trachten in der minne te doen bij-

leggen alle geschillen tusschen besturen van gemeenten tot dezelfde

provincie behoorende, over het domicilie van onderstand van behoef-

tigen ; het bestuur waarbij zij armlastig zijn
;

den kring der
diakonien of andere armbesturen

;
het verhaal en het verhaalbaar

bedrag van verstrekten onderstand, en verleenen van subsidie uit

fondsen van burgerlijke gemeenten aan besturen van instellingen

van weldadigheid
,
welker kring zich tot meer dan ééne of tot

gedeelten van meer dan ééne gemeente uitstrekt.

Indien zij daarin niet slagen
,
dragen zij die geschillen aan Ons

ter beslissing voor.

Geschillen van dien aard tusschen gemeentebesturen en besturen
van instellingen van weldadigheid, of tusschen deze laatste onder-
ling, Avorden, indien partijen tot dezelfde provincie behooren

, door
Gedeputeerde Staten beslist.

Alle geschillen van dien aard tusschen besturen tot meer dan
ééne provincie behoorende, en die over de vraag, of een behoeftige

bij het Rijk armlastig is, Avorden door Ons beslist.

Een en ander onverminderd de bepaling van art. 96.

De beslissingen over den kring Aran diakonien of kerkelijke arm-
besturen Avorden genomen na verhoor van de betrokken kerkelijke

besturen.

De kantonregters zijn verpligt, op aanvraag van Gedeputeerde

Staten
,
personen onder eede te hooren over feiten betreffende ge-

schillen in dit artikel bedoeld, en daarvan procesverbaal op te

maken.
Art. 95. De uitspraken van Gedeputeerde Staten bij art. 94

vermeld
,
kunnen door Ons wonden vernietigd.

De partij die zich door zoodanige uitspraak bezwaard acht, kan
die vernietiging slechts vragen binnen drie maanden nadat de uit-

spraak ter karer kennis is gekomen.
Voor de uitspraken over de toepassing der Avet van den 28sten

.

November 1818 [Staatsblad n°. 40), reeds gedaan bij het in wer-

II.
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king komen der tegenwoordige wet, gaat de voormelde termijn in

op den dag van dat in werking treden.

Bij vernietiging eener uitspraak wordt het geschil tevens door
Ons beslist.

Art 96. Vorderingen tot verhaal van verstrekten onderstand,
krachtens deze wet tegen diakonien of kerkelijke armbesturen,
behooren, indien zij niet door de administratieve magt in der minne
worden afgedaan, tot de kennisneming van den burgerlijken

regter.

Art. 97. Geschillen over de toepassing der artt. 68— 73 behoo-
ren tot de kennisneming van den burgerlijken regter.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
Algemeene en slotbepalingen.

Art. 98. Onder godshuizen worden, voor de toepassing dezer
wet, verstaan

,
alle inrigtingen in welke armen met een weldadig

doel worden gehuisvest
, met of zonder verdere verzorging.

Ten aanzien van gestichten voor krankzinnigen blijven de bepa-
lingen der wet van den 29sten Mei 1841

(
Staatsblad n°. 20) in

kracht.

Onder werkhuizen worden verstaan alle inrigtingen van wel-
dadigheid, waarin aan armen, in plaats van anderen onderstand,
loon voor arbeid wordt verstrekt.

Art. 99. Indien een gemeenteraad weigert de uitgaven , die

ki-achtens deze wet
,
met of zonder regt van verhaal, uit de fondsen

der gemeente moeten worden gedaan , op de begrooting te brengen

,

wordt art. 212 der gemeentewet toegepast.

Art. 100. Indien een armbestuur, welks begrooting en rekening,
volgens artt. 22 en 23, onderworpen is aan de goedkeuring van den
gemeenteraad

,
weigert de uitgaven die

,
krachtens deze wet

,
uit

zijne fondsen moeten worden gedaan
,
op zijne begrooting te brengen,

geschiedt zulks door den gemeenteraad.
Art. 101. Voorde werking dezer wet is art. 874 van het Wet-

boek van Burgerlijke Regtsvordering toepasselijk op de besturen
der burgerlijke gemeenten.

Art. 102. Alle stukken, uit deze wet voortvloeiende ,
zijn vrij

van zegel en worden , voor zooveel zij aan registratie onderhevig
zijn

,
gratis geregistreerd.

Art. 103. De wet van den 28sten November 1818
(
Staatsblad

n°. 40) en alle andere wetten, reglementen en verordeningen be-
trekkelijk de onderwerpen bij deze wet geregeld, worden afge-

schaft.

Lasten en bevelen enz.

[LXXHI. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Het voorstel van wet tot regeling van het armbestuur bleef in de
vorige zitting onafgedaan.

Het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs, den
7den September 1852 vastgesteld, is slechts weinige dagen vóór
het sluiten dier zitting bij de Regering ontvangen. De tijd schoot
te kort om te antwoorden en de zaak in beraadslaging te brengen.
Het ontwerp, nu ingediend, is, met naauwkeurige overweging

der gemaakte aanmerkingen, herzien en gewijzigd.
Bij de toelichting der voorgedragen bepalingen zal tevens op dat

Verslag worden gelet.

De algemeene strekking van het vorig ontwerp
, in de Memorie

van Toelichting met zorg verklaard, heeft, blijkens het Verslag,
bestrijders gevonden, die zich, in de eerste plaats, van de be-
trekking van het ontwerp tot den bestaanden toestand geene juiste

rekenschap schijnen te hebben gegeven.
Zij onderstellen, dat het ontwerp ten doel heeft eene nieuwe

orde van zaken te scheppen
,

en vooral do kerkelijke instellingen

van weldadigheid aan tot nu toe ongekende wettelijkc banden
te leggen; zoodat zij, werd de voordragt afgewezen, van de wet
ontheven zouden zijn.

Die onderstelling is eene dwaling
, waarbij men de grondslagen

van onze tegenwoordige armenzorg voorbijziet.

De bestrijders ontkennen niet, dat de diakonien » sedert eeuwen
» ten onderwerp hebben gestrekt van Staatswetgeving.”
Maar zij beweren, » dat het niet te pas komt zich daarop te

» beroepen bij do beoordeeling der vraag, in hoeverre die instel-

i) lingen thans in do wet tot regeling van het armbestuur behooren
i) te worden begrepen.”

Die vroegere verordeningen toch zijn, zeggen zij, » afkomstig
» uit een tijdperk, toen óf de algeheele scheiding van Kerk en

» Staat nog niet daar was , óf de gevolgen der invoering van dit

i) beginsel niet in hunne volle uitgestrektheid werden doorzien.”
Uier schijnj misvatting der geschiedenis. Do wetgever ont-

leende het regt
,
om voorschriften aan de diakonien te geven

,

geenszins uit dio bijzondere betrekking tusschcn do Hervormde

Kerk en den Staat, welke op het laatst der vorige eeuw grond-
wettig werd gescheiden. Hij had onder de oude Republiek
evenzeer regels ten aanzien van de armbesturen der andere kerke-
lijke gezindten uitgevaardigd, en bleef ook na de scheiding

.

ondanks
al hetgewigt, hieraan door hem gehecht, de deelneming der kerk-
genootschappen aan de armenzorg als eene zaak van publiek
belang regelen. Het Staatsgezag handelde , in het belang der
armen en eener goede politie

,
uit een beginsel van oppertoezigt

over het beheer der armengoederen ; niet om die goederen van
hunne bestemming af te trekken , maar integendeel om het met
die bestemming overeenkomstig gebruik te verzekeren. Het was
tevens te doen om regels voor de betrekking

,
ten aanzien der

armlastigheid, zoowel tusschen de onderscheidene kerkelijke be-
sturen, als tusschen deze en de burgerlijke besturen; regels die

niet wel anders dan van het burgerlijk gezag konden voortkomen.
Tot bewijs dient niet alleen de onuitgevoerde wet van 15

Julij 1800, maar menige andere politieke verordening sedert dien

tijd; waarbij voor het overige de vroegere voorschriften in wezen
en werking bleven. Een treffend voorbeeld dezer laatste zijn

de bekende publicatien der Staten van Friesland van 1755 en
1757, ook door het arrest van den Hoogen Raad van den 25sten
Januarij 1850 erkend.

De kerkelijke armbesturen hadden dus niet opgehouden onder
voorschriften van den politieken wetgever te staan, toen bij de
Grondwetten van 1814 en 1815 werd bepaald : » als eene zaak
» van hoog belang, wordt ook het armbestuur en de opvoeding
» der arme kinderen aan de aanhoudende zorg der Regering be-
» volen”; het armbestuur, door wie ook uitgeoefend, in zijnen

ganschen omvang.
In het eigen begrip en stelsel ging de wetgever vervolgens zon-

der aarzelen voort. Van daar de wetten van den 14den Januarij

1815, 21 Augustus 1816 en 31 Mei 1824 [Staats'iad n°. 4, 23 en

36) en artt. 947 en 1717 van het Burgerlijk Wetboek, die ook
de kerkelijke instellingen van weldadigheid aan zekere regels on-
derwierpen. Van daar de wet van 28 November 1818, tot re-

geling van de aiunlastigheid der behoeftigen
, op de diakonien steeds

toegepast.

Wat doet nu het ontwerp? Het sluit zich aan hetgeen bestaat;

het strekt om de thans verbindende verordeningen tot eenheid

te brengen
,
met aanvulling van hetgeen wordt vereischt om de

geregelde werking daarvan te verzekeren ; het waarborgt de vrij-

heid binnen vaste perken
,
en neemt onderscheidene bezwaren weg,

die thans de diakonien drukken.

Deze strekking van het ontwerp dacht de Regering in de vorige

Memorie van Toelichting tegen misverstand genoegzaam te hebben
beveiligd. Met voorbijzage hiervan vallen de bestrijders op eene

enkele uitdrukking van bladz. 6, waar in de onderstelling wordt
gesproken, dat » men aan deze wet geene meerdere waarde mogt
willen toekennen dan die eener wet van overgang.” Deze onder-

stellende spreekwijs wordt in § 2 van het Arerslag in een stellig

gezegde omgezet: » de wet wordt ergens eene wet van overgang
genoemd.” Neen. De Memorie van Toelichting zegt slechts

,

dat het ontwerp voor hen, die iets geheel nieuws verlangen, de

waarde eener wet van overgang kan hebben.

Het ontwerp vergenoegt zich, de bestaande armenzorgc te rege-

len; de bestrijders, die in §§ 1 , 2 en 3 liet woord voeren, willen

eene geheel nieuwe orde. Is er voldoende reden voor zoodanige
verandering ?

De bestrijders zeggen
,
ja. Zij vinden die redenen zoowel inde

Grondwet, als. in de voorschriften eener wèl ingerigte huishouding.

1°. In de Grondwet.
» Art. 195, bepalende, dat het armbestuur door de wet wordt

» geregeld
,
bezigt wel eene algemeene uitdrukking ; maar daarbij

» moet dan toch alleen gedacht worden aan hetgeen in eenen
» Staatsregtelijken zin tot het armbestuur behoort.”

In » den zin van ons Staatsregt”, dien men in de Grondwet
terugvindt, behoorden steeds de kerkelijke instellingen van lief-

dadigheid, die men juist zou willen afsnijden, tot het armbestuur.
Doch welke is de grond, om » armbestuur” in art. 195 tot

burgerlijk armbestuur te beperken ? Armbestuur, beweert men,
kan hier geen wijdere beteekenis hebben , dan ondeneijs in art. 194 ,

i) waaronder dan toch alleen het burgerlijk , niet hét kerkelijk onder-

wijs verstaan wordt.”

Art. 194 noemt, met opzigt tot regeling door de wet, niet

onderwijs in het algemeen , maai; het openbaar onderwijs. De ver-

gelijking van art. 195 met art. 194 bewijst dus het tegendeel van
hetgeen men er uit wil afleiden. Daar in art. 195 armbestuur,
zonder bijvoeging van openbaar of burgerlijk , wordt gelezen, wil

de Grondwet regeling van het armbestuur in het algemeen. Eene
opvatting ook bovendien natuurlijk en noodzakelijk. Eene wet

,

die het woord armbestuur, eenvoudig en zonder onderscheiding,

gebruikt, behoeft er niet bij te zeggen, dat zij het gansche arm-
bestuur in al zijne deelcn bedoelt.
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Men roept art. 191 in. Bij het armbestuur wordt niet, zegt

men
,

als met opzigt tot den waterstaat
,
van » eene regeling

door de wet in eenen vooraf aangewezen , alomvattenden omvang
gesproken.” Maar voor die, uit de Grondwetten van 1815 en

1814 overgenomene omschrijving in art. 190, op zich zelve over-

bodig, pleitte eene bijzondere reden in de vergelijking van den

toestand, dien men wilde vestigen, met eenen vroegeren.

De bestrijders gronden verder hunne willekeurige beperking

van art. 195 op de aanmerking
,
dat n de Staat zich het beheer

j) en de beschikking niet kan toeeigenen over datgene wat niet

» binnen zijnen werkkring ligt, hem niet toebehoort.”

Zoodanige toeeigening is vreemd aan het ontwerp. Het voor-

schrijven, krachtens de Grondwet en in het belang van den Staat,

van regels, door de besturen van kerkelijke en bijzondere instel-

lingen van weldadigheid bij hun beheer in acht te nemen, heeft

met » toeeigening van beheer en beschikking” niets gemeen. Het
verandert den aard dier instellingen niet. Zij worden daardoor

geene staatsinrigtingen ,
maar slechts gehouden de Staatswet na

te leven.

Art. 195 moet » niet alleen op zich zelf, maar in verband

» met zijne geschiedenis ,
met de overige artikelen der Grondwet

» en met algemeene beginselen van regt worden beschouAvd.”

Ook deze punten schijnen in de 4de paragraaf van het Verslag

treffend beantwoord en Avederlegd. Het Gouvernement heeft er

Aveinig bij te voegen.

a. De geschiedenis van art. 195.

De GrondAvetten van 1814 art. 141 en 1815 art. 228 hadden

het armbestuur en de opvoeding der arme kinderen, als eene

zaak van hoog belang ,
aan de aanhoudende zorg der Regering

bevolen. Dat van die zorg, die bp onderscheidene Avijze, ook

door voorstellen van Avet , kon worden betracht
,

de kerkehjke

armbesturen mogten of moesten uitgesloten zijn, was ondenkbaar

in een Land,, Avaar godsdienstige liefdadigheid steeds als de

hoofdbron der algemeene armenzorg was beschouwd; waar die

voornamelijk in handen der diakonien Avas, welke steeds in ver-

band met de publieke armenzorg waren geweest, en in gemeen-

schap daarmede hadden gehandeld.

Het blijkt ook uit de bewoording zelve der beide artikelen, dat

men die gesteldheid voor oogen had. Eene aanbeveling van het

armbestuur aan de zorge der Regering doet althans evenzeer den-

ken aan een bestuur buitenbaar, als aan een zuiver Staats- of

burgerlijk armbestuur, dat van haar zelve voortkomt. En wie

zal het overeenkomstig met den wil des Gromhvetgevers achten

,

het verslag ware de inrigtingen dienaangaande
,
dat vervolgens, in die-

zelfde artikelen, van de Regering wordt gevorderd, tot die van
het Staatsarmbestuur te beperken ?

De Grondwetten van 1614 art. 86 en van 1815 art. 145 had-
den ook reeds van Avetten omtrent het armbestuur gesproken

;

het ontwerp van herziene Grondwet van 1848 gebood uitdrukke-

lijk regeling door de Avet.

AVat werd er toen van gezegd ?

Volgens het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs

betreffende art. 195
,

Avilden slechts enkele leden der TAveede

Kamer de bepaling zien Avegvallen, omdat zij het tot stand brengen

van eene goede Avet op dat stuk voor onmogelijk hielden. Anderen
daarentegen wilden het voorschrift behouden hebben

, doch met
de uitdrukkelijke bijvoeging : » dat de Avetgever geen inbreuk

» mogt maken op het regt der bestuurders van liefdadige instel-

» lingen, om de reglementen daarvoor vast te stellen of in we-
» zen te houden , in overeenkomst met het doel bij het stichten

» dier instellingen of bij het voortdurend verleenen van giften

» door de stichters of gevers beoogd.”

Ziedaar de eenige beperking die ter sprake kwam, en waar-
binnen het nu aangeboden ontwerp blijft. Had echter de geop-
perde wenscli invloed op de Grondwet?
De Regering, bij haar antAvoord de moeijelijkheid van het

maken eener voldoende wet erkennende * noemde het onraadzaam,
de voorschriften er van in de Grondwet aan bepaalde regelen of
voorwaarden te verbinden. Na dit antAvoord, hetAvelk de ruimste
magt van den Avetgever in allen deele handhaafde , en Avaarop het

Algemeen Verslag der Commissie van Rapporteurs niet terugkwam

,

werd bij de wet van 8 September 1848 de noodzakelijkheid ver-

klaard om art. 195, zoo als het thans bestaat, in de GrondAvet
op te nemen.

In het Verslag van de overwegingen van de Afdeelingen der
dubbele Kamer, werd Avel opgemerkt, dat men het er vrij algemeen
voor hield , dat de zorg der Regering zich bij de algemeene arm-
besturen behoorde te bepalen, doch men voegde er bij, dat men
het hoogelijk zou afkeuren, indien de tot stand te brengen wet
de strekking had (niet om regelen voor de bijzondere instellingen

van Aveldadigheid te geven, maar) om die instellingen
,
met name

ook de diakonien, te zeer in hare vrijheid van handelen te be-
lemmeren.

Elk ziet
,
dat het 2de lid dezer opmerking het eerste vernietigt*

De Regering antAAroordde : » eene wet, Avelke de bijzondere instel-

» lingen van Aveldadigheid aantastte
,
zou eene der schoonste deug-

» den van het Nederlandsche volk, de Aveldadigheid, dooden.
ij Zoodanige Avet is in Nederland onmogelijk.”

Dit gezegde Avordt, als » de meest geruststellende Arerzekering”,

door de bestrijders van het tegenwoordig ontwerp met ijver aan-
gegrepen. i) indien”, dus leest men in § 1 van het Voorloopig
Verslag, » bij de voorgedragen Avet de bijzondere instellingen

» van weldadigheid wel misschien niet regtstreeks worden aange-
» tast, maar toch hare besturen in de vrijheid van hun beheer
» op eene in het oog vallende Avijze worden belemmerd

,
zoo als

)> bijv. in de artt. 18 — 21; indien elders in de Avet (art. 66) hun
» Amor bepaalde gevuiHen verpligting tot het geven van onderstand
» Avordt opgelegd

;
dan Avordt tekort gedaan aan den geest van het

» grondwettig voorschrift en tegen de bedoeling des GrondAvet-
>i gevers gehandeld.”

In dit vertoog Avordt evenzeer het ontAverp, als het aangehaalde
gezegde der toenmalige Regering miskend. Aangenomen

,
dat men

zoodanig gezegde voor de uitdrukking van den geest der Grond-
Avet mogt houden

,
kon de toenmalige Regering het aantasten noenien

,

zoo de wet de verpligtingen der besturen in het belang der in-

stellingen regelde ? Kon zij zulk eene Avet onmogelijk achten?
Dan Avare zij met de geheele geschiedenis onzer Avetgeving, met
de Avetten, die zij zelve dagelijks verbonden was uit te voeren,

en met hare eigene handelingen in openbare tegenspraak geweest.

Eindelijk schijnt vergeten, dat art. 195 niet slechts het arm-
bestuur door de wet Avil geregeld zien, maar in e'énen adem zegt:

» het armbestuur is een onderAverp van aanhoudende zorg der

» Regering, en Avordt door de Avet geregeld.” Zoo er nu niet

één redelijke grond van tAvij (él bestaat
,
dat die aanhoudende zorg,

gelijk in cle Grondwetten A’an 1814 en 1815, het geheele armbe-
stuur omvat, moet ook de wet zich even ver uitstrekken.

b. De overige artikelen der GrondAvet.

» Het laat zich niet aannemen dat bij art. 195 aan den wetge-
» ver eene bevoegdheid zou geschonken zijn, waardoor op de
i) voorschriften van artt. 147, 165 en 168 inbreuk zou worden
» gemaakt.

i) Art. 147 is, terAvijl het de onschendbaarheid van het bij -

» zonder eigendom en dus ook het regt om daarover, onder be-

» kende A’ooiwaarden, op de volstrektste wijze te beschikken

» waarborgt
,

zeer zeker evenzeer toepasselijk op de bezittingen

» en inkomsten van bijzondere instellingen als op die van enkele

» personen.”

Aldus verliest men
,
blijkbaar

,
het wezenlijke onderscheid uit

het oog tusschen het regt van individu’s om te beschikken over

hunnen eigendom zoo als zij goedvinden ,
en dat van bestuurders

van een goed, hetAvelk eene bepaalde bestemming heeft en daar-

aan niet mag Avorden onttrokken. Er is daarenboven bij bet

ontAverp geene spraak A’an ontzetting van eigendom ; slechts van
regelen tot verzekering van zoodanig beheer , hetwelk den eigen

aard en liet doel der instelling betrachte.

Evenmin is na te gaan
,
hoe men strijd he’eft kunnen A’inden

tusschen het ontAverp en art. 168 der GrondAvet
,

dat aan de

onderscheidene gezindheden hare inkomsten uit de schatkist ver-

zekert. Tusschen het eerste en het laatste is , zooveel het Gou-
vernement ziet

,
geene aanraking hoegenaamd , tenzij men die

hierin mogt zoeken, dat tegenover het onderhoud, van Staatswege

aan de kerkgemeenten verstrekt, van hare zijde geAvilligkeid tot

een in het algemeen belang wèl geregeld deelgenootschap aan de

armenzorge kan Avorden geAvacht.

Niet anders is het gesteld met de aanhaling van art. 165,

Avaarbij aan alle kerkgenootschappen in het Rijk gelijke bescher-

ming Avordt verleend. Het ontAverp toch bevat, wat de kerkelijke

instellingen van weldadigheid betreft
,
voor die van alle kerkge-

nootschappen dezelfde bepalingen. Geen zweem van ongelijkheid

c. Algemeene beginselen van regt.

» De tegenwoordige Regering heeft bij herhaling van haar on-

)) Avankelbaar voornemen doen blijken ,
om het gewigtig beginsel

» der afscheiding van Kerk en Staat meer volkomen dan tot dus-

i) verre in het leven te roepen. Nu zou het echter met ditbeginse,

)> lijnregt strijdig zijn
,
de bijzondere instellingen van Aveldadigheid

i) die men onder den algemeenen naam van diakonien begrijpt
,

» in haar inwendig beheer aan het gezag der AA'et te onderwerpen,

» bij de wet regelen te stellen voor de uitoefening harer pligten

» tegenover de behoeftigen. De diakonien zijn onderdeden of

» bestanddeelen der Kerk, van haar uitgegaan en van haar

» afhankelijk. Het zijn instellingen, die, zoo als liet in art. o der

» voorgedragene AAret wordt uitgedrukt, beheerd worden naar de

» voorschriften der bevoegde kerkbesturen. I reedt nu desniet-

» temin de algemeene Avetgever tevens in dat beheer; mengt hij

’) zich in het gebruik van gelden, uit godsdienstige liefdadigheid
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» bijeengebragt tot doeleinden, die bij op zijn standpunt niet

j) vermag te beoordeelen
;
dan begeeft hij zich op een gebied wat

>i het zijne niet is en waagt zich aan iets wat de tegenwoordige
n Kegering nog meer dan eenige vroegere verklaard heeft te willen

» vermijden, namelijk de uitoefening van een jus in sacra."

Zoo men hetgeen het ontwerp ten aanzien van de kerkelijke

armbesturen doet eene uitoefening van het jus in sacra noemt,
geeft men aan hetgeen onder deze benaming doorgaat eene zeer

buitengewone uitbreiding, zoodat het niet wel is in te zien, wat
dan iiog aan het jus circa sacra zou kunnen behooren. Het jus

in sacra sluit geenszins het Staatsgezag uit, waar de werking van
het kerkelijk bestuur met eene politieke aangelegenheid in aanra-
king komt. Wij hebben den middeneeuwschen Staat, een agregaat

van nevens elkander geplaatste vereenigingen en regten
,

niet

meer. Een kerkgenootschap is thans eene vereeniging in den
Staat. Zoomin al3 absolutisme van de Staatsregering, is in onze

dagen absolute onafhankelijkheid eener vereeniging in den Staat

bestaanbaar.

Zoodra het vaststaat, dat de publieke magt zich de behande-
ling van de armen en van het patrimonium pauperum moet aan-
trekken, kunnen kerkelijke, gelijk andere bijzondere armbesturen
niet buiten het bereik van dat gezag blijven. De zorg voor de

armen in het algemeen, zonder onderscheid van gezindte, en
onverschillig of zij door een kerkelijk armbestuur aan zich zelve

worden overgelaten, dan in bescherming genomen, is grondwettig

pligt van de Regering en van den wetgever. Het kan niet bij de

diakonien staan, hare armen daaraan willekeurig te onttrekken.

Het jus in sacra betreft zuiver
,
uitsluitend kerkelijke of gods-

dienstige onderwerpen. De voorgestelde wet behandelt den werk-
kring der diakonien als een gemengd gebied, waar publieke en

kerkelijke zorg zich ontmoeten.

Men wil (Verslag bladz. 2) niet toegeven, dat de diakonien,

schoon de armenzorg grootendeels op haar rust, uit dien hoofde in

de wet worden begrepen.

Men erkenne slechts, dat de Grondwet, het armbestuur zonder

bepaling noemende, niet wel kan worden geacht het hoofdgebied

van dat bestuur buiten te sluiten.

2°. De strekking der wet, om alle instellingen van weldadig-
heid te omvatten, is ook uit een staathuishoudkundig oogpunt
bestreden.

Men beweert namelijk, in § 3, dat eene wet, welke haar gezag

over de kerkelijke en andere bijzondere instellingen uitstrekt
,
de

bestuurders afschrikken en de bereidwilligheid tot geven uit-

dooven zal.

Uit de wijze, waarop deze grief uiteen wordt gezet, zou men
zich een zeer verkeerd denkbeeld van de wet vormen. Men zou

er uit opmaken, dat, ten aanzien der diakonien en bijzondere

instellingen van weldadigheid, dwang haar beginsel ware. Niets

evenwel is minder juist.

Ziet men de wet in, dan vindt men zoowel de oprigting dier

instellingen als hare autonomie vrijgelaten.

De voorschriften betreffen

:

kennisneming van het burgerlijk gezag;

regels van beheer, als die welke aan den voogd zijn voorge-
schreven

, tot behoud der goederen

;

goedkeuring der begrooting en rekening van hen
,
welke daaraan

op een bijzonderen grond zijn onderworpen;
regeling van armlastigheid, maar zonder eenigen dwang voor

hej, bestuur, dat de wet als geroepen tot ondersteuning erkent.

De regeling heeft meer eene af- dan toewijzende kracht. Het
bestuur, naar hetwelk de behoeftige volgens de wet wordt ver-

wezen, blijft volkomen onafhankelijk in zijn oordeel, of onder-

steuning te pas kome.
Ten aanzien der wijze van ondersteuning, geeft de wet ddn

voorschrift, dat elk zal toejuichen (art. 53); maar welks opvolging

insgelijks van de plaatselijke omstandigheden en middelen, ter

beoordeeling van liet bestuur, afhankelijk blijft.

Hetgeen, na deze beschouwing dos ontwerps, van de vrees, als

zou het de bestuurders kunnen afschrikken en de bereidwilligheid

tot geven uitdooven, mogt overgebleven zijn, schijnt om tweeerlei

redenen niet gegrond.

Zoo tusschenkomst van den Avetgever of de Regering de werk-
zame liefdadigheid van Neörlands ingezetenen stuitte, die deugd
had reeds lang opgehouden tot de karaktertrekken onzes volks te

behooren. Zij bleef in wezen, schoon de kerkelijke armbesturen
steeds aan de politieke wet waren onderworpen. Waarom zou
die schoone eigenschap dan worden uilgewischt door eene nieuwe
wet, die slechts de leemten en gebreken der bestaande verorde-
ningen zal wegnomen, om ze tot een beter geheel zamen te

trekken? Zal die deugd zich verbergon voor eene wet, welke do
algemeen erkende feilen van het veelal gevolgde stelsel van be-

deeling tracht tegen te gaan , en de kerkelijke armbesturen van
onderscheidene drukkende bezwaren zal ontheffen ?

Wat is voorts het hoofddoel der wet ? Regelmatig beheer,
verstandige , doeltreffende hulpverleening, wèl ingerigte zamen-
werking der onderscheidene organen van armenzorg te bevorderen
en te waarborgen. Het schijnt ongeloofelijk, dat dit alles, het-
welk op ieder ander gebied vertrouwen en deelneming wekt

,

hier het tegenovergestelde uitwerksel zou hebben.
Men laat zich wel eens door onjuiste voorstellingen medeslepen;

maar zoodra het blijkt
,

dat de wet het waar belang der armen
doet behartigen , dat zij licht over de besteding der milde giften

doet opgaan
,
dat zij voor oorlog tusschen de armbesturen orde

en harmonie in de plaats brengt
, zal de liefdadigheid van het

publiek hierin vermoedelijk geene reden vinden om zich te ont-
houden.

Bereidwilligheid der bestuurders heeft hooge waarde; maar de
voorwaarden van een rigtig beheer mogen er niet aan worden
opgeofferd. Ook voor hen zal , bij nader inzien

,
de wet ophouden

een schrikbeeld te zijn. Ook zij zullen
,
voor zooveel zij de zaak

der armen waarlijk ter harte nemen
,
en zich niet door de zucht

,

om een behoorlijk toezigt te ontwijken, laten beheerschen, hunne
taak met te meer ijver vervolgen, hoe betere uitkomsten zij daar-
van, onder de werking van goede regels, kunnen voorzien.

Dat )i de hand der gevers zich terugtrekt, zoodra het burgerlijk

» gezag zich met de zaak mengt,” wordt door menig feit we-
derlegd.

Men herinnere vich bijv. de edele tegemoetkoming der natie
, toen

de watersnood van 1850 vele gemeenten van Noordbrabant
, Gel-

derland en Limburg dermate had geteisterd
, dat algemeene hulp

werd vereischt. De Koning deed een beroep op de milddadigheid
zijns volks , met bepaling dat de giften zouden worden verdeeld
tusschen de provinciën door den Minister van Binnenlandsche
Zaken, en tusschen de noodlijdenden door Gedeputeerde Staten
met overleg der gemeentebesturen, en dat openbare rekenschap
van de besteding zou worden gedaan. Het gevolg was, dat in

drie dagen eene som werd geschonken, die, met eenige later van
verschillende kanten toegevloeide giften, tot twee a drie tonnen
gouds opklom.

Dat vooral de kerkelijke instellingen met legaten en schenkiogen
worden bedacht

,
schrijft men, naar demeening des Gouvernements,

zeer ten onregte
,
aan wantrouwen in het Bestuur toe. Zoo de

vrijwillige bijdragen tot de Maatschappij van Weldadigheid sedert
de twee eerste jaren van haar bestaan gaandeweg , zonder spron-
gen, zijn afgenomen, is dit niet uit hare betx-ekking tot de Rege-
ring

,
maar uit dezelfde oorzaken te verklaren

, die bij vele andere
instellingen, op jaarlijksche bijdragen van deelnemers gevestigd,
gelijk uitwerksel hebben. De deelneming slijt.. Het getal der
door overlijden , vertrek en andere omstandigheden afvallende

leden wordt niet altijd door een gelijk getal nieuwe vervangen ;

vooral niet bij een steeds toenemend cijfer van andere vereeni-
gingen , voor welke de medewerking van menschenvrienden wordt
gevraagd.

Men zou » bij deze gewigtigo maatschappelijke aangelegenheid,
H even als bij zoo vele andere , het laissez faire willen doen
gelden.”

Zoo men dit tegen het voorstel van wet aanvoert, bedenkt
men niet:

Vooreerst: dat liet laissez faire in dien onbepaaldon zin , die hier
bedoeld schijnt, regtstreeks strijdt tegen den pligt, welken de
Grondwet op de Regering en den wetgever legt. liet beweren,
dat vaste ,

sedert eeuwen in alle gemeenten van het Land ge-
vestigde organen van armenzorg , wier voortdurend bestaan van
eigen willekeur onafhankelijk is , buiten eene wet tot regeling
van het armbestuur moeten blijven, staat met een protest tegen
het grondwettig voorschrift , hetwelk zoodanige wet wil, gelijk.

Indien het onderwijs in de handen ware van kerkelijke vereeni-
gingen , en eene grondwet gebood dat het onderwijs door eene wet
zou worden geregeld

,
zou de wetgever , welke die vereenigingen

voorbijging, zijn pligt doen?

Ten andere: dat hetgeen zij willen, op de vestiging eener groote
Staatsarmenzorg uitkomt.

Ten derde : dat het laissez faire in een redelijken zin bij het

ontwerp is betracht, hetwelk aan de kerkelijke en bijzondere

vereenigingen genoegzame vrijheid laat om hare taak zelfstandig te

regelen en te vervullen.

Ten aanzien van het onderwijs der arme kinderen , dat eene

bijzondere voorziening vordert ,
bevindt men zich zoowel grond-

wettig als historisch of feitelijk in oenen anderen stand, dan ten

aanzien van het armbestuur in het algemeen.
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Dat » de geest destijds” en » de thans hier te lande heerschen-

de openbaarheid” zonder tusschenkomst der Regering en wet vol-

doende zullen zijn om de kerkelijke en bijzondere armbesturen aan

hunne ï’oeping te doen beantwoorden, wordt door de ondervin-

ding niet gestaafd. Men denke slechts aan het verderfelijk stelsel

van bedeeling en de gestadige weigering van vele kerkelijke be-

sturen om de voor het jaarlijksch Staatsverslag vereischte opgaven

te doen.

» De kerkelijke armverzorgers en de bestuurders der bijzondere

» instellingen van weldadigheid zijn beter dan eenig burgerlijk

» bestuur in staat , bij de ondersteuning van behoeftigen op dat-

» gene te letten
,

wat daarbij bovenal in aanmerking behoort te

» komen. Zij kunnen beter de wezenlijke behoeften van het ver-

» armde gezin onderzoekert
;
met meer grond beoordeelen ,

of de

» te verstrekken gift werkelijk goed zou zijn besteed ,
dan wel

» slechts dienen zou tot het voeden van luiheid, lediggang en

» zedeloosheid.”

Is dit zoo , dan is het te gelukkiger
,
dat het voorstel van wet

niets bevat hetgeen de armverzorgers op dien weg zou kunnen
belemmeren. Het wil slechts den juisten blik, dien het bij hen
wacht, rigten

,
opklaren en versterken.

De vrees , aan het slot der 3de paragraaf geopperd
,
dat de wet

tot verzwakking van den invloed der Kerk op een groot deel der

bevolking zou leiden, schijnt dan ook door niets hoegenaamd ge-

regtvaardigd. Het zedelijk beginsel , dat de kerkelijke personen

bij de armenzorge kan besturen, blijft, ten gevolge der hun toe-

gekende vrijheid, om zich naar eigen reglementen te gedragen,

en om te bedeelen of niette bedeelen, ongeschonden.

De meest vreemde beoordeeling is aan een paar gezegden der

vorige Memorie vaii Toelichting wedervaren.
Daar was op bladz. 3 gezegd

:

» De vrijheid van bijzondere personen en vereenigingen tot

H deelneming aan het werk der weldadigheid is daarbij behouden,

» ja gewekt, maar, zooveel mogelijk , op eenparige zamenwerking

» gerigt.

» De Grondwet veroorlooft, des noods, verder te gaan en de

i) geheele armenzorge als eene publieke dienst te beschouwen.
» Maar zoo ver te gaan schijnt thans noch noodig, noch nuttig.

)) Dit echter is noodig
, dat de Avet het verband regele ,

waarin
» de kerkelijke armbesturen met de andere instellingen van wel-
i) dadigheid en met het burgerlijk bestuur staan.”

Hieraan wordt op bladz. 8 van het Verslag, § 2, de beteekenis

gehecht: » dat het doel Avaarnaar men bij de regeling van het

» armbestuur zoo al niet zou moeten dan toch zou kunnen streven ,

» daarin zou gelegen zijn, dat het Staatsgezag te eeniger tijd in de

» plaats trad der besturen van de kerkelijke en verdere bijzon-

» dere instellingen van weldadigheid; dat de belemmering van
)) zelfstandig beheer door geheele opheffing van dat beheer werd
» vervangen

; en dat de Staat zich het regt aanmatigde regtstreeks

i) over ióndsen en inkomsten te beschikken, die niet aan hem,
» maar of aan de Kerk , of aan kerkelijke gemeenten ,

of aan an-
n dere bijzondere vereenigingen toebehooren.”

Een verrassende uitleg
,

die ook nu , bij herlezing der aange-
vallen

, eenvoudige uitdrukking , onbegrijpelijk voorkomt. De
Grondwet onderscheidt niet; zij omvat alle bestuur van armen-
zorge onbepaald. Hiertegen wordt de gematigdheid der ontwor-
pen wet, eene gematigdheid gegrond op onzen tegenwoordigen
toestand, overgesteld. Nu kan men nog rekenen op de krachtige
medeAverking van tallooze kerkelijke en andere bijzondere ver-

eenigingen; en deze wil de wetgever sparen en aanmoedigen. Hij

wil zoo ve'e'1 mogelijk door haar
, en zoo min mogelijk van Avege

het burgerlijk gezag doen verrigten. Maar mogt deze medewer-
king hem eerlang verlaten

,
mogten de middelen

,
Avelke zij thans

oplevert, ontbreken, en de armoede dringend \roorzieningeischen

,

dan zou de Grondwet den weg openen, die in Duitschland
,
in

Frankrijk , Engeland en andere Rijken Averd ingeslagen.

Dat het oude, ook kerkelijk geijkte
i
woord, goed der armen,,

patrimonium pauperum
, eenige de minste bedenking kon wekken

,

was eveneens tegen alle vermoeden. De zin
,
waarin het werd

gebezigd, goed tot ondersteuning der armen bestemd, moest te

meerhoven twijfel en miskenning schijnen, daar het ontwerp van
wet den armen geen grond hoegenaamd tot eischen geeft, ja alle

aanleiding daartoe keert.

Ook de bestrijders van het ontwerp erkennen » de wensche-
» lijkheid van bepalingen ten aanzien der kerkelijke en bijzondere

» instellingen van weldadigheid.” Dit heeft geleid tot de opmer-
king in liet Verslag, § 6, bladz. 9, » dat over de wijze waarop
» aan art. 195 der Grondwet uitvoering moest worden gegeven

,

» onder een zeer aanmerkelijk deel van de leden der Kamer
» geenszins zulk een onoverkomelijk verschil van gevoelen heerscht

,

i) als bij den eersten opslag scheen. Zoodra men toch erkende
,
dat

» de wet op het armbestuur ook bepalingen omtrent de kerke-

» lijke en bijzondere instellingen van weldadigheid kon en moest
ii bevatten

, was men zoo ver niet verAvijderd van degenen , die

i) met de Regering meenen
,
dat het woord armbestuur in het ge-

ii noemde grondAAmtsartikel alle instellingen van weldadigheid zon-

» der onderscheid omvat, en dat dus bij de wet regelen voor al

ii die instellingen moeten worden gesteld. Het verschil bleef dan

i: alleen, hoe ver die regelen, Avat de kerkelijke en bijzondere

ii armbesturen betreft
, mogen gaan.” Gaat het ontwerp te ver ?

Dit moet bij de bijzondere voorschriften nader worden onderzocht.

Om echter te dezen aanzien reeds bij den aanhef verkeerde op-

vatting tegen te gaan en schrikachtige gemoederen te bedaren, is

in eene aan het Verslag gehechte nota voorgesteld, de Staatszorg

omtrent de armen in eigenlijk bestuur en toezigt te onderscheiden.

Deze onderscheiding ,
hoofdzakelijk geopperd om eene dAvaling te

stuiten, welke het ontwerp zelfgenoegzaam Avederlegt, schijnt het

doel niet te kunnen treffen. Toezigt toch mag niet enkel bestaan

in lijdelijk zien of kennis nemen ; van Staats- of regtSAvege ge-

vestigd, onderstelt het, ten aanzien van het voorAverp onder zijn

bereik geplaatst, regels, Avier betrachting juist door het toezigt

moet worden verzekerd. Aan den anderen kant zouden, ten ge-

volge der gewensclite onderscheiding, de kerkelijke en bijzondere

instellingen niet meer noch minder » onder het Staatsarmbestuur

worden betrokken”, dan bij het ontwerp geschiedt. Hare zelfstan-

digheid gaat niet verloren , noch Avorden , in de eerste artikelen

der wet, alle instellingen van weldadigheid op ééne lijn geplaatst.

Aan armbestuur, in art. 1, schijnen sommigen de beteekenis te

geven van Staatsarmbestuur. Maar dit is blijkbaar in geenen

deele de meening. Armbestuur beteekent daar, gelijk in art. 195

der GrondAvet, ieder bestuur van armenzorg, namens Avelke in-

stelling ook uitgeoefend.

EERSTE HOOFDSTUK.
Van het armbestuur.

EERSTE AFDEELING-.

Van instellingen van weldadigheid, hare oprigting en reglementen.

Artt. 1 en 2. Individuele Aveldadigheid of die van den parti-

culier
,
die over zijn eigen vermogen beschikt, begrijpt de wet

niet onder armbestuur. Dit begint met eene instelling van mid-
delen, tot blijvende armenverzorging afgezonderd, en volgens ze-

kere regelen beheerd. Middelen of vereenigingen, tot bereiking

van een voorbijgaand doel van onderstand bijeengebragt of ge-

vormd, worden niet onder instellingen geteld.

Onder arm meent het Gouvernement hem te mogen verstaan

,

die in zijn noodzakelijk levensonderhoud niet uit eigen middelen

kan voorzien.

Genootschappen, als die men inliet Verslag bladz. 10 noemt,

Philacterion, Unitas, de Maatschappij van Welstand, van Hulp-
betoon, die voorschotten of geldelijke bijdragen verstrekken met
andere bedoelingen dan voorziening in levensonderhoud ,

behooren

evenmin als vereenigingen om » het huisgezin van een behoeftigen

predikant of onderwijzer” in stand te houden, of studiebeurzen ,

tot de instellingen van weldadigheid in den zin der wet. Ook niet

de vrijmetselaarsloges noch andere inrigtingen ,
uit Avier boezem soms

Aveldaden aan armen voortkomen , doch Avier Avezen en hoofdoog-

merk niet in geregelde armenzorg bestaat.

Bij tAvijfel, of deze of gene instelling onder haar bereik valt,

zal de Koning volgens art. 93 beslissen, na verhoor dergenen, die

met het bestuur der instelling zijn belast.

Instellingen, die het voorkomen van armoede ten doel hebben,

zoo als spaarbanken, spaarkassen enz., niet op ééne lijn met die,

Avelke onderstand verkenen , te plaatsen ,
zijn door het zoo even

omschreven begrip uitgesloten. Zoo daarvoor regelen werden ver-

eischt, zij zouden bij eene afzonderlijke Avet moeten worden ge-

geven. De redenen, Avaarom die instellingen des niet te min in

het jaarlijksch verslag over den staat van het armwezen worden

begrepen ,
zijn vermeld in dat over 1850.

Art. 3. De aanmerkingen , bij het Verslag op dit artikel ge-

maakt , zijn een onmiddellijk uitvloeisel van de algemeem beschou-

wingen dergenen, die de hoofdstrekking der Avet hebben bestre-

den. Zij vinden dus hare oplossing in het eerste gedeelte dezer

Memorie.

Art. 5. Het is niet in te zien, hoe de erkenning door de Avet,

dat de kerkelijke instellingen van AA’eldadigheid Avorden beheerd

naar de voorschriften der bevoegde kerkbesturen , in eenig opzigt

kunne worden beschouAvd als inbreuk op de regten van een kerk-

genootschap. Zij is integendeel een waarborg tegen zoodanige in-

breuk.
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De beantwoording der vraag, welke de bevoegde kerkbesturen zijn

,

in het artikel bedoeld, hangt af van de kerkelijke verordeningen,

die bij het ontstaan der vraag in kracht zijn.

De beslissing van geschillen over de vraag, of voorschriften
, van

een kerkbestuur uhgegaan, al dan niet met de wet tot regeling

van het armbestuur in strijd zijn. komt, van regtswege , toe aan de

Regering, als met hare uitvoering belast, en daarvoor verant-

woordelijk. De Regering, wier roeping is de wettige regten en be-

langen aller te behartigen
,

als partij tegenover een kerkbestuur te

kenmerken, is geheele miskenning van den aard der betrekking.

Door de bijgevoegde laatste alinea van dit artikel is ten over-

vloede te gemoet gekomen aan de bedenking ,
ontleend uit het

feit
,
dat soms de fondsen gezamenlijk voor de eeredienst en voor

de ondersteuning van behoeftigen zijn bestemd.
Het woord vooraf , in het 2de lid van het artikel , betreft dui-

delijk de daad der oprigting', het tot stand komen der instelling,

bij die
,
waarvan hier sprake is

,
aan zekere vormen gebonden

,

en niet voorbereidende beraadslagingen of handelingen.

Art. C. De herziening of vaststelling der reglementen voor
de hierbedoelde gemengde instellingeh kan niet anders, dan door

het burgerlijk en kerkelijk bestuur met gemeen overleg geschieden.

Kunnen deze zich niet verstaan, het natuurlijk gevolg is, dat de

instelling niet tot stand kome, of bestaat zij reeds, worde ge-

scheiden.

Het initiatief zal door het gemeentebestuur worden genomen, ten

ware het kerkbestuur vóór mogt zijn.

Art. 7. Strijd met het algemeen belang kan evenmin als strijd

met de wet worden gedoogd. Zoowel de Grondwet als andere

onzer wetten noemen een en ander te zamen.

Art. 8. De verdedigers van het artikel , in het Verslag

,

drukken eene meening en redenen uit, welke die zijn van het

stelsel der wet.

De bestemming van het goed en de regels van beheer zouden,

bij het in werking komen van de bepaling der laatste alinea

van het artikel volgens het vorig ontwerp, geenszins veranderen.

Intusschen kan, in de plaats der vroeger voorgestelde straf,

geldboete worden gesteld.

Het spreekt van zelf, dat trouw aan uiterste wilsbeschikkingen

zal worden geeerbiedigd
,
mits men doe blijken wat die vordert.

Art. 9. Bestuurders, die het artikel niet naleven, vallen onder

de strafbepaling van art. 10.

Door de weglating der woorden : minstens e'e'ne maand in hetO O
vroeger ontwerp vervat, is dit artikel meer in overeenstemming
gebragt met art. 5.

H< t tijdstip der oprigting eener instelling, in den bij de toe-

licht ng van art. 5 omschreven zin, zal niet moeijelijk te be-

palen zijn.

Is de instelling het gevolg eener uiterste wilsbeschikking, de

oprigting grijpt plaats met het oogenblik
,
waarop de beschikking

ten uitvoer wordt gelegd.

Vereenigingen, die zich ten gevolge van watersnood, brand,

of meer algemeene volksrampen tot oogenblikkelijke leniging

voorbijgaand vormen, vallen niet onder de instellingen van arm-
bestuur, welke de wet bedoelt.

Art. 12 (11 van het vroeger ontwerp). Afzonderlijke armen-

scholen worden slechts vcreischt waar de openbare school de

kinderen van behoeftigen niet bevat , en geene toereikende diako-

nie- of andere bijzondere armenscholen bestaan.

Is de gemeente te klein of onvermogend, zij kan met andere

gezamenlijk eene inrigting tot stand brengen. Des noods zal

volgens de wet , tot regeling van den pligt der provincie om
behoeftige gemeenten te hulp te komen ,

worden voorzien.

Welke de vereischte kosten zijn , zal nu wel geene nadere uit-

eenzetting behoeven.

De bedoeling van het woord opleiding wordt opgeheldcrd door

het gewagen van crèches, bewaarscholen enz. in de Memorie van

Toelichting van het vorig ontwerp. Onderscheidene verrigtingen

van publieke zorg ten aanzien der vorming van arme, kinderen

kunnen niet juist tot onderwijs worden gebragt.

Art. 18 (12 van het vroeger ontwerp). liet uitoefenen van

toezigt op godshuizen krachtens de wet , is eene handeling zoo

onderscheiden van het binnentreden in do woning eens ingezeten

zijns ondanks, dat het onmogelijk schijnt, strijd tusschen dit

artikel en art. 158 der Grondwet te zien.

liet toezigt, bij het 1ste lid voorgeschreven, is reeds gevestigd

door art. 146, 179 t. en u. der gemeentewet. Eene in het alge-

meen belang en in dat der instellingen zelve even noodige uls

heilzame controle , waaraan geen bestuur redelijken grond kan
hebben zich te onttrekken. Elk goed bestuur moet wenschen,
aan het licht en inzage van buiten geregeld te worden blootgesteld.

Het is een onmisbare levensprikkel
, en voorbehoeding tegen

bederf of verkeerdheid. De vrees voor botsing en belemmerin-
gen, waarvan het Verslag bladz. 14 gewaagt, kan het Gouver-
nement in geenen deele koesteren. Doorgaans zullen bestuur en

toezigt zich op eene welwillende, bescheidene, verstandige wijze

onderling te gemoet komen. Hoe gaat het met menige andere

inspectiën , bij voorbeeld die over de gestichten voor krankzin-

nigen ,
welke de beste uitkomsten opleveren ? Zoo er iets te

duchten valt , het is niet gestrengheid , maar toegevende zacht-

heid. Doch al bestond er voor de geuite vrees eenige reden

,

waarop komt zij neder ?

Mag een onaangename indruk, dien soms, in enkele gevallen,

het bezoek van een lastig personeel van burgemeester en wethou-
ders zou kunnen maken

,
tegen een gewigtigen maatregel beslissen ?

Het komt aan het Gouvernement niet zoo voor» Al ware de

vrees, die men oppert, juist, gestadige, naauwkeurige kennisne-

ming is de eerste pligt der armenzorge
,
door de Grondwet op de

Regering gelegd. Verre als vernedering of blaam te mogen wor-
den aangemeikt

,
is zij eene belangstelling, die verheft. Zijn

er nog besturen van eene zoo bekrompene ,
weinig goeds belovende

geheimzinnigheid, dat zij zich en hun huishouden wenschen te ver-

bergen ,
het is hoog tijd, dat zij toegankelijk worden.

Onmiddellijk toezigt
,

door burgemeester en wethoudefs zelve

uit te oefenen , staat over tegen het oppertoezigt van het alge-

meen bestuur. Geeft het woord onmiddellijk aanstoot of aanleiding

tot misverstand
,
het kan vervallen.

Het werkzaam toezigt

,

op bl. 6 der vorige Memorie van Toe-
lichting genoemd, is blijkbaar eene algemeene uitdrukking, die

alle verrigtingen of werkzaamheden van toezigt , bij deze wet
ingesteld, en waarvan dat, hetwelk in art. 13 wordt beschre-

ven , een deel is , omvat.

Art. 14 (13 van het vroeger ontwerp). De uitkomsten der werk-
huizen zijn niet overal even gunstig. Verschil van plaatselijke

omstandigheden
,
behoeften en middelen draagt daartoe bij

,
maar

veel komt ook op de inrigting aan.

De regels daarvoor te geven schijnt, daar het hier in vele op-

zigten een technisch, van de inzigten van zaakkundigen en proef-

neming afhankelijk onderwerp geldt , taak van het Gouvernement.
Later, bij rijper, veelzijdige ondervinding, kan blijken, of

medewerking van den wetgever noodig zij. Hier is er slechts om
te doen, willekeurige ondoelmatige oprigting, zoo het noodig

schijnt, aan algemeene regels te kunnen onderwerpen.

Art. 15 (14 van het vroeger ontwerp). De Regering weet niet

te verklaren, hoe men, blijkens het Voorloopig Verslag, in dit

artikel de bedoeling kan vinden , » om zich ten behoeve der bur-

n gerlijke armbesturen van het zoogenaamde goed der armen mees-

» ter te maken.” De regeling der nieuwe bestemming wordt toch

,

voor elke soort van instellingen, opgedragen aan hen, die door

den aard hunner betrekking geroepen zijn, voor het behoud der

instellingen te waken. Daarenboven moet de regeling zoo« nabij

mogelijk komen aan de laatst bekende bestemming, ook dan wan-
neer zij ,

bij nalatigheid van de daarmede belaste besturen , van
den Koning uitgaat.

De Regering deelt in het gevoelen van hen, die van oordeel zijn,

dat het met den geest der gemeentewet strookt, dat de regeling

voor gemeenteinstcllingen de goedkeuring van Gedeputeerde Staten

behoeve.

Men heeft in » het vorderen van *s Konings goedkeuring voor
)) het geven eener andere bestemming aan de fondsen van bijzon-

» dere instellingen” bezwaar gevonden. » Zoo doende zou, als

» bijzondere personen gelden tot een weldadig doel hadden bij-

ii eengebragt , daarover niet eens de vrije beschikking meer aan
ii hen toekomen ,

en dus op het bijzonder eigendom worden in-

i) breuk gemaakt.” Dit is min juist. Van inbreuk op bijzonde-

ren eigendom kan geeno spraak zijn. Er is hier goed tot eene

bepaalde bestemming afgezonderd en gewijd.

Aan de overige bedenkingen is door de bijvoegingen bij de twee
laatste alinea’s van het artikel voldaan.

Het 15de artikel van het vroeger voorstel is weggelaten, ook

omdat het, bij de onbepaaldheid der artt. 947 en 1717 van hot

Burgerlek Wetboek, in allen geval onnoodig is.

TWEEDE AFPEE1IS6.

Van de verpligting der besturen van instellingen van weldadigheid

tot het doen van opgaven en van de goedkeuring op hunne

handelingen vereischt.

Artl. 1G en 17. Tot hiettoc hebben de besturen van vele in-
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stellingen van weldadigheid zich ten onregte onttrokken aan het

geven °der noodige inlichtingen. Daardoor is de Regering steeds

buiten magte geweest, een volledig verslag over den staat van

het armwezen aan de Kamers aan te bieden, en alzoo te voldoen

aan de blijkbare bedoeling van art. 195 der Grondwet. Het

behoeft dus geen betoog, dat de wet afdoende bepalingen dient

te bevatten ,
om zoodanige weigeringen voor te komen en eene

getrouwe en doeltreffende naleving der Grondwet te waarborgen.

De inrigting der tot dat einde noodige vragen hangt af van den

afwisselenden toestand der instellingen; van de verscheidenheid

van haren aard en hare werking, en van den inhoud der erlangde

opgaven zelve. Die vragen moeten dus naar de omstandigheden

kunnen worden gewijzigd. Daarom kunnen dienaangaande in de

wet niet wel andere algemeene, voorschriften worden gegeven, dan

dat hetgeen gevraagd wordt moet strekken ten behoeve van het

bij de Grondwet gevorderd verslag. De te verkrijgen opgaven

zullen dus, volgens de wet, de bouwstoffen van dat stuk uit-

maken. De Staten-Generagl, aan wie dit wordt gerigt, en die

tot dusver telkens tot méér vragen te regt hebben gedrongen,

zullen zelve elk jaar kunnen oordeelen, of daarbij verder wordt

gegaan dan voor eene doeltreffende kennis van het armwezen
wenschelijk is. Hierin ligt, zoo de Regering meent, genoegzame

waarborg tegen een te veel, of eene willekeur, die bij het Verslag

mogelijk, door het Gouvernement ondenkbaar worden geacht.

Overigens is met het wegnemen van art. 15 en de wijziging der

artt. 17 en 27 van het vroeger voorstel, de reden, om welke vele

leden aan dit punt schenen te hechten
,
vervallen.

Voorts is door dé nieuwe bepaling, dat de nalatige bestuurders

geldboete zullen beloopen, aan de in het Verslag geuite begeerte

voldaan. •

Bekendmaking der nalatige besturen in het jaarlijksch verslag

is slechts eene mededeeling der Regering aan de Statcn-Generaal

van de reden, waarom zij dat stuk niet volledig kon maken. Als

straf tegen de weigerachtigen zal zij geen klem hebben.

Artt. 18—21. Deze regels ,
algemeene bekrachtiging of ontwik-

keling van hetgeen reeds bestaat, dienen om het behoud van de

middelen dér armeninstellingen te verzekeren. Zij betreffen zoo-

danige handelingen harer bestuurders, die het blijvend vermogen

en de toekomst der instelling aangaan. Hierover zal, volgens

het ontwerp, de willekeur van den bestuurder niet meester zijn.

Hij wordt als een voogd beschouwd.

Dit stelsel wordt door de bestrijders, althans voor de kerkelijke

en bijzondere instellingen, afgekeurd. Naar hunne meening » zou

» men nagenoeg met hetzelfde regt den huisvader kunnen dwin-

» gen tot de opvolging van op zich zelve nuttige voorschriften

» wegens zijn geldelijk beheer.”

Hier vertoont zich weder de reeds vroeger opgemerkte mis-

kenning van het wezenlijk onderscheid tusschen bijzondere per-

sonen en armbesturen. De particulier beschikt over zijn eigen

vermogen , en doet daarmede wat hij goedvindt
;
een armbestuur

echter beheert slechts een tot eene bepaalde bestemming toever-

trouwd goed , en is uit den aard der zaak aan de voorschriften

van een juist, doeltreffend beheer gebonden.

De armverzorger bestuurt niet alleen voor de tegenwoordige

armen
,
maar voor die na hem zullen komen ; en zoo de wet aller

beschaafde natiën het noodig heeft geacht, in het belang van één

enkel individu het bestuur van den voogd aan regels te onder-

werpen, er bestaat daarvoor, bij den armverzorger, die eene

algemeenheid van belangen waarneemt, nog oneindig meer reden.

Of hij liever vrij ware in zijn beheer, kan de vraag niet zijn.

Wet en overheid zijn aan de instelling, aan de stichters of gevers,

en aan de armen bescherming verschuldigd tegen onbedrevene,

onvoorzigtige, zorgelooze of enkel in het belang van het oogenblik

handelende bestuurders. Weten overheid, voor hetgeen aan het

nageslacht niet minder dan aan ons behoort wakende
,
hebben den

armverzorger te leiden, en verligten daardoor, hetgeen niet mag
worden voorbijgezien ,

zijne verantwoordelijkheid. Of de instel-

ling al dan niet gesubsidieerd zij
,

en door wie de bestuurders

worden benoemd, is daarbij onverschillig; schoon niemand .zal

loochenen
,
dat de wijze van zamenstelling zoo veler armbesturen

eene bijzondere drangreden is om den natuurlijken en alom er-

kenden pligt van het Staatsgezag niet te verzaken.

Hetgeen in het Verslag omtrent elk dezer artikelen wordt opge-
mei’kt, geeft aanleiding tot (le volgende nadere toelichting.

Art. 18. De huisraad der instellingen van weldadigheid is
,
in

den regel
,
van geringe waarde. De beoordeeling

, of het van ge-

noegzaam belang zij die te verzekeren, kan aan de bestuurders

worden overgelaten.

De verzekering der veldvruchten tegen hagelslag schijnt zaak
der pachters.

Het ondersteld geval » dat er godshuizen zijn die een zoo aan-
» zienlijk aantal bouwhoeven bezitten

,
dat de bestuurders daarom,

» even als de reeder, die vele eigene zeeschepen heeft, niet tot de
» verzekering overgaan”, zal, zoo het bestaat, wel te zeldzaam
zijn om daarvoor bij de wet eene uitzondering te maken.

» In den geest van het artikel ontbreekt voorts de bepaling
» van den termijn, binnen welken en het bedrag tot welk het
)i vast goed moet worden verzekerd. Men zou een gebouw van
» f 10,000 waarde tegen f 1000 kunnen verzekeren.”

Hierin is door het tegenwoordige opstel te gemoet gekomen.

Art. 19. De wetten van den 14den Januarij 1815 en 31 Mei
1824 (Staatsblad n°. 4 en 36) houden niet in , dat de gelden der

instellingen van weldadigheid in geene andere fondsen kunnen
worden belegd dan in inschrijvingen op een der grootboeken van
nationale schuld. De bepalingen der wet van 1815 brengen slechts

mede, dat belegging in dusgenaamde werkelijke rentegevende en
uitgestelde schuld, niet anders dan in inschrijving op het groot-

boek kan plaats hebben, en die van 1824, dat zij niet mag ge-
schieden in buitenlandsche fondsen. Bij de wetten van den 27sten

December 1822 en 13 April 1831 (Staatsblad n°. 59 en 9) zijn de
instellingen van weldadigheid zelfs gemagtigd deel te nemen aan
de daarbij opengestelde verwisseling van inschrijvingen op het

grootboek der Nederlandsche uitgestelde schuld en kansbiljetten

tegen schuldbekentenissen van het Amortisatie-syndicaat , en aan
de 6 pets. geldleening, waarvoor schuldbrieven aan toonder zijn

afgegeven.

In overeenstemming hiermede heeft de Regering gemeend
,
de be-

legging in openbare fondsen bij deze wet niet te moeten beperken

tot inschrijvingen op het grootboek
,
maar die ook te kunnen toe-

laten in andere geldleeningen
,
mits de te erlangen schuldbrieven op

naam gesteld en die stukken zelve, zonder de bij de wet ver-

eischte magtiging, onvervreemdbaar verklaard worden.
Het verleenen der magtiging tot aankoop van onroerende goede-

ren is bij het nieuw ontwerp ook aan Gedeputeerde Staten

overgelaten. De Regering zal zich door deze met de toegestane

magtigingen doen bekend maken, en langs dien weg zich evenzeer

verzekeren , of er al dan niet veel onroerende goederen in de

doode hand overgaan , als bij voorbehoud der magtiging aan den
Koning.

Bij belegging op hypotheek hebben Gedeputeerde Staten slechts

eenmaal hunne goedkeuring te geven op een over te leggen ont-

werp der acte.

De wijziging van het laatste lid van het artikel beperkt straf-

baarheid tot het geval van grove nalatigheid in het beleggen van
beschikbare gelden. Of die nalatigheid werkelijk aanwezig zij

,

zal de regter, aan wien men dit veilig kan overlaten, beoor-

deelen.

Art. 20. Art. 1889 van het Burgerlijk Wetboek maakt het

noodig bij de wet te regelen , wat bij het aangaan van dadingen

door besturen der instellingen van weldadigheid moet worden in

acht genomen.
De vereischte goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor het

voeren van regtsgedingen mag, naar ’sGouvernements oordeel,

niet, zoo als sommige leden blijkens het Voorloopig Verslag zou-

den willen
,
worden beperkt tot het geval

,
dat het bestuur der

instelling als eischende partij wil optreden. Men kan even ver-

keerd en ten nadeele der instelling willen verweren als eischen.

De uitzondering ten aanzien dier magtïging in het geval, bij

art. 96 vermeld ,
wordt vereischt , opdat de armbesturen niet

zouden kunnen worden verhinderd, hunne daarbij bedoelde be-

langen tegenover gemeentebesturen bij den regter voor te staan.

Art. 21. De redenen, boven, onder artt. 18—21 ontwikkeld,

verzetten zich
,
naar het inzien der Regering , tegen het toepassen

der uitzondering van het laatste lid van art. 22 op deze bepaling.

Zoo het belang der betrokken instelling geene openbare aan-

besteding gedoogt, Gedeputeerde Staten kunnen en zullen dan

zeker toestaan dat daarvan worde afgeweken.

Art. 23. De hier opgelegde verpligting onderstelt het doen van

rekening en verantwoording volgens bestaande regelen of gebruiken.

De uitdrukking sluit blijkbaar in, dat dit gewoonte zij of door-

gaans plaats hebbe. Het artikel kan dus niet worden ingeroe-

pen ten aanzien eener diakonie
,
die voor een enkel jaar subsidie

uit de burgerlijke gemeentekas erlangt. Zij valt voor zoodanig

jaar onder het 1ste lid van art. 22.

•

Art. 24. ‘De processenverbaal van openbare verhuring of ver-

pachting ,
bij dit artikel bedoeld, zijn geene stukken, die in

eigenlijken zin uit deze wet voortvloeien. Zij zijn dus niet onder

het bereik der vrijstelling, bij art. 102 toegekend. Het schijnt

niet dat er meer redenen zijn om ze daaronder te brengen , dan

alle andere burgerlyke acten ,
door instellingen van weldadigheid

verleden.



466

Regeling van het Armbestuur.

(Memorie van Toelichting.)

Arl. 25. Het is moeijelijk na te gaan , waarin de grond tot

twijfel, bij het Verslag geopperd, kan gelegen zijn ten aanzien

der vraag, of de nietigheid der handeling van het bestuur bij geld-

uitzetting
,

uitgifte in erfpacht
,
enz. zich ook tot de schuldbeken-

tenis
,
den erlpachtsbrief enz. uitstrekke. Immers het tegendeel is

te eenen male onaannemelijk. Nietigheid eener handeling, die in

het aangaan eener wederzij dsclie overeenkomst bestond, is niet

anders dan nietigheid van hetgeen zoowel van de eene of van de

andere zijde werd verrigt. De gezamenlijke handeling van beide

partijen is e'dn, en die ten halve te vernietigen, is ondenkbaar. Hoe
den ontrouwen bestuurder hierdoor eene dienst zou bewezen wor-
den, heeft het Gouvernement niet kunnen verklaren, maar dit

beweren in het Verslag heeft voor een oogenblik het denkbeeld
doen ontstaan, of men, bij den twijfel over de nietigheid, welligt

die der schuldbekentenis als bewijs van hetgeen is voorgevallen be-
doeld hebbe. In dat geval is buiten kijf het antwoord op de
vraag, of ook de schuldbekentenis nietig zij, ontkennend; hij,

die ontvangen heeft, is verpligt tot teruggave, en zijne schuld-

bekentenis is wel degelijk het bewijs dat hij ontving. Wanneer
overigens nog niets door de partij is ontvangen

, maar de on-
trouwe bestuurder het geld reeds uit de kas heeft genomen ,

of

wel wanneer de partij het ontvangene aan dien bestuurder heeft

teruggegeven
,

is deze altijd verpligt het geld weder in de kas te

storten, en staat hij, laat hij dit na, met ieder ander bestuur-

der, die geld aan de kas ontvreemdt, gelijk.

Doorhaling eener hypothecaire inschrijving kan
,
volgens art. 20,

niet plaats hebben bij gemis der goedkeuring van Gedeputeerde
Staten. De hypotheekbewaarder is verpligt, alvorens hij de in-

schrijving doorhaalt, te onderzoeken of de toestemming daartoe

is goedgekeurd.

Art. 26. Uit deze bepaling kan
,
naar het oordeel des Gou-

vcrnements, geene botsing ontstaan. De goedkeuring van het

openbaar gezag is slechts vergunning
,
geen bevel om de hande-

ling te volbrengen. Wordt de ook van anderen vereischte goed-
keuring niet verkregen , dat gezag wordt er niet door gekrenkt.

Overigens heeft.de Regering, sedert door synodale voorschrif-

ten de goedkeuring der classicale besturen voor het alieneren

van bezittingen van diakonien der Hervormde gemeente noodig
is verklaard, zich, bij de beoordeeling van diakonieverzoeken om
goedkeuring van zoodanige handelingen, steeds het bewijs doen
overleggen

,
dat het classicaal bestuur er in toestemt.

Art. 27. De magtiging van burgemeester en wethouders, voor

openbare inzameling in het vorig ontwerp vereischt
, is vervan-

gen door kennisgeving, met magt van hunne zijde om de open-
bare inzameling te stuiten

,
behoudens beroep op den Koning.

Hierdoor zullen de gerezen bedenkingen en de vrees voor misbruik
van gezag der gemeentebesturen zijn weggenomen.

Handhaving der orde vordert, dat er geene openbare inzameling

'buiten de kerkgebouwen plaats hebbe, zonder dat het gemeente-
bestuur, door voorafgaande kennisgeving, in de gelegenheid zij

gesteld zich, tot waarborg der ingezetenen, te verzekeren, dat de
inzameling werkelijk bestemd zij tot het opgegeven doel ; dat

deze opgave niet enkel voorwendsel zij tot bedekking van iets

anders, bij voorbeeld van bejag van bijzonder voordeel; dat er

niet worde ingezamcld tot einden
,

die met eene goede politie

zouden strijden. Het kan ook van gewigt zijn, dat de liefdadig-

heid der ingezetenen niet worde verzwakt of gedood , door al te

menigvuldige inroeping van wege te veel besturen in een to kort

tijdsbestek.

De politie over andere openbare inzameling van gelden, dan

ten behoeve van instellingen van weldadigheid
,
volgens den zin

dezer wet, wordt, bij het laatste lid van dit artikel, aan alge-

meene maatregelen van inwendig bestuur voorbehouden.

T W E E D E H GOEDS T U K.

Van het domicilie van onderstand van behoeftigen en het bestuur

luaarbij zij armlastig zijn.

E E E S T E A.PDE K I. I Nf G.

Van de jdaats waar de behoeftige domicilie van onderstand heeft.

Art. 28. De bezwaren over de toepassing der bcpalingon ten

aanzien van het domicilie van onderstand op de kerkelijke arm-
besturen schijnen in de voorafgaande algemeene beschouwingen
opgelost. Een enkel woord nog te dezer plaatse.

Tndien de wet niet aan een kerkelijk armbestuur mag zeggen:

gij zijt voor dien behoeftige , zoo hij volgens uw inzigt ondersteu-
ning noodig heeft en gij er het vermogen too bezit, de naaste om
hem te holpen : en de voorgestelde wet doet niets anders ; indien

daarentegen het kerkelijk armbestuur ieder behoeftige eigendun-

kelijk naar de burgerlijke overheid kan verwijzen ; indien er dus
geen erkende regel hoegenaamd is ; blijft er slechts overig, op die

overheid bij de wet den pligt te leggen tot onderstand aller be-
hoeftigen, waarvan de kerkelijke armbesturen verkiezen zich te

ontdoen. En dat deze pligt niet dan door middel eener armentax
kan worden gekweten, behoeft geen betoog.

De wet, verklarende de armlastigheid bij eene diakonie
,
dringt

niet op ; zij neemt de diakonie zoo als zij die vindt
; zij doet

niets anders , dan de roeping der diakonie , op grond harer eigene

instelling, erkennen. Of wil men, dat de wet zich, ten aanzien
dezer roeping, onwetend houde? Wil men, dat in een Land,
waar de ondersteuning der armen voornamelijk op kerkelijke be-
sturen rust , de wet of de overheid hem , die tot eene bepaalde
godsdienstige gezindte behoort, niet zegge, dat hij tot die gezindte

zich vervoegen kan? Dat zij zelfs niet vermoede, dat deze ge-
zindte zich den hulpbehoeftigen geloofsgenoot, zoo zij kan, zal

aantrekken ?

Het Voorloopig Verslag toont aan , dat de overweging van al

hetgeen over den grondslag ter aanwijzing van het domicilie van
onderstand uit onderscheiden oogpunten is aangevoerd , ten slotte de
meerderheid zich met het voorgedragen stelsel heeft doen ver-

eenigen. Het Gouvernement beaamt hetgeen in dat Verslag voor-
komt ter bestrijding der door sommigen daartegen geopperde be-
denkingen, die, naar zijn oordeel, de redenen* in de vorige Memorie
van Toelichting tot staving van het artikel ontwikkeld

,
niet ont-

zenuwen.
Eene verlenging der vereischte inwoning van vier tot zes of

acht jaren ,
acht de Regering onraadzaam. Dit zou, in het wezen

der zaak, meer dan wenschelijk is doen naderen tot het beginsel,

dat de geboorteplaats uitsluitend het domicilie van onderstand
regelt. De moeijelijkheden, om de inwoning gedurende den ver-

eischten tijd te bewijzen, vermeerderen naar mate die tijd langer

is , en bij de toepassing der wet van 1818 zijn met opzigt tot

de vier jaren geene bezwaren ondervonden, die zich niet minstens
in gelijke mate bij elke andere tijdruimte zouden voordoen.

Art. 29. Deze bepaling, die ook voorkomt in de wet, die in

Belgie de wet van 1818 verving, heeft ten doel om, zooveel dit

kan, te verhoeden, dat de bekende kwade praktijken, tot ver-

hindering der vierjarige inwoning van hen, die men vreest tot

behoefte te zien vervallen
, het oogmerk

,
ontduiking der wet

,

bereiken.

In de opgemerkte onvolledigheid van het artikel is nu voorzien ,

door de bijvoeging aan het slot van art. 28 ,
met opzigt tot den

onderstand blijkbaar verstrekt om de onbedeelde inwoning gedu-
rende vier jaren voor te komen.
De ondervinding heeft geleerd, dat de bepaling van art. o der

wet van 1818 omtrent het betalen van belastingen, in plaats van
kwade praktijken te verhoeden, daartoe veeleer aanleiding geeft.

Art. 30. Met opzigt tot het 1ste lid van dit artikel is ook
het Gouvernement van meening , dat de voordeelen , welke de
gemeenten in het bezit van militaire garnizoenen vinden, in den
regel genoegzaam de bezwaren opwegen, die uit het artikel kunnen
voortvloeijen. Het geldt daarenboven genoegzaam uitsluitend hen ,

die vrijwillig dienst nemen. Lotelingen toch blijven, althans in

gewone tijden
,
geene vier achtereenvolgende jaren in een gar-

nizoen. Die vrijwilligers nu kiezen den militairen stand als eene
maatschappelijke betrekking, en er is geen voldoende reden , waarom
hun verblijf, dat meer tot het vertier in de gemeente by draagt dan
de inwoning van menig minvermogende , niet voor inwoning zou
gelden.

De onderscheiding bij de wet gemaakt tusschen meerderjarigen
en minderjarigen betreft evenzeer militairen , als alle anderen.

Het is voorts de bedoeling , bij de toepassing van dit artikel

,

in den regel het kantonnement ,
dat dikwerf van langen duur kan

zijn , en het verblijfvan op vaste tijden afwisselende detachementen,
met garnizoen gelijk te stellen, doch het kampement, dat gewoou-
lijk slechts kortstondig is, te beschouwen als voortduring van
het garnizoen , ter plaatse waar de militair dit had toen hij naar
het kamp vertrok. Ten aanzien van een en ander kunnen zich

echter meermalen omstandigheden voordoen, die in billijkheid aan
de toepassing der wet eene andere wending zouden belmoren te

geven. Daarom schijnt liet niet raadzaam een en ander bij de
wet uitdrukkelijk te regelen.

Het geval komt dikwerf voor, dat schippers, die in hun schip

wonen of langen tijd hebben gewoond, tot armoede vervallen.

Daaromtrent zijn vele geschillen ontstaan, waarvan de beslissing,

bij het stilzwijgen der wet van 1818 ,
moeijelijkheden opleverde,

liet ontwerp, thans verduidelijkt, tracht hierin
,
zooveel mogelijk ,

te voorzien.

De betrekking der kolonisten, gevestigd in de koloniale inrigtingen

ter verzorging van behoeftigen bestemd, en die van gevangenen tot

de gemeenten in welke die inrigtingen of de gevangenis gelegen
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zijn ,
verschilt te veel van die van gewone ingezetenen eener ge-

meente en is van te bijzonderen aard, om het verblijf aldaar met

de inwoning, bij deze wet bedoeld, gelijk te stellen. Het is tast-

baar, dat dit voor onderscheidene dier gemeenten een ondragelijk

bezwaar zou kunnen te weeg brengen.

Art. 31. Na het tot stand komen der wet van den 13den

Augustus 18-19 ( Staatsblad n°. 39) ,
zal het geval, dat vreemde-

lingen hier te lande in de termen kunnen verkeeren om onder-

stand te erlangen, zich, buiten het tijdelijk verplegen ter zake van

ziekte, hoofdzakelijk bepalen tot dezulken, die, binnen dit Rijk

gevestigd, met eene Nederlandsche vrouw zijn gehuwd, ofgehuwd
geweest ,

en uit haar een kind of kinderen hebben in Nederland

geboren.

Het is der Regering toegeschenen,, dat er geen gegrond bezwaar

kan bestaan
,

de bepalingen dezer wet voor Nederlanders
,
wat

de inwoning betreft, ook op zulke vreemdelingen toe te passen.

Ook in Belgie is aldus gehandeld.

Het voorschrift, dat voor vreemdelingen ook de inwoning in den

staat van minderjarigheid in aanmerking komt, vindt zijnen grond

in de omstandigheid, dat voor minderjarige vreemdelingen, mees-

tendeels ,
de gelegenheid zal ontbreken tot toepassing van art. 35.

Het spreekt overigens van zelf, dat
,
indien die gelegenheid wèl

bestaat, de toepassing moet plaats hebben.

Art. 32. Het is billijk, de gemeente die slechts toevallig, ge-

boorteplaats was, voor de toepassing dezer wet, in den regel,

niet als geboorteplaats te beschouwen. Dit artikel wijst , ook

in verband met de bepalingen van art. 30, aan, welke gemeente,

in dat geval, voor de geboorteplaats moet worden gehouden.

Het 1ste lid werkt alleen voor meerderjarige behoeftigen. Het
domicilie van onderstand van minderjarigen wordt door art. 35
geregeld.

De woonplaats der ouders tijdens de geboorte hunner kinderen
,

en niet de plaats waar zij op dat tijdstip domicilie van onder-

stand hebben indien dit elders is, moet voor de geboorteplaats

dier kinderen worden gehouden, wanneer deze ten gevolge van
toevallige omstandigheden in eene andere gemeente, dan de woon-
plaats, werden geboren.

De bepaling, dat, indien de gemeente, welke volgens het artikel

geacht moet worden de geboorteplaats te zijn
,
niet bekend is , die

waar de geboorte voorviel, daarvoor wordt gehouden
, is uit de

Belgische wet over het onderwerp overgenomen.

In het laatste lid zijn de woorden : » of kerkelijk ingeschreven”

bijgevoegd.

Art. 33. In den regel blijkt niet voldoende, waar vondelingen
en verlaten kinderen zijn geboren. De wet moet dus bepalen,
welke gemeente, zoolang dat niet blijkt, voor hunne geboorte-
plaats moet worden gehouden. In de meeste gevallen is dit voor-
zeker de plaats, in welke zij aan de openbare liefdadigheid zijn

overgelaten. Beze wordt dan ook thans daarvoor gehouden
, en

het is doelmatig zulks bij de wet vast te stellen. Zoodra het blijkt

dat zij elders zijn geboren
,

vallen zij onder de overige artikelen

der wet.

Artt. 34 en 35. Deze artikelen rusten op het beginsel
, dat de

leden van hetzelfde gezin , in den regel
,

hetzelfde domicilie van
onderstand hebben.

Overigens is het de bedoeling, dat, indien voor degenen, wier
domicilie van onderstand wordt gevolgd door de hier vermelde
vrouwen of minderjarige kinderen, zoodanig domicilie niet kan
worden aangewezen , dit dan ook plaats hebbe ten aanzien dier
vrouwen en minderjarigen. Deze vallen dan onder art. 36.

Bij het 3de lid van art. 35 wordt niet, zoo als bij het Verslag
is ondersteld, aangenomen, dat de verklaring van vermoedelijk
overlijden de plaats aanwijst, waar de afwezige is overleden. Er
wordt niet anders bedoeld

, dan dat de vermoedelijk overleden ver-
klaarde vader of moeder, ten aanzien dezer wet, met werkelijk
overledenen wordt gelijkgesteld

, en dat dus het domicilie van
onderstand hunner minderjarige kinderen wordt geregeld naar het
voorschrift van het 2dê lid van het artikel, dat is, 'onafhankelijk
van de plaats waar de vader of moeder is overleden.

Art. 36. De wet van 1818 bevat geene bepaling hoe te handelen
ten aanzien van hen, die niet verkeeren in een der gevallen bij

de wet voorzien , en wier domicilie van onderstand niet is te
vinden. Het is noodig die leemte aan te vullen. De eenige billijke

voorziening schijnt, dat de ondersteuning door het Rijk worde
bekostigd, met toekenning der bevoegdheid aan de Regering om
hen te kunnen doen verplegen in de koloniale of andere inrigtingen,
bestemd tot het verzorgen van behoeftigen.

Het opstel van het artikel werd overeenkomstig de aanmerking
in het Verslag gewijzigd.

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COORANT. 1852— 1853.

TWEEDE AFDEELING.

Van acten van indemniteit en dergelijke.

Art. 37. Het is noodig het verbod tot het afgeven dezer acten

»

bij de wet van 1818 vastgesteld, ook voor het vervolg uitdrukkelijk
te handhaven.
De onbeperktheid van dat verbod heeft echter meermalen Neder-

landsche grensbewoners belemmerd in een door hunne belangen
gevorderd verblijf buiten ’s lands. Het is uitsluitend ter huDner
gunste, dat, bij uitzondering op den regel, de bevoegdheid be-
hoort te bestaan om zulke acten ten behoeve van buitenlandsche
besturen af te geven

, onafhankelijk van de vraag, of in het land
waar zij verblijven

,
wederkeerig zulke acten worden verleend.

Wederkeerigheid in dit opzigt is voor Nederland niet noodig,
sedert de wet van den 13den Augustus 1849

(
Staatsblad n°. 39)

de Regering heeft in staat gesteld dit Rijk tegen overlast van
vreemde behoeftigen te vrijwaren.

Art. 38. Bij de toepassing der wet van 1818 is het gebleken

,

dat vroeger door sommige gemeente- of armbesturen van verschillende
gemeenten overeenkomsten zijn aangegaan over het ondersteunen
van elkanders behoeftigen

, op andere grondslagen dan die in het
algemeen golden voor de regeling van het domicilie van onderstand.

Die overeenkomsten zijn, in het wezen der zaak, niet anders
dan algemeene acten van indemniteit. Zij stremmen de algemeene
en gelijkmatige werking der wet, en geven meermalen , ook omdat
zij niet altoos met de vereischte zorg zijn gesteld, aanleiding tot ge-
schillen. Met het verbod der afgifte van acten van indemniteit

strookt, dat ook het aangaan van zoodanige overeenkomsten
worde verhinderd. De wetgever moet niet anders

, dan om redenen
van gebiedende noodzakelijkheid, die hier niet bestaan, gedongen
dat van de door hem vastgestelde algemeene regels worde afgeweken.
Door dit artikel wordt het tot stand brengen van armeninrig-

tingen voor meer dan ééne gemeente op gemeenschappelijke kosten,

overeenkomstig art. 121 der gemeentewet, geenszins uitgesloten,

evenmin als het aangaan van overeenkomsten tot het gemeenschap-
pelijk ondersteunen van behoeftigen tusschen armbesturen eener

zelfde burgerlijke gemeente. De laatste worden zelfs bij art. 46
ondersteld.

DEEDE AFDEELING.

Overgangsbepalingen betrekkelijk tol de twee vorige afdeelingen.

Art. 39. Even als het 5de artikel der wet van 1818, rust ook
dit op het beginsel , dat de wet geene terugwerkende kracht heeft

ten aanzien van hen, die, tijdens hare uitvaardiging, onderstand
genoten op grond der vorige wet.

Art. 40. Het kan echter niet als eene terugwerking worden
beschouwd, de latere wet toe te passen op hen, die niet in het zoo

even gemelde geval verkeerden, en wier behoefte aan onderstand
ontstaat onder het gebied der nieuwe wet. Immers is het behoor-
lijk, dat het domicilie van onderstand worde geregeld overeen-
komstig de bepalingen

,
in werking op het tijdstip van het ontstaan

der behoefte. In dien zin is de wet van 1818 dan ook steeds toe-

gepast. Er zijn echter dikwerf daarmede strijdige beweringen
gevoerd, daarom is het wenschelijk, dat de wet duidelijk voorzie.

Art. 41. Het gemis van eenige bepaling in de wet van 1818
over de werking der acten van indemniteit enz.

,
welke reeds vóór

hare uitvaardiging waren afgegeven, heeft geleid tot vele geschillen

over de uitgestrektheid dier werking, vooral ten aanzien van in

die acten niet genoemde vrouwen en minderjarige kinderen der

personen, te wier behoeve zij luiden. De ondervinding heeft alzoo

de noodzakelijkheid doen zien, dat die werking, bij overgangs-
bepalingen , worde geregeld. Dit artikel strekt daartoe. Het rust

op het beginsel, dat uit die acten geen verdere lasten kunnen
voortvloeijen, dan tot het dragen waarvan de besturen, van welke
zij zijn uitgegaan, geacht moeten worden zich, tijdens de afgifte,

te hebben verbonden.

Art. 42. In verband met art. 38 van het wetsontwerp, wordt
eene gelijksoortige overgangsbepaling vereischt ten aanzien der

daarbij bedoelde overeenkomsten, welke reeds vóór do uitvaardi-

ging der wet van 1818 waren aangegaan.

VIERDE AFDE KLING.

Van het bestuur waarbij de behoeftige armlastig is.

In de wet van 1818 komen geene bepalingen voor tot regeling

van het onderwerp dezer afdeeling. Daaruit zijn vele twijfelingen,

ü.
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twisten en moeijelijkheden ontstaan, die de volstrekte noodzake-
lijkheid eener wettelijke regeling hebben bewezen.

Hier wordt hetgeen boven ten aanzien der toepasselijkheid van
de voorschriften der wet op de kerkelijke armbesturen in het mid-

den is gebragt, ondersteld.

Artt. 43— 45. Uit de toepassing dezer artikelen kan niet anders

voortvloeijen dan dat bij de diakonien zij armlastig worden ver-

klaard
,
die onloochenbaar steeds hebben behoord en nog behooren

tot de diakonale armverzorging.

Yan den eenen kant kunnen dus uit deze artikelen voor die

instellingen geene nieuwe lasten worden afgeleid. Van den anderen
kant worden hier

,
bij wege van algemeenen stelregel, de ver-

pligtingen omschreven
, tot wier nakoming zij krachtens hare

eigene bestemming
, door de wet erkend worden te zijn gehouden.

De moeijelijkheid
, in het Verslag op art. 43 voorzien , wordt

opgelost door het eenvoudig antwoord, dat zonder twijfel de wet
aan elk kerkgenootschap de regeling ,

wie tot zijne gezindte moet
geacht worden te behooren

,
geheel overlaat.

De zoogenaamde Heiligegeestarmen ,
waardoor behoeftigen van

meer dan ééne godsdienstige gezindte worden bedeeld , behooren
tot de burgerlijke armbesturen , waarvan het artikel gewaagt.

Art. 44. Op dit artikel wordt aangemerkt, dat » de omvang
» van het gebied, waartoe de geestelijke zorg van bedienaren der

» godsdienst zich uitstrekt, soms zeer moeijelijk, zoo niet onmo-
» gelijk is te bepalen.”

Het is waar , bij de toepassing van dit artikel kunnen zich

moeijelijkheden voordoen. Om ze zooveel mogelijk te verhoeden,
kent de Regering geen beter dan het voorgestelde middel. Bij

gebreke eener stellige kerkelijke omschrijving zal de feitelijke

toestand worden onderzocht en tot maatstaf genomen.

Art. 46. Er zijn plaatsen, waar, bij onderlinge schikking,

maatregelen zijn genomen ten gevolge van welke de leden van
hetzelfde gezin

,
die tot verschillende kerkelijke gezindten behoo-

ren, volgens zekere bepalingen, allen door het armbestuur van
de eene of de andere der gezindten worden ondersteund. Zoodanige
plaatselijke gebruiken of maatregelen kunnen heilzaam werken; het

is daarom raadzaam
,
dat de wet die eerbiedige.

Art. 48. De uitdrukkelijke erkenning der vrijheid om den ge-

wonen kring der armenzorge te buiten te gaan , bij het Hte lid van
dit artikel, is nuttig, ten einde armbesturen in soms zeer dringende
gevallen aan de eischen der menschelijkheid gehoor geven, zonder
zich te laten terughouden door een angstvallig onderzoek

, of de

wet hen daartoe wel verpligte , of ook door de vrees
, dat zij, zoo

handelende, iets van hetgeen ter ondersteuning der bij hen arm-
lastigen is bestemd, zouden besteden ten behoeve van ongelukkigen

,

die bij anderen behooren.

De stelling komt zakelijk overeen met het 8ste artikel der wet
van 1818.

De bevoegdheid, bij het 2de lid van het artikel aan de gemeente-
besturen gelaten

,
geeft het middel om voor te komen

,
dat de open-

bare orde, ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, worde
gestoord.

De aanmex-king, bij het Verslag gemaakt, heeft de redactie doen
wijzigen.

Art. 49. Deze kosten zijn onvermijdelijk. Het antwoord op
de vraag ,

ot zij gemaakt moeten worden ,
kan dus niet worden

afhankelijk gesteld van de bcoordeeling van eenig armbestuur,

zoo als, in den geest van het wetsontwerp ,
het geval is met ge-

wonen onderstand van eigenlijk gezegde huiszittende armen , waar-
mede de hier bedoelde verpleging

,
in vele opzigten, niet gelijkstaat.

Zij kan veeleer geacht worden het uitvloeisel te zijn van de zorg
voor eene goede politie. Om deze redenen, en daar het dragen
dezer kosten

,
in de meeste gevallen , voor de armbesturen hard

en bezwarend is, oordeelt de Regering dat do billijkheid, zoowel
als do geheele strekking der wet

,
hot raadzaam maken , deze

uitgaven in den regel ten laste der fondsen van de burgerlijke ge-

meenten te brengen.

Het slot van het 1ste lid van het urtikel is in overeenstemming
met art. 36.

De last
,

welke uit do bepalingen van dit artikel voor do

burgerlijke gemeenten voortvloeit, wordt merkbaar verligt door
de subsidien , van wege het Rijk en de provinciën verstrekt ter

tegemoetkoming in do kosten van verpleging van behoeftige krank-
zinnigen in geneeskundige gestichten.

Overigens kunnen plaatselijko schikkingen dien last nog verder
matigen

, vooral daar
,
waar do middelen dor burgerlijke gemeente

beperkt en die der aanwezigo instellingen van weldadigheid
ruimer zijn.

Art. 50. Ten einde mogelijken twijfel af te snijden, wordt
uitdrukkelijk bepaald , dat de voorschriften

, betreffende het domi-
cilie van onderstand en de armlastigheid van behoeftigen , buiten
invloed blijven op de opneming in godshuizen, wier reglementen
daarbij het eenige rigtsnoer zijn.

DERDE HOOFDSTUK.
Van de regels lij het ondersteunen van behoeftigen

in acht te nemen.

Artt. 51 en 52. De vrijheid, bij deze artikelen aan de besturen
in het algemeen gelaten en dus zoowel aan de gemeente- als aan
de armbesturen

, bij welke de behoeftigen volgens het tweede
hoofdstuk armlastig zijn

,
strekt om alle aanleiding weg te nemen

tot het ontstaan van verkeerde begrippen bij de armen, als of
er op die besturen eene stellige verpligting zou rusten om hunne
aanvragen om onderstand in te willigen , en dus tot voorko-
ming van ongegronde of overdreven vorderingen.

Met den regel van art. 51 acht men, blijkens het Verslag,
de artt. 47 en 66 in strijd.

De regel zal werken :

1°. zoolang het domicilie van onderstand onbekend is ;

2°. wanneer het domicilie van onderstand en de armlastig-
heid zijn erkend of aangewezen;

in beide gevallen om het even waar de arme zich bevindt; en

3°. wanneer wel het domicilie van onderstand is erkend

,

maar de armlastigheid in geschil is , terwijl de behoeftige zich
elders dan ter plaatse van zijn domicilie van onderstand bevindt.

Slechts in één geval wordt er van afgeweken
,
dan namelijk

,

wanneer het domicilie van onderstand buiten geschil is , doch er
twijfel bestaat over de armlastigheid van den behoeftige, die
zich bevindt ter plaatse van dat domicilie.

De uitzondering is gemaakt ten einde geschillen te voorkomen

,

of des te spoediger te doen afloopen.

Vele armbesturen kenmerken zich door een ijverigen toele»
om den last der ondersteuning af te weren, en zoo zij voorzien
daarin niet te zullen slagen, het tijdstip, waarop die last zal
beginnen zich te doen gevoelen

,
zoo lang mogelijk te verschuiven.

Wordt nu het verhaal, bij artt. 47 en 66 voorgesteld, niet toe-
gesthan , dan hebben zij belang een geschil op te wei-pen en zoo
lang mogelijk te ï-ekken; iets hetwelk door administratieve mid-
delen niet wel kan worden belet. Bestaat daarentegen het re<ft

van verhaal, zij hebben omgekeerd belang, de armlastigheid niet
noodeloos te betwisten ; en dan het volle gehot der vrijheid

, bij

art. 51 erkend.

De uitzondering is dus niets anders dan eene poena temere
litigantis, vooral in menige landgemeenten noodig, welke door
afschuivende en twistzieke diakonien zwaar kunnen worden
gedrukt

,
en aan wie reeds de voorschotten zwaar vallen.

Het schijnt ook zoo ongerijmd niet, dat iemand, wiens, aan-
vraag om onderstand kan worden afgewezen , zoo er over hem
geen geschil bestaat, bij geschil en wanneer het burgerlijk arm-
bestuur oordeelt dat hij volstrekt hulp behoeft

, ten koste van on-
gelijk Avorde ondersteund. Aldus loopt de arme te minder gevaar,
het slagtoffer van een wederzijdsch wachten op de beslissing van
den twist te worden.

Indien aan den behoeftige elders dan in zijn domicilie onder-
steuning is verstrekt, geschiedde dit niet ouder de oogen der
diakonie, en zou zij, ware er verhaal op haar, genoodzaakt kun-
nen zijn hare middelen, tot hulpverleening op de plaats zelve
bestemd

,
naar buiten te zenden.

De regeling der armlastigheid vordert zeker de kennisneming,
tot welke godsdienstige gezindte de behoeftige behoort. Dit kan
echter, gelet op de verklaring van art. 43, geen wezenlijk bezwaar
geven.

Art. 53. De bedenkingen tegen dit artikel rusten op de onder-
stelling, dat de armbesturen in elk geval verpligt zijn , aan de armen
arbeid in of buiten werkhuizen te verschaffen. Dit is echter onjuist,

liet artikel vordert , zoo als reeds door de voorstanders in het
Verslag is opgemerkt, slechts, dat dit geschiede, zooveel plaat-
selijkc omstandigheden en middelen het gedoogen. Hierdoor vervallen

die bedenkingen, liet behoeft toch geen betoog, dat dititr waar dit

het geval is, het verschaffen van arbeid aan hen, die kunnen
werken , de voorkeur verdient) boven bedoeling, die veelal de ar-
moede, welke men wil tegengaan, voedt en uitbreidt.

Het oprigten van werkhuizen wordt niet bevolen. Ook thans
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bestaat geen bevel daartoe, en toch worden zij door vele armbe-

sturen tot stand gebragt. De uitkomsten verschillen , zoo als reeds

werd opgemerkt, ook ten gevolge van verschil van plaatselijke

omstandigheden, behoeften en middelen. Daarom laat het wets-

ontwerp volledige vrijheid dienaangaande. De bepaling in het

artikel zal intusschen het vervangen der bedeeling van hen, die

kunnen arbeiden ,
door werkverschaffing bevorderen

,
en aan de

armbesturen een wapen in de hand geven om lediggang en lui-

heid te weren.

De aanmoediging der verhuizing van bchoeftigen naar de Indische

koloniën van Regeringswege
,
waarvan in het Verslag wordt ge-

waagd, is meermalen bij het Gouvernement overwogen. Daaraan
bleken, bij de onzekerheid van den uitslag, zeer gewigtige be-

zwaren verbonden te zijn. Intusschen is het pleit niet onher-

roepelijk beslist.

Art. 54. Bij geheel gemis van leiddraad
,

is er niet zelden in

eene en dezelfde gemeente, eene al te groote ongelijkheid in het

bedrag van den onderstand , door de onderscheiden armbesturen

uitgereikt. In den bijzonderen toestand van het armwezen in

Nederland, is liet niet wel mogelijk, die ongelijkheid geheel weg
te nemen. Het is echter wenschelijk, perk te stellen aan de nei-

ging van sommige armbesturen
,
om te ruime ondersteuning toe

te staan.

De opvatting van het daartoe strekkend artikel, zoo als die in

het Verslag van de zijde der meerderheid wordt voorgesteld, is

juist.

Door de bijvoeging aan het slot is voldaan aan hetgeen in den

zin dier opvatting op de vroegere redactie is aangemerkt. De
Regering kan echter niet inzien

,
dat eene regeling van het hoogste

bedrag van hetgeen niet aan bepaalde personen of gezinnen
, maar

aan de armen van elke classe mag worden gegeven, zou kunnen
strekken om de veerkracht der armen uit te dooven. Het doel is

te verhoeden
,
dat te veel worde gegeven aan hen

,
die

, naar het

oordeel der armbesturen
,

in de termen verkeeren tot het erlangen

van onderstand. Hoe zou dit ten gevolge kunnen hebben , dat

de armen de ondersteuning als een regt beschouwden ? Het voor-

schrift zal tevens een thans onfbrekenden grondslag opleveren

voor de beoordeeling der- billijkheid van het bedrag van den verhaal-

baren onderstand (art. 58), en voorde toepassing der voorschriften

van het vijfde hoofdstuk.

Art. 55. De 1ste alinea van art. 55 van het vorig ontwerp
werd weggelaten. Zij is onnoodig, en zeide meer dan werd be-

doeld. Artt. 51 en 53, handelende van besturen waarbij behoef-

tigen armlastig zijn, en dus de diakonien omvattende, kunnen op
bijzondere instellingen van zelf niet toepasselijk wezen.

De regel van art. 53 is te heilzaam en tevens te ruim, dan
dat er eenige gegronde reden kunne bestaan, om de kerke-
lijke armbesturen, al zijn zij niet gesubsidieerd, daarvan uit

te sluiten.

Art. 56. De nuttigheid dezer, ter voorkoming van dubbele
bedeeling onvermijdelijke bepaling is, blijkens het Verslag, alge-

meen erkend. Zij behoeft dan ook geen nader betoog. Zal het
voorschrift echter doel treffen, dan moet het zoowel voor de ker-
kelijke als voor de andere instellingen van weldadigheid werken.
Nalatigheid in de opvolging -kan naauwelijks uit iets anders dan
uit onwil voortspruiten. Er wordt toch niet meer geeischt, dan
het beantwoorden van bepaalde vragen

;
zoodanige onwil moet

worden tegengegaan. Het Gouvernement vindt geen betere dan
de voorgestelde straf, persoonlijke aansprakelijkheid der nalatigen
voor de geldelijke gevolgen van hunnen onwil. Die straf kan
alleen worden opgelegd door den burgerlijken regter. Aan dezen
moet worden overgelaten te beoordeelen, of de teruggevorderde
onderstand al dan niet zou zijn verleend, indien de gevraagde,
doch niet gedane opgave ware verstrekt.

Aan het slot van het 1ste lid zijn erkende behoeftigen genoemd,
ten einde het voorschrift niet op zoogenaamde schamele armen
worde toegepast. Voor dezen kunnen de opgaven onraadzaam
zijn en worden zij ook niet vereischt.

Art. 57. De meening is een gebiedend voorschrift te geven.
Het kan niet anders dan een nuttigen invloed hebben

, dat bij

het vaak moeijelijk werk der armenondersteuning de voorlichtende
dienst worde ingeroepen van hen, die uit den aard hunner be-
trekking moeten geacht worden het meest van nabij met den
toestand der behoeftigen bekend te zijn. In groote gemeenten is

het voor de leden der armbesturen niet wel mogelijk, zich, door
persoonlijk onderzoek, met dien toestand zoo naauwkeuri°- be-
kend te maken als voor eene goede armverzorging onmisbaar is.

De gemeentebesturen zullen bij de keuze van wijkmeesters het
voorschrift iu het oog houden, en haar vestigen op personen
geschikt om het doel te helpen bereiken.

VIERDE HOOFDSTUK.

Van het verhaal van verleenden onderstand.

EERSTE AFDEK LI XG.

Van het verhaal op besturen.

De arme heeft , op het tijdstip waarop zijne behoefte aan
onderstand ontstaat, soms zijn verblijf niet ter plaatse, waar
het bestuur is gevestigd, bij hetwelk hij armlastig is. Van den
eenen kant moet het misbruik worden voorgekomen, dat van die
omstandigheden door het bestuur der verblijfplaats kan worden
gemaakt om de fondsen van derden te bezwaren, door onder-
stand voor rekening van dezen, in gevallen, waarin die niet- of in

eene ruimere mate dan volstrekt noodzakelijk is. Van den an-
deren kant echter zijn er vele gevallen, waarin, door ziekte of

andere dringende omstandigheden
, die noodzakelijkheid aanwezig

is, en waarin het onbillijk ware de voorziening te laten voor
rekening der verblijfplaats, op welke de arme geene wettelijke

betrekking heeft. De wet zou , deed zij het < laatste , aanleiding
geven , dat dikwerf, uit eene soms noodzakelijke zorg voor de
geldelijke belangen der verblijfplaats, zoodanige armen langer aan
hun lot werden overgelaten of minder werden bijgestaan, dan de
eischen der menschelijkheid en de handhaving der goede orde
gedoogen. Daarom schijnt, wat ook van vele zijden daartegen
moge zijn aangevoerd, het stelsel van verhaal, mits met omzig-
tigheid geregeld, in eene wet tot regeling van het armbestuur
niet te kunnen worden gemist.

Artt. 58—62. Deze artikelen hebben ten doel
, zoowel te ver-

hoeden
,
dat door derden

,
voor rekenmg van het domicilie van

onderstand
,
meer ondersteuning worde verstrekt dan onvermijdelijk

is, als te verzekeren, dat het belanghebbend bestuur, zoodra mo-
gelijk, worde bekendgemaakt met hetgeen voor zijne rekening is

gedaan, opdat het, met opzigt tot de verdere ondersteuning, zoodanige
maatregelen kunne nemen als het in zijn belang noodig oordeelt.

Eene goede inrigting der administratie vordert gebiedend
,
dat

het bestuur, hetwelk verzuimt die bepalingen in acht te nemen,
de gevolgen daarvan drage. Anders zou uit dat verzuim kunnen
voortvloeijen, dat, bepaaldelijk ten laste van kleine gemeenten,
na zeker tijdsverloop, vorderingen ontstonden, waarvan de vol-

doening hare krachten verre te boven ging.

De eerste aanmerking in het Verslag op art. 61 is door de
wijziging van art. 48 vervallen.

Het geval, bij het 2de lid van art. 61 voorzien, is aanwezig,
wanneer het hoofd des gezins in het bezit is eener acte van in-

demniteit, die door haren beperkten inhoud uitsluitend zijn domi-
cilie van onderstand en niet tevens dat der leden des gezins re-

gelt. Dan hebben die leden zoodanig domicilie ter plaatse, waar
het hoofd des gezins dit volgens de bepalingen der wet zou
hebben

,
in dien hij voor zich niet in het bezit dier acte ware.

Waar jongens van zekeren leeftijd met de ouders te zamen wo-
nen , schijnt het moeijelijk, bij de wet voorde eerste eene uit-

zondering te maken, die niet bij de uitvoering bezwaren zou op-
leveren.

Art. 63. De ondervinding heeft geleerd
,

dat tot verzekering
der administratieve ofde een waarborg noodig is, dat de verblijf- i

plaats den voorgeschoten onderstand zeker en regelmatig terug-

erlange. Daarom moeten de fondsen der burgerlijke gemeente van
het domicilie van onderstand daarvoor, jegens de verblijfplaats,

aansprakelijk zijn , behoudens het verhaal bij dit artikel om-
schreven. Dat verhaal kan, ten aanzien van diakonien of kerke-
lijke en gecombineerde armbesturen , niet krachtens de wet ge-
schieden

,
maar alleen op plaatselijke schikkingen worden gegrond.

De Regering acht die gunstige bepaling ten aanzien der laatstge-

noemde besturen billijk in zich zelve ; strookende met het stelsel

der wet
,
en bevorderlijk aan hare goede uitvoering. Het schijnt

met den aard der diakonien
,

of liever met den oorsprong der

middelen waarover zij hebben te beschikken
, niet wel overeen

te brengen , dat zij de liefdegaven der leden harer kerkelijke

gemeente naar elders moeten overmaken
,

indien zij niet vooraf
hebben toegestemd in het doen van uitgaven elders voor hai’e reke-

ning. De bepalingen der artt. 61 en 62 geven overigens aan het

gemeentebestuur van het domicilie van onderstand de middelen om
te verhoeden, dat uit de ontheffing der diakonien of kerkelijke en
gecombineerde armbesturen voortvloeije , dat de behoeftigen langer,

dan dat bestuur zelf begeert, voor rekening deT burgerlijke ge-
meente elders ondersteund blijven.

Art. 64. De aangehaalde bepalingen zijn, uit haren aard,
alleen toepasselijk op de gevallen van gewone ondersteuningen

van gemeente tot gemeente, en kunnen niet werken met opzigt
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tot de gevallen bij dit artikel bedoeld. De wijze
, boe te dien

aanzien moet worden gehandeld ,
kan zeer wel bij administratieven

maatregel worden vastgesteld.

Art. 6G. Het gezegde bij art. 51 strekt tevens ter beantwoor-
ding van hetgeen in het Verslag bij art. 66 is aahgeteekend.

Weigering van onderstand door de diakonie op hare zedelijke ver-

antwoordelijkheid na de aanwijzing der armlastigheid kan zeker

plaats hebben. Dit is de vrijheid
, bij art. 51 erkend. Daar-

door wordt echter de voorziening der wet niet illusoir, dat,

hangende het geschil over die aanwijzing, ten koste van ongelijk

onderstand worde verstrekt.

Alleen het bedrag daarvan kan krachtens art. 66 worden ver-

haald, en dit moet kunnen plaats hebben om de redenen bij art. 51

medegedeeld. De beslissing
,
waar de persoon armlastig is en

reeds was toen deswege geschil ontstond
,
kan niet worden gezegd

terug te werken
,
omdat zij het verhaal medebrengt van hetgeen is

verstrekt sedert het geschil aanving.

Art. 67. Er zijn vele ouders, die niet tot bedeelden behooren,

wier kinderen, zonder betaling van hunne zijde, op de armen-
of gemeentescholen worden onderwezen. Indien het aandeel dier

kinderen in de kosten van dat onderwijs op het domicilie van
onderstand kon worden verhaald, zou onderwijs om niet, daar-
door

, met gewonen onderstand worden gelijkgesteld. Dit zou bij

vele ouders een vernederend gevoel opwekken , tot vermijding

waarvan zij welligt liever zouden kunnen besluiten, hunne kinde-

ren niet aan het onderwijs te doen deelnemen, dan als bedeeld te

worden beschouwd.
De bepaling vervat in lit. a van dit artikel wordt daarom

,
ook

tot bevordering van het onderwijs, raadzaam geacht.

De bepalingen onder litt. b en c strekken tot het voorkomen
van vele moeijelijkheden , schrifturen en geschillen over weinig

beduidende onderwerpen. Zij zullen, ook in verband met art. 28,

beletten, dat de daar bedoelde inwoning te spoedig voor niet on-
bedeeld kunne worden gehouden.

Kosten van begrafenis, die ten openbaren laste komen, zijn

daarenboven, naaf het oordeel der Regering, geen onderstand in

den natuurlijken zin van het woord. Zij zijn veeleer uitgaven ver-

eischt in het belang der gemeentelijke politie. Daarom behooren
zij gedragen te worden door de gemeente, waar de begrafenis

plaats heeft.

Hoe ver sommigen zich ook laten vervoeren tot verkeerde han-
delingen, met het doel om uitgaven van zich af te weren, zoo

kan het Gouvernement echter de in het Verslag geuite vrees niet

deelen
, dat men zieke behoeftigen, wier toestand een spoedigeu

dood doet vreezen
,

zou verwijderen , en alzoo hun sterven zou

verhaasten, om van de begrafeniskosten verschoond te blijven.

De burgemeesters, als hoofden der gemeentelijke politie, zullen

daartegen waken, en het Gouvernement zou hen, die zoo iets

bevorderden, zijn verder vertrouwen onwaardig keuren.

De kosten van geneeskundige verzorging zijn in vele gevallen

zoo aanzienlijk, dat zij niet onverhaalbaar kunnen worden ver-

klaard
, zonder aanleiding te geven , dat meermalen kleine gemeen-

ten bovenmatig worden bezwaard, of dat zieken van de vereisclite

verzorging verstoken blijven.

Het is niet mogelijk, in de wet eene som te bepalen, welke de

reispenningen en andere kortstondige en geringe bedeelingen
, bij

lit. c bedoeld ,
niet zouden mogen te boven gaan.

Zij hangt van te veel bijzondere omstandigheden af, die de

wetgever niet kan voorzien ; en had die bepaling de verhaalbaar-

heid ten gevolge
,

er werd zeker in vele gevallen meer uitgege-

ven dan noodig is, enkel om te kunnen verhalen.

De beoordeeling, wat in den zin der bepaling wel en wat niet

verhaalbaar zij , kan gerust worden overgelaten aan de magten

,

geroepen tot het beslissen der geschillen , welke deswege mogten

ontstaan.

TWEEDE AEDEELINO.

Van hel verhaal op de ondersteunden , hunne bloed- of
aanverwanten of nalatenschappen.

Artt. 68—73. Het is bekend, dat, met betrekking tot het hier

bedoeld verhaal ,
oudtijds aan de besturen van onderscheiden in-

stellingen van weldadigheid octrooijen van verschillenden aard zijn

verleend.

Volgens het Verslag heeft de grootc meerderheid met de Regc-

ring erkend, dat die octrooijen lot misbruiken aanleiding konden
geven , dio in de toekomst ónmogelijk moeten worden gemaakt.

De artt. 68—73 hebben ten doel , bij het vervallen verklaren

dier octrooijen, regelen te stellen, welke aan alle instellingen ge- .

lyke regten verzekeren. Daardoor vervalt dat gedeelte der Fran-
seho wet van den I5den Fluvioso XlILdo jaar, dat niet reeds is

|

vervangen door het voorschrift van art. 421 van het Burgerlijk
Wetboek.

Bij art. 71 is het regt tot verhaal toegekend aan het bestuur,
waarbij de ondersteunde armlastig is, omdat de billijkheid me-
debrengt, dat de moeite, daaraan verbonden, en de kans van
het al of niet slagen van het verhaal, blijven ten laste van
dat bestuur, en niet, indien de ondersteuning elders dan ter
plaatse van het domicilie van onderstand is geschied, ten laste van
het bestuur dat het voorschot deed. De twijfel, die daaromtrent
meermalen is gerezen, maakt het overigens noodig, dat de wet dit

uitdrukkelijk regele.

DERDE AFDEELIS6.

' Van verjaring.

Artt. 74—76. De ondervinding heeft geleerd, dat er meerma-
len nalatigheid plaats heeft in het tijdig terugvorderen van, voor
rekening van besturen , verstrekten onderstand.

Hierdoor klimt het bedrag daarvan soms tot eene hoogte, waarvan
de voldoening, vooral van wege kleine gemeenten, hoogst be-
zwaarlijk, zooniet ondoenlijk is.

Sommige bestuurders nemen zelfs uit het gemis van beperkende
bepalingen dienaangaande wel eens aanleiding tot het instellen van
vorderingen, die hunne voorgangers hadden gemeend niet te moe-
ten doen gelden.

Dit te verhinderen strookt ook met de eischen der comptabiliteit.

De bepalingen dezer artikelen zullen die ongelegenheid, voor het
vervolg, op eene eenvoudige wijze verhoeden. Zij betreden al-

leen den onderstand, voor rekening van gemeente- of armbesturen
verstrekt, en niet hetgeen van het Rijk gevorderd mogt kunnen
worden. Op dit laatste zijn de voorschriften der wet van den
8sten November 1815 [Staatsblad n°. 51) toepasselijk.

Art. 77. Het is der Regering toegeschenen , dat de hier be-
doelde vorderingen gelijkgesteld kunnen worden met die

, bedoeld
bij art. 2012 van het Burgerlijk Wetboek.
Daarom is de bij dat artikel gestelde termijn van vijf jaren ook

hier gevolgd.

De aanmerkingen in het Verslag op de artt. 74 , 75 en 77 gemaakt

,

zijn bij het nieuwe wetsontwerp in acht genomen.
Voorts is de termijn bij art. 74, in overeenstemming met art. 228

der gemeentewet, thans op zes maanden gesteld.

VIJFDE HOOFDSTUK.
Van subsidien uit fondsen van burgerlijke gemeenten en

instellingen van weldadigheid.

Artt. 78—86. Aan het subsidiestelsel zijn zwarigheden van on-
derscheiden aard verbonden. Of echter, in den toestand, waarin wij

ons ten dezen aanzien
,

sedert eene zeer lange reeks van jaren

,

hier te lande bevinden, de subsidien geheel voor afschaffing vat-

baar zijn , is meer dan twijfelachtig. Indien men hierop niet be-

vestigend durft antwoorden, moet de wet dit noodzakelijk kwaad
voor de toekomst, en zoolang het niet wel geheel kan worden weg-
genomen , binnen bepaalde grenzen beperken. Daartoe strekken

deze artikelen. Alles wordt er bij vermeden , waaruit eeniger-

liande verpligting voor de gemeentebesturen tot het verleenen van
subsidie zou kunnen worden afgeleid. Zij schrijven voor, wat
die besturen moeien in acht nemen om subsidien te kunnen ver-

leenen , en wijzen een maximum aan , boven hetwelk, in verband
met het bedrag van den onderstand door kerkelijke en gemengde
armbesturen verstrekt, aan deze geen subsidie mag worden toege-

legd. Zij regelen tevens de voorziening, die onvermijdelijk is, in-

dien hier of daar de omstandigheden van dien ongunstigen aard
mogten wezen, dat het den gesubsidieerde armbesturen onmogelijk

valt, met het maximum van het subsidie aan hunne bestemming,
overeenkomstig de bepalingen der wet, te voldoen. In zoodanig

geval moet de werkkring dier armbesturen worden ingekort
, en

die der burgerlijke armbesturen uitgebreid. Ook dit middel is

aan gewigtige bedenkingen onderhevig. Het schijnt echter de voor-

keur boven eene onbegrensde toeneming der subsidien te verdienen.

Artt. 78 en 79. Uit welk oogpunt de subsidien aan kerkelijk»

armbesturen ook worden beschouwd , zeker is het , dat de ge-

meenten niet wettiglijk verpligt zijn die te verleenen, en dat ker-

kelijke armbesturen meermalen overdreven vorderingen daarom-

trent deden, soms gepaard met bedreigingen, geheel in strijd met
de bestemming dier besturen. Schieten de middelen eener dia-

konie met de daad te kort, en hecht zij
, overeenkomstig hare

roeping, waarde aan het behoud harer betrekking tot hare arme
geloofsgenooten , dan zal zij gewis liever door de burgerlijke ge-

meente daartoe worden in staat gesteld, dan zich, met verzaking
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van haren pligt, aan die armen onttrekken
,
alvorens alle andere

wegen haar zijn afgesneden.

In dien zin is elk subsidie een bewijs van medewerking van
het openhaar gezag ter bereiking van het doel der kerkelijke in-

stellingen van weldadigheid.

Om het verder toenemen van het subsidiestelsel zooveel mogelijk

tegen te gaan wordt niet vereischt
,
dat het voortdurend verleenen

van tot dusver genoten subsidien aan gelijke vormen worde on-

derworpen, als het toestaan van nieuwe of het verhoogen van
thans uitbetaalde. Dit schijnt ook niet raadzaam, omdat daar-

uit moeijelijkheden zouden voortspruiten
,
welke de goede werking

der wet bij hare invoering niet zouden bevorderen. De gemeen-
teraden, die het noodig of nuttig mogten oordeelen

,
die vormen

ook bij het voortdurend toekennen der tot hiertoe verleende sub-
sidien in acht te nemen, worden daarin door het stilzwijgen der

wet niet verhinderd.

Daar het hier overigens eene zaak van plaatselijk belang geldt,

blijft de toepassing der voorgestelde regelen geheel aan de be-
schikking der gemeentebesturen overgelaten

,
behoudens de nood-

zakelijke afwijking aan het slot van het 1ste lid van art. 91, voor
het bijzonder geval aldaar omschreven.

Art. 80. Dit voorschrift
, op zich zelf doelmatig , is onmisbaar

in verband met de volgende artikelen , die niet op godshuizen toe-

passelijk zijn.

Art. 81. De bepalingen van dit en de volgende artikelen be-
treffen alleen de subsidien

, verleend aan diakonien of kerkelijke

en gecombineerde armbesturen. Zij kunnen , uit haren aard

,

niet worden toegepast op de burgerlijke armbesturen noch op de
godshuizen

,
en zijn daarvoor ook niet noodig.

De burgerlijke armbesturen en godshuizen staan toch onder
het onmiddellijk gezag der gemeentebesturen

,
en voorde kerkelijke

godshuizen is de kwaal niet tot die hoogte gestegen, dat desAvege
gelijke tmorzieningen worden vereischt. Ook zou het niet altoos

gemakkelijk zijn, burgerlijke gestichten nevens de kerkelijke op
te rigten.

De bepaling, dat het bedrag dér subsidien voor alle in eene
gemeente aanwezige gesubsidieerde diakonien of kerkelijke en ge-
combineerde armbesturen, naar de reden van aller behoeften,
te zameti het gestelde maximum niet mag te boven gaan

, strekt om
voor te komen, dat, dewijl soms dat maximum voor een of ander
Avcinig beduidend gesubsidieerd armbestuur eener kleine kerkelijke

gemeente ontoereikend zou zijn
,

hoetvel andere gesubsidieerde
armbesturen van grooteren omvang daaraan gcene behoefte zouden
hebben , de toepassing der volgende artikelen noodzakelijk kon
worden

; iets hetgeen voorzeker niet raadzaam Avare.

Blijkens de tabel bij deze Memorie gevoegd, die eene splitsing

bevat van den onderstand, in één jaar uitgereikt, beloopen de
subsidien, door de gesubsidieerde diakonien en gecombineerde
armbesturen gezamenlijk over het geheele Rijk genoten

, ruim
de helft van den door deze instellingen verleenden onderstand.
Naar dezen grondslag is het maximum, bij dit artikel bedoeld,
op de helft van den onderstand gesteld.

Art. 82. Indien de subsidien aan al de gesubsidieerde diakonien
of kerkelijke en gecombineerde armbesturen, in eene gemeente
verleend, te zaïnen het gestelde maximum hebben bereikt, en het
aandeel van een of ander armbestuur in dat vereenigd maximum
daarna ongenoegzaam Averd bevonden tot het bereiken zijner

Avettelijke bestemming, zou het niet wenschelijk zijn, alleen voor
een gedeelte der armen, tot dusver door zoodanig bestuur
ondersteund, een burgerlijk armbestuur op te rigten.

Deed men dit, die oprigting moest soms geschieden voor een
zeer klein getal behoef'tigen

,
of voor die van eene enkele gods-

dienstige gezindte.

Dit zou niet strooken met het gewigt van dien maatregel
, noch

met den aard van een burgerlijk armbestuur. Daarenboven is

het in den regel wenschelijk
,

dat indien eenmaal de uitreiking
van onderstand van overheidswege onvermijdelijk is getvorden

,

het daaruit voortvloeijend beheer al de middelen omvatte
,

te

dien einde uit de gemeentefondsen beschikbaar gesteld.

Om deze redenen behooren
, in het

:

ondersteld geval, de maat-
regelen, bij de volgende artikelen vermeld, te worden toegepast
op al de armbesturen , die subsidie hebben genoten , onverschillig
of zich daaronder bevinden, voor Avelke dat aandeel nog wel
toereikend zou zijn. Het spreekt van zelf, dat de mate, waarin,
overeenkomstig de volgende artikelen, die toepassing zal 'plaats
hebben, voor elk armbestuur moet Avorden geregeld naar de
bijzondere omstandigheden, in welke het verkeert.

Het Gouvernement vereenigt zich overigens geheel met de
redenen

,
bij het verslag door de voorstanders van het artikel

aangevoerd
, ter Avederlegging der door anderen daartegen ge-

opperde bedenkingen. Voor het zeldzaam geval
, waarin de
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maatregel in Averking moet worden gebragt ,
meent de Regering

meer aan de ontAvikkelde gronden, dan aan de bedenkingen te

mogen hechten.

Artt. 83 en 81. Door de in het nieuwe ontwerp bij herhaling

ingelaschte woorden, tot dusver gesubsidieerde
,
is de bedoeling, ten

gevolge der bij het Verslag gedane vragen, duidelijker uitgedrukt.

Wordt art. 83 toegepast
,

dan zullen er geene gesubsidieerde

diakonien meer in de gemeente zijn. Zij worden dan ontheven
van zorg voor bepaalde dassen van armen. Dit heeft echter niet

plaats om die instellingen in de keus der door haar te bedeelen
armen te beperken, maar eenvoudig omdat hare middelen ontoe-
reikend zijn , die armen verder te ondersteunen. Het is deze
ongenoegzaamheid, Avelke de beperking te Aveeg brengt. Ten aanzien
van hen, die, naar mate der beschikbare middelen, bij de
diakonien armlastig blijven

,
houdt de vrijheid

,
bij art. 51 be-

krachtigd, stand.

Art. 81 is desniettemin noodig, omdat dit den grondslag bevat,
Avaarnaar de armlastigheid

, in het onderstelde geval , van de
diakonien en gecombineerde armbesturen op het burgerlijk arm-
bestuur Avordt overgebragt. De armen, voor welke dit plaats

heeft, Avorden dan, krachtens art. 43, niet meer bij de diakonie,

maar bij het burgerlijk armbestuur , armlastig verklaard.

ZESDE HOOFDSTUK.
Van bedelaars en landloopers.

Al wat betreft het qualificeren
, weren en bestraffen van bede-

larij en landlooperij behoort tot het gebied van het Wetboek van
Strafregt. Daarentegen behoort de wet van het armbestuur regelen

te geven betreffende de opnemingen verpleging van door den regter

,

Avegens bedelarij en landlooperij
,
veroordeelden in de bedelaars-

gestichten ; de aldaar tot handhaving der orde volstrekt noodige
tuchtiging, en de voldoening der kosten van verpleging in die

gestichten.

Art. 87. Thans zijn alleen het gesticht te Ommerschans en de
gestichten te Veenhuizen , alle behoorende tot de koloniën der Maat-
schappij van Weldadigheid, door den Koning verklaard te zijn

bedelaarsgestichten. De onderstelling
, dat men er in zou kunnen

slagen
, de bedelaars en landloopers elders met mindere kosten te

verzorgen, heeft wel eens den Avensch doen uiten, dat zij in

andere
,

daartoe te bestemmen
,
inrigtingen konden worden ge-

plaatst. De Regering heeft geoordeeld bij dit artikel de gelegen-
heid daartoe te moeten geven, op zoodanige Avijze dat aan haar
de invloed en hettoezigt, noodig tot verzekering vaneen geregel-
den gang van zaken

,
verblijven. Het is haar onverklaarbaar hoe,

zoo als in het Verslag geschiedt, aan dit artikel de strekking kon
worden toegeschreven, als of het zamenspanning tusschen de ge-
meente- en armbesturen der grootere gemeenten

,
om behoef'tigen

,

die zich aan bedelarij overgeven, naar de kleinere gemeenten
te verdrijven, bevorderde.

In dat Verslag komt wijders op nieuw de meening voor, dat tot

het ontslag der bedelaars uit de gestichten der Maatschappij van
Weldadigheid te gemakkelijk wordt overgegaan.

Hierover is ook gehandeld in § 156 van het Voorloopig Verslag
betreffende het Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting over 1851.
Het toen door de Regering gegeven antwoord bevat eene volledige
toelichting van dit punt. Daarbij zijn afschriften gevoegd van
de Koninklijke besluiten, die het onderwerp regelen.

De gemeenten betalen ten behoeve van het bijzonder fonds,
ingesteld bij de Avet van den lOden Februarij 1844 (Staatsblad
n°. 7), per hoofd evenveel, als de Regering, volgens het contract
van 1843, aan de Maatschappij voldoet. Kunnen zij tot eenen
minderen prijs verplegen, art. 87, het is reeds gezegd, zal daartoe
de gelegenheid openen. Kunnen zij dit niet, dan vervalt ook de
klagt, in het Verslag geuit, als waren de kosten in de tegen-
Avoordige bedelaarsgestichten te hoog.

Artt. 88 en 89. Het schijnt noodig en tevens voldoende, dat de
wet bepale , van welken aard de disciplinaire straffen zijn, Avelke

in de bedelaarsgestichten kunnen Avorden opgelegd.

In het Verslag is xmrlangd, dat de Avet zelve de gevallen noe-
me ,

waarin de tuchtiging of straffen kunnen worden opgelegd , of

althans iets omtrent den duur dier tuchtiging bepale.

Het geldt hier echter geenszins misdrijven, die onder de toe-

passing van het Wetboek van Strafregt A'allen. Worden deze
door de in bedelaarsgestichten verpleegden begaan, zij worden
eA7en als alle andere misdadigers A’oor den strafregter gebragt.

Het geldt alleen die vergrijpen, Avelke, Avil men de orde hand-
haven, binnen de Avanden der inrigting zelve en aanstonds moeten
worden gestraft. Voor deze schijnt de regeling der gevallen en
de mate Avaarin

,
gelijk mede de tijd waarvoor de tuchtiging kan

II.
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worden toegepast
,
best aan den Koning te worden overgelaten.

Welligt leert rijper ondervinding in het vervolg
,

dat sommige
regels door de wet kunnen worden gevestigd. Tot daartoe ligt

in het voorschrift ,
dat dit zal geschieden bij algemeenen maat-

regel van inwendig bestuur
,
voldoende waarborg tegen willekeur.

Het maximum echter der eenzame opsluiting
,
die zich van de

overige middelen van tuchtiging ook hierdoor onderscheidt, dat

zij tevens eene plaats in het strafregt bekleedt, kan wel door de

wet worden bepaald. Dit is bij art. 88 geschied.

De voorwaarden , de tijd en wijze van ontslag uit de bede-

laarsgestichten behooren gelijkerwijs bij maatregel van inwendig
bestuur te worden geregeld. Het bestaande Wetboek van Straf-

regt heeft daaromtrent alles aan de beschikking der Regering
overgelaten. Art. 89 is zoo gesteld , dat het ook dan zal kunnen
werken, ingeval een nieuw Wetboek van Strafregt dienaangaande
meer beperkende bepalingen mogt bevatten.

Artt. 90 en 91. De redenen bij art. 49 aangevoerd, om de, daar

bedoelde kosten niet ten laste der armbesturen ,
maar van de bur-

gerlijke gemeenten te brengen
,

voor zoover bijzondere of plaat-

selijke schikkingen daarin niet anders voorzien ,
zijn ook hier

van toepassing.

Het Verslag zegt, dat hier eene gewigtige vraag » in transitu”

wordt uitgemaakt. Geenszins. Dat de verplegingskosten van

bedelaars en landloopers in de bedelaarsgestichten in den regel ten

laste der burgerlijke gemeenten zullen komen, wordt niet in het

voorbijgaan, maar door eene op zich zelve staande bepaling

regtstreeks beslist.

Die kosten worden ook nu niet door het Rijk gedragen. Bij

eenen maatregel van inwendig bestuur (Koninklijk besluit van den

12den October 1819, Staatsblad n°. 50), zijn zij reeds ten laste

der burgerlijke gemeenten gebragt. Het voorschrift behoort in de

wet.

Geheele uitroeijing der bedelarij
,
in den vollen zin des woords

,

is nimmer en nergens bereikt, ondanks zoo vele en krachtige ver-

ordeningen te dien einde in alle tijden en landen uitgevaardigd.

Bedelarij zal nimmer geheel ophouden ,
zoolang niet alle ingezetenen

daartoe, door afwijzing aller aanvragen van bedelaars
,
medewerken.

Hoe wenschelijk dit ook ware
,
het is niet te wachten dat dit

spoedig zal geschieden.

Het moge waar zijn
,
dat de bedelarij meer dan thans geweerd

zou worden
,

in dien de kosten der verpleging ten laste van het

Rijk werden gebragt ;
maar het Gouvernement volhardt bij het

gevoelen
,
dat uit zoodanige bepaling aanleiding kon worden ge-

nomen , de armen in die mate hulpeloos te laten
,
dat hun geen

andere toevlugt dan bedelen zou overblijven. Aldus zou de armenlast,

onder den vorm van wering der bedelarij
,

voor een groot en

vermoedelijk steeds toenemend gedeelte op den Staat worden

overgebragt.

De verpleging van bedelaars na het eindigen der hun opgelegde

gevangenisstraf is, in het wezen der zaak, niet anders dan het

ondersteunen van armen, op eene bepaalde wijze. Week men
van het beginsel af, dat die last plaatselijk blijft, men zou den

eersten grondslag aller goede armenzorg verlaten, en eenen hoogst

verderfelijken weg openen.

De kosten van opzending echter naar de bedelaarsgestichten

schijnt het niet onredelijk, voor rekening van den Staat te nemen.

De overbrenging op haar zelve is een maatregel van algemeene

politie. De uitvoering zal ,
zoo het Staatsgezag zich daarmede

,

op zijne kosten, belast, beter zijn verzekerd.

Art. 92. Het schijnt doeltreffend, het voorschrift van art. 273

van het Wetboek van Strafregt tot de bedelaars uit te breiden.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
Van de uitspraak over geschillen.

Art. 93. In het Verslag wordt de magt , bij dit artikel » in-

» zonderheid ook over de bijzondere instellingen van weldadigheid”

aan de Regering toegekend, buitensporig genoemd. Men zegt niet

waarin of waarom.
Dat de wet eene magt tot beslissing der hier omschreven ge-

schillen behoort aan te wijzen, kan niet twijfelachtig zijn. En
welke magt dan ,

zoo niet den Koning ?

De vraag , of eeno instelling al dan niet zij eene instelling van

weldadigheid en tot welke der in art. 3 bepaalde soorten zij be-

hoort, is blijkbaar administratief. Geschillen over de inrigting

en bestemming cener instelling hebben over het algemeen gelijk

karakter; zij kunnen echter burgerlijke regten betreffen, en voor

zooveel zijn zij aan de beslissing des Konings uitdrukkelijk

onttrokken.

Voorts wordt bij het artikel niet, zoo als het Verslag onder-

stelt, gehandeld van geschillen over het schorsen en ontslaan van

besturen van bijzondere instellingen , maar van dïu oTer het regt

tot benoemen , schorsen en ontslaan der besturen van alle niet

kerkelijke instellingen van -weldadigheid. Ook deze vragen zijn

administratief, en zullen door het administratiefgezag op de meest
eenvoudige, spoedige en minst kostbare wijze worden beantwoord.

Artt. 94 en 96. De bepalingen van art. 94 strooken met art. 132
der Grondwet, met den aard der zaak, en met hetgeen de on-
dervinding bij de toepassing der wet van 1818 als noodzakelijk

heeft doen kennen.

De hier bedoelde geschillen schijnen eveneens geschillen van
bestuur.

Alleen tot het uitoefenen van verhaal op diakonien of kerkelyke
armbesturen ,

wordt de tusschenkomst des burgerlijken regters

vereischt, omdat het, ten aanzien van deze, ontbreekt aan ad-
ministratieve middelen, zoo als die bij artt. 99 en 100, tot

verzekering dat de beslissingen der administratieve magt uitvoe-

ring erlangen, verordend.

Hoewel onderscheiden kantonregters meermalen in den zin van
het slot van art. 94 handelden, hebben anderen getwijfeld, of zij

daartoe wel verpligt of zelfs bevoegd waren. Het is , om de
kennis der waarheid te bevorderen, noodig, dien twijfel te doen
ophouden.

Alt. 95. Dit artikel is een uitvloeisel van art. 133 der Grond-
wet en art. 168 der provinciale wet. Onder de werking der wet
van 1818 is meermalen de vernietiging van uitspraken van Gede-
puteerde Staten eerst na verloop van jaren gevraagd.

Dit strijdt met een geregelden gang der administratie. Van
daar de voorgedragene beperking, die het regt des Konings, om
ten allen tijde te vernietigen onaangeroerd laat. Van dat regt

kan dus steeds
,
tot bevordering eener juiste toepassing der wet

en alzoo in het algemeen belang, gebruik worden gemaakt.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
Algemeene en slotbepalingen.

Onder godshuizen begrijpt de wet alle wees- , oudemannen- en
vrouwen-, besteding-, proveniers- en armhuizen, hofjes, ge-

stichten tot verzorging van arme gebrekkigen
,
zieken, krankzin-

nigen, en in het algemeen alle inrigtingen , waarin behoeftigen

uit weldadigheid worden gehuisvest, om het even of zij daarin

verder geheele of gedeeltelijke dan geene verzorging om niet erlan-

gen. De bewoordingen van het artikel omvatten die allen.

Zoo er onder de hofjes en proveniershuizen , waarvan bij het

Verslag is geivaagd ,
zijn, die het zoo even omschreven kenmerk

missen
,
en volgens list bij art. 1 opgemerkte , niet kunnen gezegd

worden tot het armbestuur te behooren, dan zal daarop worden
gelet bij de beslissing krachtens art. 93 , of zij al dan niet be-

hooren tot de instellingen van weldadigheid, die onder het bereik

dezer wet vallen.

Art. 100. Het is niet te voorzien , dat het geval bij dit artikel

bedoeld, zich dikwerf zal voordoen. Er zijn nogtans burgerlijke

armbesturen, wier bijzondere gesteldheid daartoe, zoo zij geen

subsidie uit de gemeentefondsen erlangen, aanleiding kan geven.

Art. 101. De billijkheid dezer bepaling, voor het geval dat

een gemeentebestuur eene diakonie of kerkelijk armbestuur in

regten moet aanspreken (art. 96), schijnt geen betoog te behoeven.

Art. 102. De stukken uit deze wet voortvloeiende
,
betreffen

uitsluitend zaken , welke de armen of instellingen van weldadig

heid aangaan. Dit regtvaardigt het voorstel genoegzaam.

Art. 103. De Regering acht het niet raadzaam, overeenkomstig

den bij het Verslag medegedeelden wensch van eenige leden
, in

do wet de verordeningen van Franschen oorsprong , die door haar

worden afgeschaft ,
uitdrukkelijk te vermelden. Reeds daaromtrent

zou onvolledigheid mogelijk zijn ; en werden de Frnnsche veror-

deningen opgenoemd ,
hetzelfde diende plaats te hebben ten aanzien

der oudere en nieuwere Nederlandsche voorschriften.

Ook hierbij kon ligt verzuim plaats hebben. Er is daarom,

naar het oordeel der Regering, geen veiliger weg dan, zoo als bij

het artikel geschiedt, allo vroegere wetten, reglementen en ver-

ordeningen betreffende de onderwerpen, bij deze wet geregeld , af

te schaffen. Ten aanzien dier onderwerpen zal zij dus eenig rigt-

snoer zijn.

liet spreekt van zelf, dat de wet alleen verordeningen van het

openbaar gezag afschaft ,
en dus niet die van bevoegde kerkbesturen.

Deze blijven volgens art. 5 werken , mits niet strijdende met

de wet.

De Minister van Binnenlanclsche Zaken ,

Thobbecke.
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TABEL, houdende aanwijzing van het beloop van den onderstand, in 184S uitgereikt door
diakonien of kerkelijke en door gecombineerde armbesturen

,
en van de subsidien

,
aan

ieder dier beide soorten verleend.

PROVINCIËN.

BEDRAG VAN DEN ONDERSTAND IN 1848
VERSTREKT DOOR

BEDRAG
van het

subsidie

door

diakonien

in 1848
genoten.

BEDRAG VAN DEN ONDERSTAND IN 1848
VERSTREKT DOOR

BEBRAG

van het subsidie

door

gecombineerde

armbesturen

in 1848 genoten.

alle

diakonien.

niet-

gesubsidieerde

diakonien.

gesubsidieerde

diakonien.

alle

gecombineerde
armbesturen.

niet-

gesubsidieerde

gecombineerde
armbesturen.

gesubsidieerde

gecombineerde
armbesturen.

Noordbrabant . . f 26,551.32 f 7,164.01 f 19,387.31 f 11,408.90 >J » ))

Gelderland . . . 226,212.61 162,551.04 63,661.57 20,248.235 » » »

Zuidholland . . 586,627.09 249,255.56 337,371.53 158,797.135 f 132,691.625 f 3,325.28 f 129,366.345 f 68,738.715

Noordholland . . 340,985.725 158,358.735 182,626.99 77,047 12 5 1,253.625 321.94 5 931.68 31.20

Zeeland . . . . 171,129.655 57,157.33 113,972.32 5 80,374.305 4,592.63 858.49 3,734.14 2,272.49

Utrecht . . . . 154,153.75 109,447.925 44,705.82 5 8,859.41 4,840.35 1,803.55 3,036.80 1,600.00

Friesland . . . 237,828.18 159,264.18 78,564.00 45,337.0fK 10,373.65 5 » 10,373.65 5 10,872.00

Overijssel . . • 123,228.455 62,109.38 61,119.07 5 21,595.46 21,912.73 678.32 5 21,234.40 5 4,745.62 5

Groningen . . . 278,918.37 51,346.135 227,572.235 134,362,77 » » » ))

Drenthe .... 60,151.605 33,973.60 26,178.005 (*)26,680.00 » » » /

Limburg . . . 15,931.605 10,616,44 5 5,315.16
)

2,500.00 » ))

.

)> »

f2,221,718.365 fl,061,244.34 fl, 160,474.025 f587,210.34 f 175,664,615 f 6,987.59 f 168,677.02 5 f 88,260.03

(*) Deze subsidien hebben ook tot andere uitgaven dan verstrekten onderstand gediend, en bepaaldelijk te Meppel en Höogeveen
hebben de diakonien een aanzienlijk gedeelte daarvan weder aan besturen van godshuizen uitgekeerd.

[XIX. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot regeling van het Muntwezen in

de West-Indien

;

uitgebragt in de zitting van den löden
Februarij 1853.

Op het Voorloopig Verslag omtrent het wets-ontwerp tot re-
geling van het muntwezen in de West-Indien en ter Kuste van
Guinea is door den heere Minister van Koloniën den 25sten No-
vember 1S52 ingezonden de navolgende

MEMORIE VAN BEANTWOORDING.

Ad § 1. De Regering deelt de ziénswijze der leden, die ver-
langen, dat de regeling van het Oost-Indische muntstelsel niet
op den achtergrond moge blijven. Dit onderwerp zal eerlang we-
der in behandeling worden gebragt.

Ad § 2. De biljetten der Curatjaosche Bank stellen een groot
gerief daar voor de handeldrijvende ingezetenen en hebben geene
stoornis in de goede werking van het muntstelsel te weeg gebragt.
Sedert de schorsing der verzilvering is dan ook geenerlei moeije-
lijkheid te dier zake ondervonden. Bovendien levefen de belee-
ningen en verdere transactiën van de Bank, waarop de uitgifte

der biljetten bepaaldelijk steunt
, voldoende zekerheid op, dat de

waarborg van het Gouvernement tot geenerlei nadeel kan leiden.

Ad § 3. De Regering heeft , naar aanleiding van de ook thans
geopperde bezwaren, geene bedenkingen tegen het uitstellen der
regeling van het Nederlandsche muntstelsel ter Kuste van Guinea

,

tot dat ontwikkeling van nijverheid en welvaart in die bezitting
de wenschelij kheid daarvan zal hebben doen blijken.

Ad § 4._ In de bijgaande Nota van Wijzigingen is het woord
koloniën bijgevoegd.

Ad § 5. De aanhaling van het Koninklijk besluit van 29 Junij
1848 is, blijkens de Nota van Wijzigingen, alsnu in art. 1 van
het ontwerp weggelaten.

Ad § 6. De Regering deelt niet de meening
, in eene der Af-

deelingen geuit, dat de bepaling van het ontwerp
, volgens welke

de Nederlandsche gouden muntspeciën in de West-Indische be-
zittingen geen wettig betaalmiddel .meer zullen zijn , bedenkelijk

zou wezen. De toepassing van dit beginsel, ook in onze Oost-
Indische bezittingen, kan evenmin, hares inziens

, onbillijk ge-
noemd worden , vermits aldaar de gouden muntspeciën alreeds eene
handelswaar zijn, en gewis niet anders dan in een hoogst bijzon-

der en zeldzaam geval als betaalmiddel voor de daarop uitgedrukte
waarde worden ontvangen of uitgegeven. De Regering acht het
onnoodig, in de overzeesche bezittingen een termijn voor de in-

wisseling der gedemonetiseerde gouden munt vast te stellen
, en

heeft overigens geene bedenking om in het 2de lid van art. 1

van het ontwerp de toepassing van het 23ste artikel der wet van
26 November 1847 bepaald uit te zonderen. Eene wijziging in

dien zin is in de bijgevoegde Nota opgenomen.

Ad § 7. De Regering meent dat , met het oog op de verkregen
ondervinding, het voor de koloniale besturen niet zoo moeijelijk

zou zijn, de verhouding van de hier bedoelde vreemde muntspe-
ciën tot de Nederlandsche standpenningen vast te stpllen. Al-
thans tot dusverre is zoodanige moeijelijkheid niet ondervonden.
Intussehen bestaat er geene bedenking om art. 2 in dien zin te

wijzigen dat worde verklaard
,
dat vreemde zilveren muntspeciën

in 's Lands kas zullen worden aangenomen volgens eenen koers op
de innerlijke waarde gegrond, evenmin als om de tarifering hier te

lande te doen plaats hebben, op voorstel der koloniale besturen.
Eene wijziging in dien zin vindt men in bijgaande Nota.

Ad 6 8.
k
Om de bedoeling beter te doen uitkomen

, zijn in de
Nota van Wijzigingen , achter het 4de artikel, bijgevoesrd de woor-
den: n in de lij art. 1 vermelde koloniën en bezittingen’.

De Minister van Koloniën
,

Chs. F. Paiiud.

De Commissie van Rapporteurs heeft, na kennis genomen te heb-
ben van de bovenstaande Memorie van Beantwoording, alsmede
van de daarbij behoorende, hierachter gevoegde Nota van W ij -

zigingen, geen nader onderzoek te dezer zake in de Afdeelingen
noodig geacht. Zij is eenparig van oordeel, dat dit wets-ontwerp,
zoo als het thans ligt, kan worden aangenomen.

Aldus vastgesteld den 15den Februarij 1853.

Bachiene.

Engelen.

Van’ Hall.

WlNTGENS.

Baud.



Wijzigingen in enkele bepalingen der Algemeene Wet op het heffen der Regten van In-
,

Uit- en Doorvoer enz.

(Bijlagen der Memorie van Toelichting.)

[XIX. 5.]

NOTA VAN WIJZIGINGEN in het Ontwerp van Wet
lot regeling van het Muntwezen in de West-Indien. [Zie

dit Wets-ontwerp op bladz. 80 en 81 dezer Bijlagen .]

Uit het opschrift van het wets-ontwerp weg laten de woorden:
en ter Kuste van Guinea.

Art. 1 zal luiden als volgt:

» De wet van den 26sten November 1847
(
Staatsblad n°. 69)

,

» tot regeling van het Nederlandsche muntwezen, is verbindende
» voor de koloniën en bezittingen van het rijk in de West-Indien.

» De krachtens vroegere wetten geslagen gouden muntspeciën
» zijn, na het in werking treden der tegenwoordige wet, geen
)> wettig middel van betaling meer, en zal alzoo art. 23 van de
» boven vermelde wet in de West-Indien niet van toepassing zijn.”

Art. 2 zal luiden als volgt:
i) Vreemde muntspeciën kunnen, in de bij art. 1 vermelde kolo-

» nien en bezittingen, in ’s Lands kassen in betaling worden
» aangenomen, volgens eenen koers, op de innerlijke waarde
» gegrond, en door Ons, op voorstel der koloniale besturen, te

» bepalen.”

Aan Art. 4 worden toegevoegd de woorden: in de hij art. 1

vermelde koloniën en bezittingen.

BIJLAGEN der Memorie van Toelichting van het Ontwerp
van Wet houdende wijzigingen in enkele bepalingen der Alge-

meene Wet op het heffen der regten van in-
,
uit- en door-

voer enz. van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38).

[LXXII. 4.]

I

BIJLAGE 18.

Adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken té

Oldenzaal aan den heer Minister van Finantien.

Oldevzaal, 8 Februarij 1851.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oldenzaal ontvangt
van handelaren en winkeliers gedurig klagten wegens vermindering
in hun debiet van eenige aan belasting onderhevige waren

,
voor-

namelijk van gedistilleerd
,
tarwemeel zout en suiker. Zij schrijven

dezen achteruitgang in hun bedrijf alleen en in waarheid toe aan
de bepaling der wet

,
die ieder individu de vrijheid laat op het

terrein van toezigt , zonder documenten
,
eene zekere hoeveelheid

dezer waren te vervoeren en aan het meer en meer in gebruik
komen om , door deze vergunning

,
de ter sluik ingevoerde waren

,

zonder straf, gemakkelijk te kunnen verspreiden en verkoopen.
De Kamer mag derhalve niet langer achterwege blijven deze

klagten onder het oog van Uwe Excellentie brengen
,

daar niet

alleen de schatkist door deze handelingen benadeeld wordt, maar
nijvere burgers in hun eerlijk beroep daarvan de grootste schade

ondervinden.

Het zal Uwe Excellentie niet onbekend zijn dat dagelijks hon-
derdtallen

,
bij troepen van twintig en meer

,
en dat meerendeels

kinderen van tien h vijftien jaar, de grenzen met deze waren
verlaten, zich later verdeden en eenige daarvan zich tot in het

hart van Overijssel verspreiden, en dat deze ter sluik ingevoerde

waren zelfs tot aan gene grens der provincie verhandeld worden.
Zonder zich eenigzins met administrative bemoeijingen in te la-

ten
,
moet de Kamer zich toch afvragen wat in het vervolg van

zoo vele handen zal worden, die aan nijverheid, landbouw en

andere maatschappelijke weikzaamheden onttrokken worden. Het
antwoord op dezo vraag zal niet moeijelijk vallen.

Om overtuigd te zijn' van bovengemelde klagte zal het Uwe
Excellentie gemakkelijk zijn te calculeren, de bevolking van Over-
ijssel en inzonderheid van Twenthe in aanmerking genomen

, hoe
veel de artikelen gedistilleerd

,
zout en tarwemeel daar minder dan

in andere provinciën opbrengen. Volgens zaakkundigen wordt op
het onvrije territoir dezer provincie >V4 , en volgens anderen 9/io
van het verbruikte gedistilleerd ter sluik ingevoerd en met de
andere artikelen, zout, tarwemeel en suiker, zal dit wel niet minder
zijn. Wanneer het derhalve mogelijk ware de bepaling der wet
te vemuderen

,
en alzoo zonder documenten niet zoo vele ver-

schillende artikelen te zamen mogten vervoerd worden
, dan ver-

meent de Kamer dat de sluikerij weldra geheel zoude ophouden.
Daar deze en andere argumenten echter buiten hare bemoeijing

liggen, zoo vertrouwt zij evenwel dat Uwe Excellentie alles wat
in haar vermogen is zal aanwenden om aan de gegronde klag-
ten der kleinhandelaars een einde te maken

, en dat door de po-
gingen, welke Uwe Excellentie daartoe wel zal willen aanwen-
den, een aantal jeugdige menschen voor een gewis bederf be-
waard, en aan nijverheid, landbouw of andere maatschappelijke
werkzaamheden teruggegeven worden.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oldenzaal

,

Zehesder Teals , President.

Ter ordonnantie van dezelve

,

J. Köhler, Secretaris.

[LXXII. 5.]

BIJLAGE C.

Verzoekschrift van ingezetenen der provincie Groningen
aan den heer Minister van Finantien.

Ondergeteekenden, winkeliers en grossiers in de provincie Gro-
ningen ,

nemen met den meesten eerbied de vrijheid, eene voor
hen en voor het Rijk hoogst belangrijke zaak onder uwe aandacht

te brengen. Het betreft de sluikerij
, die in de oostelijke dee!en

dezer provincie , als geoorloofd vervoer , met verscheidene belaste

handels-artikelen gedreven wordt, en die van tijd tot tijd aan-
merkelijk toeneemt.

Deze sluikerij wordt vooreerst gedreven door eene menigte der

bewoners van de Oostfriesche grenzen , die gemakkelijk eene ze-

kere hoeveelheid goederen in hunne huizen kunnen binnenhalen

,

en dan daarvan aan zoogenoemde dragers zoodanige hoeveelheden

overdoen, als volgens de wet vrij mogen vervoerd worden
,
en die

bestaan in sterke dranken, wijn , kandij, suiker, zout, zeep en

meel. Die op zich zelve geringe hoeveelheden worden inderdaad

zeer aanzienlijk, wanneer men bedenkt, dat langs eenen enkelen

weg, namelijk van Bellingwolde naar Blijham , dagelijks tusschen

de 200 a 300 personen
,
grootendeels kinderen , zich met het ver-

voeren bezighouden ; en dat er bij voorbeeld in de gemeente
Winschoten alleen ,

dagelijks naar gemiddelde raming ongeveer voor

f 200 wordt binnengebragt. Zoo gaat dit sluiken dagelijks voort

langs de geheele grenslinie, en het vervoer langs verschillende

wegen, behalve naar Winschoten, naar eene menigte andere ge-

meenten; om slechts enkele te noemen , naar Pekel-A, Wildervank,
Veendam, Scheemda, Muntendam, Zuidbroek, Sappemeer, Hooge-
zand

,
enz., enz., enz.

De noodzakelijke gevolgen hiervan voor den winkelier en| gros-

sier , om niet te spreken van de zedeloosheid en wettelooqsheid

die er door ontstaat, en van de verbastering van tallooze kin-

deren die op deze wijze tot eene toekomstige pest voor de maat-

schappij opgroeijen , liggen voor de hand. De ingezetenen
,
die

zich op zulk eene gemakkelijke wijze en zoo goedkoop van som-
mige artikelen beneden het bedrag van den accijns kunnen voor-

zien , maken menigvuldig van de hun aangebodene gelegenheid

gebruik , en de gevestigde handelaar , die het verschuldigde aan
den Lande betaalt en daarenboven met hooge patentregten is

bezwaard , wordt door den ougepatenteerden smokkelaar zelfs te

gronde gerigt.

Immers in sommige der bovengenoemde artikelen is de handel

in bedoelde streken inderdaad zoo goed als dood.

Ware dit alles ten gevolge van wettige concurrentie of wet-

tigen vrijen handel, wij zouden het vervallen onzer middelen van
bestaan betreuren, maar moeten zwijgen, omdat het nlgemeene

belang boven het bijzondere gaat ,
maar thans

,
daar de noodza-

kelijke voorziening in de behoeften van ’s Rijks middelen ons be-

drijf reeds zoo zeer bezwaart , en door allerlei daaruit voort-

vloeiende belemmeringen en lastige formaliteiten ten hoogste be-

moeijelijkt en benadeelt, te moeten zien, dat eene tallooze menigte

sluikers die wetten straffeloos kan overtreden, en anderen stel-

selmatig volgens de wet , maar met vertrapping der regten welke
wij ons moeten koopen , onzen handel in den grond boren , en

daarenboven aan de schatkist voor land en gewest aanzienlijke

sommen ontrooven, die wij mede moeten helpen aanvullen, dit

geeft ons, meenen wij, regt matige aanleiding, om ons beklag

daarover onder uwe oogen te brengen.

Wij verlangen daarom ook niet het een of ander voorregt of

vrijstelling van de bepalingen der wet, maar slechts eene gelijk-

matige en voor allen geldende toepassing van haar beginsel; de

wijze waarop en de middelen waardoor aan wijzer beleid en

wijzere inzigten overlatende.
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Overeenkomst met Beijeren tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners.

(Missive; Overeenkomst.)

Het is dus ons eerbiedig verzoek dat bet U moge behagen, onze

klagten en bezwaren in ernstige overweging te nemen ,
en zoo mo-

gelijk de vereischte middelen te willen beramen en te doen uit-

voeren
,
opdat de bedoelde sluikerij en de door de wet zelve ge-

oorloofde ontduiking van haar beginsel , tot nadeel van eene me-

nigte ingezetenen van deze en andere grensprovinciën ,
en tot

schade van ’s Lands geldmiddelen , worden weggenomen ; deze kan-

ker voor de maatschappij en hare toekomst worde tegengegaan en
zooveel mogelijk afgesneden, en opdat de burger, die ’s Lands
wetten moet en wil eerbiedigen en nakomen

,
gehandhaafd worde

in zijn regt tegen diegenen, die in hare verkrachting en vernie-

tiging hun voordeel zoeken.

[Volgen 111 onderteekeningen.)

[LXXIV. 1.]

MISSIVE, ingekomen in de zitting van den loden, Februarij 1852.

’s Gravenhage
,
den 20sten December 1852.

Mijnheer de Voorzitter!

Overeenkomstig ’s Konings magtiging, heb ik de eer, ter voldoening aan het 2de lid van art. 57 der Grondwet, hiernevens, van

wege Zijne Majesteit, aan U Hoogedel Gestr. te doen toekomen, afschrift der Overeenkomst, welke, ter wederkeerige uitlevering

van boosdoeners, tusschen Nederland en Beijeren
,
den 25sten October 1852 te ’s Gravenhage is gesloten.

Ik verzoek U Hoogedel Gestr. gemelde Overeenkomst aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te willen mededeelen.

De Minister van Buitenlandsche Zaken
,

Van Zuijlen van Nyevelt.
Den Heere Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal.

[LXXIV. 2.]

OVEREENKOMST, op den 2i>sten October 1852 tusschen Nederland en Beijeren te ’s Gravenhage gesloten ,

tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners.

Naardien Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne

Majesteit de Koning van Beijeren het nuttig geoordeeld hebben

de uitlevering van boosdoeners door eene overeenkomst te regelen,

zoo hebben Hoogstdezelven tot dat einde met volmagt voorzien,

en wel Zijne Majesteit de Koning der Neder’anden, den heer

Jacob Pieter Pompejus baron van Zuijlen van Nyevelt, Hoogst-
deszelfs Minister van Buitenlandsche Zaken ;

en Zijne Majesteit de Koning van Beijeren ,
Hoogstdeszelfs

Kamerheer, Raad van Legatie en Minister-Resident bij Zijne

Majesteit den Koning der Nederlanden, Maximiliaan graaf von

Marogna, ridder van Hoogstdeszelfs orde van Verdiensten van
den Heiligen Michaël, groot-kommandeur der Koninklijk-Griek-

sche orde van den Verlosser, en kommandeur der 2de klasse van
de groot-hertoglijk Hessische orde van Verdiensten van Philips

den Edelmoedigen;
welke

,
na over en weder gedane mededeeling hunner volmag-

ten , omtrent de navolgende artikelen zijn overeengekomen:
Art. 1. De Koninklijk-Nederlandsche en de Koninklijk-Beijersche

Regering verbinden zich wederkeerig om, op aanvrage der andere

partij , aan elkander uit te leveren zoodanige personen
,
met uitzon-

dering hunner eigene onderdanen , welke door de regtbanken of

door den regter van die der beide Staten, waarin of waartegen
misdaden of wanbedrijven begaan zijn, veroordeeld of in staat

van beschuldiging gesteld zijn, of tegen welke regtsingang met
bevel van gevangenneming is verleend.

Onder de benaming van eigene onderdanen zijn, wat de uit-

voering der tegenwoordige overeenkomst aangaat, zoodanige vreem-
delingen begrepen, die, volgens de wetten des Lands, aan het-

welk de uitlevering gevraagd wordt, met de eigene onderdanen
zijn gelijkgesteld, alsmede die vreemdelingen, welke zich in het

land hebben gevestigd, en na met eene inlandsche vrouw ge-
huwd te zijn, een of meer kinderen uit dit huwelijk bezitten,

welke in het land zijn geboren.

Art. 2. De uitlevering zal alleen plaats hebben in geval van
veroordeeling , beschuldiging of vervolging wegens de navolgende
misdaden of wanbedrijven, en wel wanneer die buiten het gebied
van den Staat zijn gepleegd

,
aan welken de uitlevering wordt

gevraagd

:

1°. Moord, vergiftiging, vadermoord, kindermoord, manslag,
verkrachting

;

2°. Brandstichting

;

3°. Yaischheïd in geschriften, daaronder begrepen het namaken
van bankbiljetten, muntpapier en openbare schuldbrieven;

4°. Yalsche getuigenis

;

5°. Muntvervalsching , muntschennis, en het des bewust in

omloop brengen van valsche munt;

Nachdem Seine Majestat der König der Niederlande und Seine

Majestat der König von Bayern für nützlich befunden haben, die

Auslieterung der Verbrecher durch eine Uebereinkunft zu regeln,

haben Allerhöchst dieselben zu diesem Behufe mit Yollmacht ver-

sehen, und zwar Seine Majestat der König der Niederlande , den

Herrn Jacob Peter Pompejus Baron van Zuijlen van Nyevelt,

Allerhöchst Ihren Minister der auswartigen Angelegenheiten

;

und Seine Majestat der König von Bayern ,
Allerhöchst Ihren

Kammerer, Legationsrath und Minister - Residenten bei Seiner

Majestat dem Könige der Niederlande, Maximilian Grafen von
Marogna, Ritter Allerhöchst Ihres Yerdienstordens vom heiligen

Michaël, Grosscommandeur des Königlich - Griechischen Erlöser-

ordens, und Commandeur II ter Classe des Grossherzoglich Hessi-

schen Verdienstordens Philipps des Grossmüthigen ;

welche, nach vorheriger gegenseitiger Mittheilung ihrer Yoll-

machten, iiber folgende Artikel übereingekommen sind

:

Art. 1. Die Königlich - Niederlandische und die Königlich-

Bayerische Regierung verpflichten sich gegenseitig , auf Antrag
des anderen Thèiles, sich diejenigen Personen mit Ausnahme
ihrer eigenen Staatsangehörigen auszuliefern, welche durch die

Gerichte oder durch den Richter desjenigen von beiden Staaten

,

in welchem oder gegen welchen die Yerbrechen oder Yergehen
begangen worden , verurtheilt oder in Anklagestand versetzt wor-
den sind, oder gegen welche ein gerichtliches Verfahren mitVer-
haftsbefehl eingeleitet ist.

Unter der Benennung der eigenen Staatsangehörigen sind, was
den Vollzug der gegenwartigen Uebereinkunft angeht

,
solche

Fremde mitverstanden
,
welche nach den Gesetzen des Landes

,

bei dem die Auslieferung beantragt wird
,
den eigenen Unterthanen

gleichgestellt sind, ebenso diejenigen Auslander ,
welche sich im

Lande niedergelassen und nach ihrer Verheirathung mit einer

Inlanderin, ein oder mehrere Kinder aus dieser Ehebesitzen, wel-

che im Lande geboren sind.

Art. 2. Die Auslieferung soll nur im Falie der Verurtheilung,

Anklage oder Verfolgung wegen folgender Yerbrechen und Ver-
gehen Statt finden

, und zwar
,
wenn diese ausserhalb des Gebiet

es desjenigen Staates begangen sind
,
bei welchem die Ausliefe-

rung in Antrag gebracht wird:
1°. Meuchelmord, Vergiftung, Vatermord, Kindermord, Todt-

schlag, Nothzucht;
2°. Brandstiftung

;

3°. Yerfalschung von Schriften, mit Inbegriff der Nachahmung
von Bankbillets, von Papiergeld und öflentlichen Creditpapieren

;

4°. Falsches Zeugniss

;

5°. Münzfalschung
,

Münzverschlechterung und wissentliche

Inumlaufsetzung falschen Geldes

;
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6°. Diefstal met verzwarende omstandigheden, verduistering
gepleegd door openbare ontvangers of bewaarders

, oplijm" kne-
velanj

;

° ö

7°. Omkooping van openbare ambtenaren;
8°. Bedriegelijke bankbreuk.
Art. 3. De uitlevering zal geen plaats hebben

, bijaldien die op
grond van dezelfde misdaad of hetzelfde wanbedrijf wordt aan°-e-
vraagd waarvoor de opgevraagde persoon in het land

, waar
tuj zich bevindt , vervolgd geworden is of vervolgd wordt.

Indien de opgeëischte persoon wegens eene andere misdaad
of een ander wanbedrijf, gepleegd tegen de wetten van den
fetaat, aan welken de aanvraag tot de uitlevering geschiedt,
vervolgd wordt, of zich in hechtenis bevindt, zal zijne' uitleve-
ring worden mtgesteld tot dat hij buiten vervolging gesteld of
vrijgesproken zij, of zijne straf hebbe ondergaan. Dit vindt ook
plaats, indien de opgeëischte persoon zich wegens schulden in
hechtenis bevindt.

Art. 4. De uitlevering kan geen plaats hebben
, wanneer de

vervolging of de straf verjaard is naar de wetten van het land
aan hetwelk de aanvraag tot uitlevering geschiedt.

Art. 5. De uitlevering zal langs den diplomatieken weg wor-
den aangevraagd

, en niet worden toegestaan, dan op vertoon
van een vonnis van veroordeeling, of van in-staat-van-boschuldi-
ging-stellmg

,
of van regtsingang met bevel van gevangenneming

,

in het oorspronkelijke of in gewaarmerkt afschrift, in de, door
de wetgeving van den Staat die de uitlevering begeert, voorge-
schreven vormen, en welk stuk de misdaad of het wanbedrijf,
waarvan sprake is

, en de daarop toepasselijke strafwet, aanduidt

Art. 6. De, door de gevangenneming, het onderhoud en den
vervoer van den persoon, wiens uitlevering zal zijn toegestaan,
vei oorzaakte kosten, blijven binnen de grenzen van hun weder-
zij dsch grondgebied ten laste van eiken der beide StatenDe door het onderhoud en den vervoer bij den doortogt over
e gebied der tusschenliggende Staten veroorzaakte kosten komen

ten laste van den Staat
, die de uitlevering heeft aangevraagd.

,1e T>

7
'

•
" ann

f
er

,

ln den looP eener vervolging tot straf, eeneder Regeringen het hooren van getuigen noodig acht, welke inden anderen Staat woonachtig zijn
, zal langs diplomatieken weo-

tot dat einde eene rogatoire commissie worden ingezonden, e£
zal daaraan gevolg worden gegeven

, met inachtneming der wet-
ten van het land, waar de getuigen moeten gedagvaard worden.De beide Regeringen doen over en weder afstand van alle vor-deiing tot teruggave der daaruit ontstane kosten.

Iedere rogatoire commissie, welke een getuigenverhoor ten doel
heeft, moet van eene Fransche vertaling vergezeld zijn.

Art. 8. Wanneer in eene strafzaak de persoonlijke verschil’-n.ng van eenen getuige in den anderen Staat noodig is of ver-angd wordt, zal zijne Regering hem uitnoodigen, om aan de aanem gerigte oproeping te voldoen, en in geval van bewilliging,
zullen hem reis- en verblijfkosten toegestaan worden, volgens détanven en verordeningen, van kracht in het land, waar liet ver-hoor zal plaats hebben.

Art. 0. Wanneer in eene strafzaak de confrontatie van mis-dadigers dm in den anderen Staat in hechtenis zijn, of wel
(le mededeeling van overtuig,ngsstukken of bescheiden

, wdke zichin handen bevinden der autoriteiten van den anderen Staat, nuttm
of noodig geoordeeld mogt worden, zal de aanvraag daartoe laimlden diplomatieken weg geschieden en zal daaraan, onder verplig-
ting tot teruglevering der misdadigers, van de overtuigings-stuk-
ken en bescheiden, gevolg gegeven worden, voor zoover geene
bijzondere overwegingen zich daartegen verzetten
De beide Regeringen doen over en weder afstand van devergoeding der kosten

, welke uit de toe- en terugzending der
overtuigingsstukken en bescheiden voortvloeijen
Met betrekking tot de, zoo op het onderhoud, als op deuit-irte

r
ng tC confr°nteren misdadigers vallende kosten,

zijn de bepalingen van art. G van toepassing.
Art. 10. Door de voorafgaande bepaling

0
wordt geene inbreukgemaakt op de wetten welke in elk der beide landen den rc-gelmatigen loop der uitlevering ten onderwerp hebben, of welkevoor het vervolg daaromtrent zullen gemaakt worden.

Art. 11. Do tegenwoordige overeenkomst, welke op lictgroot-hertogdom Luxemburg met toepasselijk is
, zal eerst in werkfimkomen twintig dagen na Overeenkomstig de door de wet-evin°

doi beide landen voorgeschrevenc vormen, te zijn afgèkond'igd.
°

6°. Diebstahl unter erschwerenden Umstanden, Unterschlaming
Seitens offentlicher Einnehmer oder Yerwahrer, Prellerei °Er-pressung ;

’ ’

7°. Bestechung offentlicher Beamten;
8°. Betrüglicher Bankerott.
Art. 3. Die Auslieferung soll nicht Statt finden, wenn sie aufDrund desselben \ erbrechens oder Vergehens beantragt wirdwegen dessen das reclamirte Individuum in dem LandeT in wel-chem es sich befindet, verfolgt worden ist, oder verfohn wird.Wenn das reclamirte Individuum wegen eines anderen Verbre-chens oder Vergehens gegen die Gesetze des Staates, bei dem

die Auslieferung in Antrag gebracht wird, verfolgt wird oderveihaftet ist, so soll seine Auslieferung eingestellt werden, biser ausser A erfolgung gestellt oder freigesprochen worden ist oderseine Strafe abgebiisst hat. Diess findet auch Statt
, wenn das

reclamirte Individuum Schulden halber verhaftet ist.

Art. 4. Die Auslieferung kann nicht Statt finden, wenn dieAnklage oder die Strafe nach den Gesetzen desjeni-en Landes

wird
hrt 1St

’ bC1 WeIchem die Auslieferung in Antrag gebracht

Art. 5. Die Auslieferung soll auf diplomatischem We<m inAntrag gebracht und nur dann zugestanden werden, wenneinver-
urtheilemies Erkentniss

, oder eine Anklageakte, oder eine o-e-nektheke Verfolgt,ngs-Ordonnanz mit Verhaftsbetëhl im Orimnaloder in beglaubigter Abschrift, ausgefertiget in den durch° dieGesetzgebung des die Auslieferung begehrenden Staates vor^e-
schriebenen Formen beigebracht wird, welches Schriftstück dasm Rede stehenue A erbrechen oder Vergehen und das daraufan-
wendbare Strafgesetz bezeichnet.

Art. 6. Die durch die Verhaftung, den Unterhalt und den
Iransport des Individuums, dessen Auslieferung zugestanden wor-
den seyn wird verursacliten Kosten bleiben jedem der beiden
Staaten innerhalb der Granzen ihrer respectiven Gebiete zur Last.

Die, durch den Unterhalt und Transport verursachten Kosten
wahrend des Durchzuges über das Gebiet derdazwischen liegenden
Staaten, lallen dem die Auslieferung ansinnenden Staate zur Last.

.

Art
;

'• \
Venn m Yerfolge eines strafrechtlichen Yerfahrens

eme^der Regierungen die Vernehmung von Zeugen fiir nothwendig

Zij blijft van kracht tot zes maanden na , van den kant vaneene der contracterende Regeringen
,
gedane opzage.

Zij zal bekrachtigd worden , on de bekrachtigingen zullen „it-gewisseld worden binnen den tijd van zes weken of roo mo" cd ikvroeger.

o
_

o-- — teugen iur noinwencng
erachtet, die in dem andern Staate wohnhaft sind , so soll auf di-
plomatischem Wege zu diesem Behufe eine Requisition urn Ver-
nehmung ubersandt^ und derselben unter Beobaclitung der Gesetze
des Landes, wo die Zeugen vor zu Jaden sind

, Folge gegeben werden.
Die beiden^ Regierungen verzichten gegenseitig auf jeden Ans-

pruch wegen
_

Zurückerstattung der daraus entstehenden Kosten.
Jede Requisition, welclie eine Zeugenvernehmung zum Zwecke

hat
, muss von einer französischen Uebersetzung begleitet sevn.

.

Art ’ 8 ’ in einei’ Strafsache das persönlfche Erscheinen
eines Zeugen m dem anderen Staate nothwendig ist oder <m-
wunscht wird, so wird die Regierung desselben ïhn auffordern,
der an ïhn genchteten Vorladung Folge zu leisten, und im Zu-
stimmungsfalle sollen ïhm Reise und Aufenthaltskosten nach den
bestellenden Tanfen und Vrrordnungen desjenigen Landes bewilli-
get werden, in welchem die Arernehmung Statt finden soll.

Art. 9. Wenn in einem strafrechtlichen Falie die Controntation
von Verbrechern

, welclie in dem andern Staate in Haft sind,
oder die Mittheilung von Beweisstücken oder Urkunden, die sich
im Besitze der Behörden des anderen Staates befinden

, nützlich
oder nothwendig bebinden wird, so soll das Krsuchen darum auf
diplomatischem A\ ege ergehen

, und deinselben unter der Yer-
pfliclitung der Zurückliefcrung der Yerbrechcr und der Beweis-
stucke und Urkunden Folge gegeben werden, so weit nicht beson-
dere, dem entgegenstehende Riicksichten vorhanden sind.

Die beiden Regierungen verzichten gegenseitig auf den Ersatz
( ei. Kosten

, welclie auf Zusendung und Zurücksendung von Be-
weisstucken und Urkunden erlaufen.

Ilinsiclitlich der auf den Unterhalt, so wie auf die Hin- und
Zurucklieferung der zu confrontirenden Verbrecher erlaufenden
Kosten finden die Bestimmungen des Art. 6 Anwendnng.

Alt. 10.^ Bei den vorstehenden Bestimmungen bleiben ï’ene
Gesetze aufrecht erhalten, welclie in jedem von beiden Landern
die Leitung des regelmiissigen Ganges der Auslieferung zum
Degenstande haben oder welche kiinftig desshalb erlassen werden.

Art. 11 Der gegenwitnige Yertrag, welcher auf das Grossher-
zogthum. Luxemburg keme Anwendung findet, soll erst zwanzig
lage nach seiner in Gemüssheit der durch die Gesetz<mbun" bei-
der Lander vorgeschriebenen Formen erfolgten YeröffcnÜichuim zur
Ausfiihrung gebracht werden. °

Lr yerbleibt bis auf sechs Monate nach der Seitens der einen
der beulen contrahirouden Regierungen erfolgten Aufkündimin"
in Kraft. ° °

Derselbe wird ratificirt und die Ratificationen werden binnen
scchs n ochen , oder wo möglich friiher, ausgewechselt worden.
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Post-overeenkomst tusschen Nederland en de vrije Hanzeestad Bremen.

(Missive
;

Overeenkomst.)

Ten blijke -waarvan de wederzijdscbe gevolmagtigden dezelve

hebben onderteekend, en met hunne wapenen bezegeld.

Gedaan te ’s Gravenhage , den vijf en twintïgsten October

achttien honderd twee en vijftig.

(Get.) J. de Züylen de Nyevelt. (Get.) Marogna.
(L. S.) (L. S.)

Zur Urkunde dessen haben die respectiven Bevollm'achtigten

denselben unterzeichnet und ihm ihre Wappen beigedrückt.

Geschehen im Haag, den fünf und zwanzigsten October achtzehn

hundert zwei und fünfzig.

(Get.) J. de Züylen de Nyevelt. (Get.) Marogna.
(L. S.) (L. S.)

De Minister van Buitenlandsche Zaken verklaart, dat de bovenstaande overeenkomst door Zijne Majesteit den Koning der

Nederlanden op den twaalfden November en door Zijne Majesteit den Koning van Beijeren op den eersten December achttien

honderd twee en vijftig is bekrachtigd, mitsgaders dat de uitwisseling der acten van bekrachtiging op den zeventienden Decem-

ber daaraanvolgende heeft plaats gehad.

Van Zuijlen van Nyevelt.

[LXXV. 1.]

MISSIVE , ingekomen in de zitting van den 15den Februarij 1853.

Mijnheer de Voorzitter!
’s Gravenhage, den 28sten December 1852.

Overeenkomstig ’s Konings magtiging, heb ik de eer, ter voldoening aan het 2de lid van art. 57 der Grondwet, hiernevens, van

wege Zijne Majesteit, aan UIiEGestr. te doen toekomen, afschrift der tusschen Nederland en de vrije Hanzeestad Bremen gesloten

Overeenkomst tot regeling van het Postwezen
,
welke den 23sten September te ’s Gravenhage en den 28sten dier maand te Bremen is

geteekend geworden.

Ik verzoek UHEGestr. gemelde Overeenkomst aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te willen mededeelen.

De Minister van Buitenlandsche Zaken
,

Van Züulen van Nyevelt.
Den Heert Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal.

[LXXV. 2.]

OVEREENKOMST tusschen Nederland en de vrije Hanzeestad Bremen gesloten , tot regeling van het Postwezen ,

den 23sten September te ’s Gravenhage en den 28sten dier maand te Bremen geteekend.

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en de Senaat der

Vrije Hanzeestad Bremen
,

de betrekkingen van het postwezen

tusschen de beide Staten op eenen duurzamen voet en over-

eenkomstig met het belang der ingezetenen wenschende te regelen
,

hebben goedgevonden zich met elkander omtrent het sluiten

van een
\
postverdrag te verstaan en dienvolgens tot hunne gevol-

magtigden benoemd: Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden^,

den heer Pieter Philip van Bosse ,
kommandeur der orde van den

Nederlandschen Leeuw, enz., enz.
,
Hoogstdeszelfs Minister van

Finantien

,

en

de Senaat der vrije Hanzeestad Bremen, den heer Doctor
Heinrich AVilhelm Bartsch ,

directeur van het Stads-postambt te

Bremen,
die

,
na de uitwisseling hunner in behoorlijken vorm bevon-

dene volmagten , omtrent de navolgende artikelen zijn overeen-

gekomen :

Artikel 1. Er zal eene geregelde en dagelijksche uitwisseling

van brieven, stalen of monsters van koopwaren, en gedrukte
stukken van allerhande aard plaats hebben

, tusschen de post-

administratien van het Koningrijk der Nederlanden en het Stads-

postambt te Bremen.
Artikel 2. De kantoren van uitwisseling zullen zijn aan de

zijde der Nederlanden : de postkantoren te Arnhem en te Win-
schoten

,
en aan de zijde van Bremen: het Stads-Postambt aldaar.

De beide administratien kunnen met onderling overleg en naar
mate de dienst het vordert , andere kantoren van uitwisseling aan-
wijzen, of ook een of meerdere van de aangewezene opheffen , zoo

daartoe termen bestaan.

Artikel 3. De brievenmalen worden over en weder op de spoe-

digste wijze en langs den kortsten weg verzonden
,

te weten :

de pakketten, die tusschen Arnhem en Bremen gewisseld worden,
over het Koninklijk Pruissisch en Koninklijk-Hannoversche grond-
gebied, langs den weg van Emmerik, Oberhausen en Minden;

de pakketten
,

die tusschen Winschoten en Bremen gewisseld

worden , over het Koninklijk-Hannoversche en Hertoglijk-Olden-
burgsche grondgebied, langs den weg van Weener, Leer en
Oldenburg.

Het blijft echter aan de beide administratien voorbehouden

,

om zich met onderling goedvinden ook van andere wegen tot de

verzending der brievenmalen te bedienen
,

zoo daartoe in het
belang der correspondentie termen bestaan.

Artikel 4. De overbrenging der brievenmalen over den afstand

Seine Majestat der König derNiederlande und der Senat der freien

Hansestadt Bremen
,
von dem Wunsche beseelt

,
die Beziehungen

desPostwesens zwischen beiden Staaten auf einen bleibenden Fuss
und übereinstimmend mit dem Interesse der Eingesessenen zu
reguliren, haben fiir gut gefunden, sich mit einander über den
Abschluss eines Postvertrags zu verstandigen und in Folge dessen
zu ihren Bevollmachtigten ernannt :

Seine Majestat der König der Niederlande, den Herrn Peter
Philipp van Bosse ,

Kommandeur des Ordens vom Niederlandischen
Löwen etc. etc. Höchst Ihren Minister derFinanzen,

und
der Senat der freien Hansestadt Bremen

,
den Herrn Doctor

Heinrich AVilhelm Bartsch, Director des Stadt-Postamts zu
Bremen,

welche, nach Auswechselung ihrer
,
in gehöriger Form befunde-

nen Vollmachten, über die nachfolgenden Artikel übereingekommen
sind :

Artikel 1. Es soll eine regelmassige und tagliche Auswech-
selung von Briefen

,
Proben oder Mustern von Kaufmannswaaren

und von Drucksachen aller Art zwischen der Post-Administration
des Königreichs der Niederlande und dem Stadt-Postamte zu
Bremen Statt finden.

Artikel 2. Die Büreaux der Auswechselung sollen : Niederllin-

discher Seits die Postbüreaux zu Arnheim und zu AVinschoten-

und Bremischer Seits das Stadt-Postamt zu Bremen sein.

Die beiden Administrationen können nach gegenseitiger Abrede
und je nach Erfordern des Dienstes, andere Büreaux der Aus-
wechselung bestimmen, oder auch ein oder mehrere der hierzu

bestimmten aufhcben
, wenn Gründe dafür vorhanden sind.

Artikel 3. Die Briefposten werden gegenseitig auf die schnellste

AVeise und auf dem kürzesten AVege versandt ; namlich:

die Depeschen , welche zwischen Arnheim und Bremen gewech-
selt werden, über das Königlich-Preussische und Königlich-

Hannoversche Staatsgebiet, auf dem Wege von Emmerich, Ober-
hausen und Minden

;

die Depeschen, welche zwischen AArinschoten und Bremen ge-
wechselt werden, über das Königlich-Hannoversche und Gross-
herzoglich - Oldenburgische Staatsgebiet auf dem AVege von
AVeener, Leer und Oldenburg.

Es bleibt jedoch den beiden Administrationen vorbehalten,

sich mit gegenseitigem Gutfinden auch anderer AVege zur Ueber-
sendung der Briefposten zu bedienen, wenn hierzu im Interesse

der Correspondenz Gründe vorliegen.

Artikel 4. Die Befördorung der Briefposten auf der Streek*
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tusschen de Nederlandsche grenzen en de stad Bremen, zoowel
in de eene als in de andere rigting, geschiedt buiten kosten van
de Nederlandsche Regering.
De Regering van de vrije Hanzeestad Bremen zal zich met de

Regeringen der tusschen beide gelegene Staten verstaan, ten
einde den doorvoer der pakketten over het grondgebied der

laatstgemelde te verzekeren.

Artikel 5. De brieven en stalen of monsters van koopwaren,
afkomstig uit de Nederlanden en bestemd naar de stad Bremen of
onderhoorig gebied, en wederkeerig de brieven en stalen of
monsters van koopwaren afkomstig uit de stad Bremen of onder-
hoorig gebied, en bestemd naar de Nederlanden, kunnen, naar
de verkiezing der belanghebbenden, hetzij ongefrankeerd, hetzij

gefrankeerd tot aan de plaats van bestemming
,
worden verzonden.

Er kan geene gedeeltelijke fraukering plaats hebben.
Artikel 6. Het port voor de wederzijdsche briefwisseling is te

zamen gesteld uit het Nederlandsche en uit het Duitsche ver-
eenigingsport, waaronder tevens het ten behoeve van Bremen
te heffen port begrepen is.

Het ' Nederlandsche port wordt naar mate van den afstand
in eene regte lijn berekend, en bedraagt wegens iederen enkelen
brief uit of naar alle plaatsen , welke niet verder dan 30 Neder-
landsche mijlen van de Nederlandsche grenskantoren naar de zijde

van Hannover verwijderd liggen , alsmede uit of naar de plaatsen

zelve, waar die grenskantoren gelegen zijn, 5 cents.

Vdor alle plaatsen gelegen op een alstand van meer dan 30
Nederlandséhe mijlen van die grenskantoren, 10 cents.

Het Duitsche vereen igingsport , waaronder tevens het Bremer
port begrepen is, wordt berekend tegen 2 zilvergrossen voor
iederen enkelen brief.

Dit vereenigingsport wordt door Bremen genoten onder de

verpligting in art. 4 uitgedrukt.

De herleiding van de wederzijdsche porten in de muntspecie
van het andere land zal zoo naauwkeurig mogelijk geschieden,

hlvenwel zal tot vermijding van gebrokene sommen, en om
het frankeren door middel van postzegels ook ten aanzien der

wederzijdsche briefwisseling mogelijk te maken, het Duitsche
port van de Nederlandsche zijde niet anders dan in een getal

centen, ’t welk door 5 deelbaar is, het Nederlandsche port van
de zijde van Bremen daarentegen slechts in volle zilvergrossen

berekend worden.
De vergoeding der porten en frankeergelden tusschen de beide

administratien vindt over en weder plaats volgens het wer-
kelijke bedrag van 5 en 10 cents, of wel van 2 zilvergrossen,

zoo als hierboven bedongen is.

Artikel 7. Voor enkel worden gehouden de brieven die niet

meer dan 15 wigtjes (grammes) wegen.
Bij zwaardere brieven stijgt liet port in dier voege

,
dat voor

een gewigt

:

van 15 tot en met 30 wigtjes het tweevoudige port,

» 30 » » » 45 » i) drievoudige » ,

» 45 » )i » GO » !i viervoudige » ,

en zoo vervolgens voor elke 15 wigtjes daarenboven een- enkel

briefport meer ontvangen wordt.
Artikel 8. Stalen of monsters van koopwaren mogen slechts

tot eene zwaarte van 45 wigtjes met de brievenpost verzonden
worden. Daarvoor wordt, wanneer die voorwerpen op eene

kenbare wijze ingepakt zijn, tot eene zwaarte van 30 wigtjes het

enkele briefport, naar mate van den afstand, betaald. In geval

van zwaarder gewigt wordt daarvoor het dubbel briefport geheven.

Om evenwel die portvermindering te doen toepassen, mag aan
eene zoodanige verzending slechts de'n enkele brief ter zwaarte
van uiterlijk 15 wigtjes vastgehecht zijn, welke brief bij de

toepassing van het port te gelijk met het staal of monster ge-

wogen wordt. •

Artikel 9. De Nederlandsche postkantoren zullen zich bij

liet wegen der brieven enz. bedienen van het metrieke gewigt;
het Stads - postambt daarentegen van het Pruisaiache gewigt

,

waarbij 15 wigtjes met een Pruissisch lood worden gelijkgesteld.

Artikel 10. De ingezetenen van beide Staten kunnen over en
weder hunne brieven doen aanteekenen.

Van zoodanige brieven behoort het port, ten bedrage van dat

der gewone brieven tot aan de plaats van bestemming
, te wor-

den vooruitbetaald.

Daarenboven zal voor eiken brief, zonder onderscheid van ge-
wigt, en ten behoeve der administratie, waaronder het kantoor van
afzending behoort, een aanteekengeld ten bedrage van 10 cents

in do Nederlanden, en van 2 zilvergrossen te Bremen worden
ingevorderd.

Er wordt, zoo min wegens aangeteekende als wegens andere
brieven

,
eene aangifte van geldswaarde toegelaten.

Artikel 11. De post-administratie, in welker gebied oen aau-

zwischen der Niederliindischen Granze und der Stadt Bremen

,

sowohl in der einen als in der anderen Richtung, geschieht ffei

von Kosten für die Niederlandische Regierung.
Es ist Sache der Regierung der freien Hansestadt Bremen, die

Sicherstellung des Transits der Depeschen durch das Gebiet der
zwischenliegenden Staaten vermittelst einer Verstandigung mit
den Regierungen dieser Staaten zu bewirken.

Artikel 5. Die Briefe und Proben oder Muster von Kauf-
mannswaaren aus den Niederlanden stammend und nach der Stadt
Bremen oder dem Gebiete derselben bestimmt , und umgekekrt die

Briefe und Proben oder Muster von Kaufmannswaaren aus
Bremen oder dessen Gebiete stammend, und nach den Niederlan-
den bestimmt, können , nach Wahl der Interessenten, sowohl un-
frankirt als frankirt bis zum Bestimmungsorte versandt werden.

Theilweise Frankirung kann nicht Statt finden.

Artikel 6. Das Porto für den gegenseitigen Briefwechsel ist

zusammengesetzt aus dem Niederliindischen Porto und aus dem
Deutschen Vereins-Porto, worunter zugleich das zum Vortheile von
Bremen zu erhebende Porto begriflen ist.

Das Niederlandische Porto wird nach Verhaltniss der Entfèr-
nungen in gerader Linie berechnet, und betragt fur jeden einfa-

chen Brief, von oder nach jedem Orte, welcher nicht weiter als

30 Niederlandische Meilen von den Niederliindischen Griinzbüreaux
nach der Seite von Hannover entfemt liegt, so wie auch von
oder nach den Orten selbst

,
wo die Griinzbüreaux liegen

, 5 Cents.

Für jeden Ort, dessen EntfernuDg von den Griinzbüreaux
mehr als 30 Niederlandische Meilen betragt, 10 Cents.

Das Deutsche Vereins-Porto , worunter zugleich das Bremische
Porto begriffen ist, wird mit 2 Silbergroschen für jeden einfachen
Brief berechnet.

Dieses Vereins-Porto hat Bremen zu geniessen gegen Ueber-
nahme der in Artikel 4 enthaltenen Verpflichtung.

Die Reduction der gegenseitigen Portobetriige auf die Münzsor-
ten des andern Landes soll so genau wie möglich geschehen.
Gleichwohl soll, zur Vermeidung gebrochener Summen , und urn

das Frankiren vermöge Postmarken auch hinsichtlich des gegen-
seitigen Briefweohsels möglich zu machen

,
das Deutsche Porto

von Niederliindischer Seite nicht anders als in einer Summe von
Centen

,
welche durch 5 theilbar ist , das Niederlandische Porto

von Seiten Bremens dagegen nur in ganzen Silbergroschen berechnet

werden.
Die Vergütung des Porto's und des Franko’s zwischen den

beiden Administrationen findet gegenseitig nach dem wirklichen

Betrage von 5 und 10 Cents , oder aber von 2 Silbergroschen

,

so wie hieroben bestimmt ist , Statt.

Artikel 7. Für einfach werden die Briefe gehalten , welche
nicht mehr als 15 Grammen wiegen.

Bei schwereren Briefen steigt das Porto in der AVeise, dass für

ein Gewicht

:

von 15 bis inch 30 Grammen
, das doppelte Porto

,

I) 30 )i )i 45 )) )) dreifache » ,

» 45 ii ï) 60 ii ii vierfache » ,

und so weiter, für jede 15 Grammen darüber ein einfaches Brief-

porto mehr empfangen wird.

Artikel 8. Proben oder Muster von Kaufmannswaaren dürfen

nur bis zu einer Schwere von 45 Grammen mit der Briefpost ver-

sandt werden. Dafür wird, wenn die Gegenstande auf eine

kenntliche Weise eingepackt sind , bis zu einer Schwere von 30
Grammen das einfache Porto, im Verhaltniss der Entfernung

,

bezahlt. Im Falie schwereren Gewichts wird dafür das doppelte

Briefport oerhoben.
Damit diese Portöermassigung'Anwendung finden könne

,
darf

jedoch an einer derartigen Versendung nur ein einfacher Brief

im Gewichte von hüchstens 15 Grammen befestigt sein ; dieser

Brief wird bei der Anwendung des Porto’s zugleich mit der Probe
oder dem Muster gewogen.

Artikel 9. Dio Niederliindischen Postbüreaux sollen sicli beim
Wiegen der Briefe etc. des metrischen Gewichts, das Stadt-

Postamt soll sicli dagegen des Preussischeu (Zoll-)Gewichts

,

wobci fünfzehn Grammen einem Preussischen Lothe gleichgestellt

werden , bedienen.

Artikel 10. Die Eingesossenen beider Staaten können beiderseits

ihre Briefe recommandiren lassen.

Für derartige Briefe muss dass Porto zum Betrage desjenigen

für gewöhnliche Briefe, bis an den Ort der Bestimmung , voraus-

bezahlt werden.
Ucberdem soll für jeden Brief’, ohue Unterschied des Gewichts,

und zu Gunsten der Administratïon unter welche das Absen-
dungsbürcau gehort, eine Recommandationsgebühr zum Betrage

von 10 Cents in den Niederlanden und von 2 Silbergroschen zu

Bremen erhobeu werden.
Eine Werthsungabo ist sowohl bei den rccommnndirten , als

bei anderen Briefen unzuliissig.

Artikel 11. Die Postadministrntion , in deren Gebiet eiu
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geteekencle brief op de post gedaan is, zal, wanneer dezelve ver-

loren gaat, gehouden zijn aan den belanghebbende eene schade-

vergoeding van 25 Nederlandsche guldens, dan wel van 14 thalers

Pruissisch te betalen, behoudens het verhaal op de post-admi-

nistratie, in welker gebied het blijken zal, dat het verlies heeft

plaats gevonden.

De aanvrage daartoe moet binnen een jaar, na den dag van

het op de post bezorgen, ingediend zijn, terwijl bij gebreke daar

van de verpligting tot schadeloosstelling ophoudt.

Artikel 12. Nieuwspapieren, tijdschriften, prijscouranten, ge-

drukte circulaires en gedrukte aanbevelingsbrieven, onder kruis-

band of' onder een reep papier ingépakt, en geen schrift hoege-

naamd bevattende, zullen bij gefrankeerde verzending eene port-

vermindei ing genieten, in dier voege dat daarvoor, zonder

onderscheid van den afstand, en wanneer het gewigt niet boven
de 15 wigtjes bedraagt, bij verzending uit de Nederlanden slechts

een gemeenschappelijk port van 5 cents, en bij verzending uit

Bremen slechts een gemeenschappelijk port van 1 zilvergrosse,

alsmede voor zwaarder gewigt, telkens van 15 tot 15 wigtjes,

5 cents of 1 zilvergrosse meer berekend worde.

Uit dit gemeenschappelijk port vergoedt de Nederlandsche post-

administratie aan Bremen l/
3 zilvergrosse, Bremen daarentegen aan

de Nederlanden 2 cents voor elke 15 wigtjes.

Verzendingen onder kruisband of' reepen papier, welke niet

gefrankeerd zijn , zullen aan het volle briefport, volgens tarief,

onderworpen worden.

Artikel 13. De brieven afkomstig uit de koloniën of andere

overzeesche landen ,
welke in de Nederlandsche zeehavens zijn

aangebi'agt
,
en in het algemeen alle brieven van vreemden oor-

sprong en voor Bremen bestemd, welke door de Nederlandsche

grenskantoren aan het Stads-postambt worden uitgeleverd, zullen

van de zijde der Nederlandsche administratie slechts belast worden
met het Nederlandsche port en het vreemde verschot, ’t welk van
die brieven geheven wbrdt, wanneer zij voor de Nederlanden
zelve zijn bestemd.

Hetzelve port wordt bij de uitgifte te Bremen alleen verhoogd
met het Duitsche vereenigingsport van 2 zilvergrossen

, ’t welk
voor de brieven uit de Nederlanden afkomstig, volgens art 6

verschuldigd is.

In de omgekeerde rigting
,
zijn de brieven uit Bremen afkomstig,

die transito over de Nederlanden naar de koloniën of andere

overzeesche , en in het algemeen naar verder gelegene vreemde
landen verzonden worden, onderhevig aan eene gedwongene fran-

kering tot aan de Nederlandsche zeehaven of het grenskantoor van
uitgang uit de Nederlanden, ten bedrage van het port, ’t welk
voor de internationale briefwisseling bij art. 6 bepaald is.

Artikel 14. Wederkeerig worden de brieven, afkomstig uit de

koloniën of andere overzeesche landen, die te Bremen aange-

bragt en voor de Nederlanden bestemd zijn , door het Stads-

postambt aan de Nederlandsche grenskantoren uitgeleverd, tot

denzelfden prijs ,
als waarvoor de uitlevering van die brieven door

hetzelve aan de Staten behoorende tot de Duitsch-Oostenrijksche

postvereeniging
,
geschiedt, onverminderd het port over den afstand

j

van Bremen tot aan de Nederlandsche grenzen. Het aldus aan-
|

gerekende port wordt bij de uitgifte der brieven in de Nederlanden l

slechts verhoogd met het Nederlandsche port bij art. 6 bepaald,
j

In de omgekeerde rigting zijn de brieven, afkomstig uit de
Nederlanden en bestemd voor koloniën of andere overzeesche
landen, welke door de Nederlandsche grenskantoren aan het .‘tads-

postambt ter verdere verzending worden uitgeleverd
, onderhevig

aan eene gedwongene frankering tot Bremen
, ten bedrage van

het port der internationale briefwisseling bij art. 6 vastgesteld.

Artikel 15. Onverminderd de algemeene regelen bij de twee
voorgaande artikelen vastgesteld

,
blijft het aan de beide administra-

tien voorbehouden ,
zich met elkander in der minne te verstaan-

ten aanzien eener mogelijke uitbreiding van die regelen bij alle
;

voorkomende gevallen, waarin de briefwisseling bestemd voor of'

afkomstig uit vreemde landen
,
met voordeel door de eene admi-

nistratie aan de andere zoude kunnen worden uitgeleverd.

Artikel 16. De geweigerde brieven
, mitsgaders die, welke

voor onbekende personen zijn bestemd, en in het algemeen alle

brieven
,
waarvan de bestelling niet heeft kunnen plaats hebben

,

worden over en weder naar de plaats van oorsprong, over het
grenskantoor, waarlangs zij ontvangen zijn , teruggezonden.

Deze terugzending geschiedt binnen den termijn welke daarom-
trent in iederen Staat gebruikelijk is. Brieven die verkeerd geloopen
zijn , worden echter dadelijk teruggezonden.

De terugzending van onbestelbare brieven geschiedt in elk geval
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recommandirter Brief auf die Post gegeben ist, soll, wenn
derselbe verloren geht ,

verpflichtet sein , dem Betheiligten einen

Schadensersatz von 25 Niederlandischen Gulden oder von 14 Thaler

Preussisch zu bezahlen, vorbehaltlich des Recurses gegen die

Postadministration
,
in deren Gebiet der Verlust erweislich Statt

gefunden hat.

Die hierauf bezügliche Reclamation muss innerhalb eines Jahres

nach dem Tage der Aufiieferung eingereicht worden sein;

wahrend in Ermangelung dessen, die Verpflichtung zum Schade-

nsersatz aufhört.

Artikel 12. Zeitungen, Zeitschriften, Preiscourante, gedruckte

Circulaire und gedruckte Empfehlungsbriefe ,
unter Kreuzband

oder unter einein Papiei streifen eingepackt, und durchaus nichts

Geschriebenes enthaltend, sollen bei frankirter Versendung eine

Portoermassigung in der Weise geniessen , dass dafÜr ohne U nter -

schied der Entfernungen, und wenn das Gewicht nicht über 15

Grammen betragt, bei der Versendung aus den Niederlanden
nur ein gemeinschaftliches Porto von 5 Cents, — und bei Ver-
sendung aus Breinen nur ein gemeinschaftliches Porto von 1 Sil-

bergroschen — desgleichen auch für schwereres Gewicht, stets von
15 zu 15 Grammen, 5 Cents oder 1 Silbergroschen mehr berechnet

wird.

Von diesem gemeinschaftlichen Porto vergütet die Niederlandische

Postadministration an Bremen l/
3 Silbergroschen ; Bremen dagegen

an die Niederlande 2 Cents für jede 15 Grammen.
Versendungen unter Kreuzband oder Papierstreifen, welche

nicht ffankirt sind
, unterliegen dem vollen tarifmiissigen Brief-

porto.

Artikel 13. Briefe aus den Colonien oder aus andern überseei-

schen Landern welche über Niederlandische Seehafen eingehen ,

und insgemein alle Briefe ifemden Ursprungs und für Bremen
bestimmt

,
welche durch die Niederlandischen Griinzbüreaux an

das Stadt-Postamt ausgeliefert werden, sollen Seitens der Nieder-

landischen Administration nur mit dem Niederlandischen Porto
und dem fremden Vorschuss, welcher von diesen jBriefen erhoben
wird, wenn sie für die Niederlande selbst’ bestimmt sind, be-

schwert werden.
Gedachtes Porto wird bei der Ausgabe zu Bremen lediglich um

den Betrag des Deutsehen Vereins-Porto’s von 2 Silbergroschen,

welches laut Artikel 6 für die aus den Niederlanden stammenden
Briefe zu zahlen ist, erhöht.

In umgekehrter Richtung sind die aus Bremen stammenden
Briefe, welche durch die Niederlande transitiren und nach den
Colonien oder andern überseeischen , und insgemein nach weiter

j

gelegenen fremden Landern versandt werden , einer gezwungenen
Frankirung bis an die Niederlandischen Seehafen oder bis an das

j
Niederlandische Ausgangs-Granzbüreau zum Betrage desjenigen

I

Porto’s, welclies durch Artikel 6 für die internationale Corres-
pondenz bestimmt ist, unterworfen.

Artikel 14. Umgekehrt, werden die aus den Colonien oder an-
dern überseeischen Landern stammenden Briefe

,
welche zu Bremen

angebracht und für die Niederlande bestimmt sind, durch das

Stadt-Postamt an die Niederlandischen Granzbüreaux zu demsel-

ben Preise ausgeliefert, wofür diese Briefe den zum Deutsch-
Oesterreichischen Postverein gehörenden Staaten ausgeliefert wer-
den ,

unter Hinzurechnung des für die Strecke von Bremen bis an
die Niederlandische Griinze zu entrichtenden Porto’s. Dasauf diese

Weise berechnete Porto wird bei der Ausgabe der Briefe in den
Niederlanden lediglich um den Betrag des ira Artikel 6 bestimmten
Niederlandischen Porto’s erhöht.

In umgekehrter Richtung sind die aus den Niederlanden stam-
menden und für Colonien oder andere übersseische Lander be-
stimmten Briefe, welche durch die Niederlandischen Granzbüreaux
an das Stadt-Postamt zur ferneren Versendung ausgeliefert Aver-

den
,
einer gezAvungenen Frankirung bis Bremen zum Betrage des

im Artikel 6 bestimmten Porto’s der internationalen Correspondenz
unterworfen.

Artikel 15. Es bleibt, den in den vorhergehenden zAvei

Artikeln festgestellten allgemeinen Regeln unbeschadet , den beiden

Administrationen vorbehalten
,

sich über eine thunlichste Aus-
dehnung dieser Regeln in allen vorkommenden Pallen, avo aus

fremden Landern stammende oder nach solchen bestimmte Corres-

pondenzen, mit Vortheilvon der einen Administration an die andere

würden ausgeliefert werden können , in Güte zu verstiindigen.

Artikel 16. VerAveigerte oder an unbekannte Personen ge-

richtete Briefè, und überhaupt alle unbestellbaren Briefe werden
gegenseitig nach dem Ursprungsorte über das Granzbüreau

,

durch Avelches sie empfangen wordgn, zurückgesandt.

Diese Zurücksendung geschieht innerhalb des in jedem Staate

hiefür gebrauchlichen Termins. Briefe ,
welche unrichtig instra-

dirt sind
,

Averden jedoch sofort zurückgesandt.

Die Zurücksendung unbestellbarer Briefe geschieht in jedem

II.
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Vost-overeenkomst tusschen Nederland en de vrije Eanzeestad Bremen.
(Overeenkomst.)

voor het port , waarvoor de brieven oorspronkelijk waren aan-
gerekend.

Artikel 17. De wederzijdscke post-administratien zijn verpligt

elkander het bedrag der over en weder verschuldigde porten

,

verschotten en frankeergelden te vergoeden in de muntspecie
,

waarin dezelve bedongen zijn. De Nederlandsche postkantoren

zullen dienvolgens hunne porten en verschotten in cents
, waarvan

100 eenen Nederlandschen gulden uitmaken, aanrekenen, doch het

frankeergeld in zilvergrossen , waarvan 30 in eenen Pruissischen

thaler gaan ,
vergoeden ; het Stads-postambt te Bremen daaren-

tegen zijne porten en verschotten in zilvergrossen aanrekenen,
maar het frankeergeld in cents vergoeden. Op dezelfde wijze

zullen
,

zoowel de porten en verschotten als de frankeergelden

,

op de brieven aangeduid worden.
Artikel 18. De afrekening wegens de porten , verschotten en

frankeergelden geschiedt bij het quartaal, en de rekening wordt
van de Nederlandsche zijde opgemaakt. De afbetaling van
het saldo vindt plaats uiterlijk vier weken na het vaststellen

der rekening. De bevondene verschillen worden in de volgende
rekening opgenomen. Bij de verevening van het bedrag zal een

thaler Pruissisch courant gerekend worden tegen 14/5 van den
Nederlandschen gulden. De uitbetaling van het saldo zal geschie-

den in de muntspecie van het land ’t welk te ontvangen heeft.

Artikel 19. De wederzijdsche post-administratien zullen zich met
elkander verstaan omtrent den vorm der rekeningen

, dien van de

adviesbrieven, de tijdstippen van expeditie en in het algemeen
omtrent alles, wat voor de uitvoering van het tegenwoordige
verdrag zal vereischt worden.
De daaromtrent vast te stellen bepalingen kunnen ten allen

tijde, bij onderling goedvinden van de beide administratien

,

gewijzigd worden.
Artikel 20. Het tegenwoordig verdrag , waarvan de voor-

naamste bepalingen reeds sedert 1°. Januarij 1852, ten gevolge

eener voorloopige schikking tusschen de beide administratien

,

onder goedkeuring der wederzijdsche Regeringen, zijn in werking
gebragt, zal in allen deele voor beide partijen verbindende zijn

van den dag af, dat hetzelve door de beide Regeringen zal zijn

geratificeerd
, en voorts van kracht blij ven tot aan het einde van

het jaar 1860, zijnde het tijdstip, waarop het verdrag der

Duitsch - Oostenrijksche postvereeniging zal zijn afgeloopen. De
ratificatien zullen uiterlijk binnen den tijd van eene maand na
de dagteekening dezes uitgewisseld worden.

In oirkonde hiervan hebben de wederzijdsche gevolmagtigden
dit verdrag onderteekend en met hunne zegels voorzien.

Aldus gedaan te ’s Gravenhage den drie en twintigsten Septem-
ber, en te Bremen den acht en twintigsten September van het

jaar achttien honderd twee en vijftig.

(Get.) Van Bosse.
(L. S.)

(Get.) H. W. Bartsch.
(L. S.)

Falie für da3 Porto, zu welchem die Briefe ursprünglich ange-
rechnet waren.

Artikel 17. Die beiderseitigen Postadministrationen sind ver-
pflichtet, einander den Betrag der gegenseitig schuldigen Porto’s,

Vorschüsse und Franko’s, in der Münzsorte, worin dieselben

verabredet sind, zu vergüten. Die Niederlandischen Postbüreaux
sollen demzufblge ihre Porto’s und Yorschüsse in Cents, von denen
100 einen Niederlandischen Gulden ausmachen

, berechnen
;
jedoch

das Franko in Silbergroschen
,
wovon 30 auf einen Preussischen

Thaler gehen , vergüten ; das Stadt-Postamt zu Bremen dagegen
soll demzufolge seine Porto’s und Vorschüsse in Silbergroschen
berechnen, das Franko aber in Cents (vergüten. Auf dieselbe Weise
sollen sowohl die Porto’s und Vorschüsse, als die Franko’s auf
den Briefen vermerkt werden.

Artikel 18. Die Abrechnung wegen der Porto’s, Vorschüsse
und Franko’s geschieht Quartalweise und die Rechnung wird von
Niederlandischen Seite aufgemacht. Die Auszahlung des Saldo's

findet spatestens vier Wochen nach Feststellung der Rechnung
Statt. Die gefundenen Differenzen werden in die folgende Rechnung
aufgenommen. Bei der Ausgleichung des Betrags soll ein Thaler
Preuss. Courant gleich 14/5 des Niederlandischen Guldens ge-
rechnet werden. Die Auszahlung des Saldo’s soll in der Münzsorte
des Landes geschehen, welches zu empfangen hat.

Artikel 19. Ueber die Form der Rechnungen und Advisbriefe,

die Zeiten der Expedition und überhaupt über Alles, was zur Aus-
führung des gegenwartigen Vertrags erfordert wird, haben sich

die beiderseitigen Postadministrationen mit einander zu ver-

standigen.

Die desshalb festzustellenden Bestimmungen können jederzeit

mit gegenseitigem Gutfinden von den beiden Administrationen
modificirt werden.

Artikel 20. Der gegenwartige Vertrag
, dessen wesentlichste

Bestimmungen bereits mit dem lsten Januar 1852, in Folge eines

zwischen den beiden Administrationen unter Genehmigung der

beiderseitigen Regierungen vorlaufig getroffenen Arrangements in

Wirksamkeit getreten sind, soll in allen Puncten für beide Theile,

von dem Tage an , wo derselbe von beiden Regierungen ratiticirt

worden sein wird , bindend sein
, und ferner in Kraft bleiben bis

zum Ende des Jahres 1860, als dem Zeitpuncte, an welchem der

Deutsch- Oesterreichische Postvereins - Vertrag abgelaufen sein

wird. Die Ratificationen sollen spatestens innerhalb der Zeit eines

Monats nach dem Datum des Gegenwartigen ausgewechselt werden.
Urkundlich dessen

,
haben die beiderseitigen Bevollmachtigten

diesen Vertrag unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

So geschehen zu ’s Gravenhage, den drei und zwanzigsten Sep-
tember, und zu Bremen, den acht und zwanzigsten September
im Jahre achtzehn hundert zwei und fünfzig.

(Get.) Van Bosse.
(L. S.)

(Get.) H. W. Bartsch.
(L. S.)

De Minister van Buitenlandsche Zaken verklaart, dat de bovenstaande overeenkomst door Zijne Majesteit den Koning der

Nederlanden op den vijf en twintigsten
, en door dén Senaat der vrije Hanzeestad Bremen op den zes en twintigsten November

achttien honderd twee en vijftig is bekrachtigd
,
mitsgaders dat de uitwisseling der acten van bekrachtiging op den dertienden

December daaraanvolgende heeft plaats gehad.
Van Züulen van Ntevelt.

[LXXVII. 1.]
/

MISSIVE, ingekomen in de zitting van den Ibden Februarij

1853.

’s Gravenhage , den 9den Februarij 1852.

Overeenkomstig de slotbepaling van art. 4 der wet van den
lsten Junij 1850 (Staatsblad n°. 25) , omtrent het toezigt en de
zorg over do zaken der Munt, heb ik de eer bij deze aan UHEGestr.
voor de Kamer mede te deelen het Algemeen Verslag van de
Muntwerkzaamheden over het afgeloopen jaar 1852, voorzien van
zoodanige aanmerkingen, als de aard der zaak dit heeft vereischt.

De Minister van Finantien
,

Van Bosse.

Aam den Heer Voorzitter van de Tmce.de Kamer
der Staten-Generaal.

ILXXVIL 2.]

TWEEDE ALGEMEEN VERSLAG van het Munt-
collegie.

Het Munt-collegie, gevolg gevende aan art. 4 der wet van den
lsten Junij 1850 (Staatsblad n°. 25), waarbij bepaald is, dat in de
eerste maand van elk jaar zal worden opgemaakt en aan het

Departement van Finantien ingezonden
, om aan Zijne Majesteit

den Koning te worden overgelegd, een algemeen verslag van de
muntwerkzaamheden in het afgeloopen jaar, heeft de eer het
volgende mede te deelen.

De eerste en voornaamste zorg van het Munt-collegie
, om na-

melijk de stipte uitvoering der wettelijke bepalingen
, het munt-

wezen betreffende, te handhaven, en om naauwkeurig op het
gehalte, het gewigt, den muntslag en de hoeveelheid der nieuw
gemunte specien too' te zien, heeft zich tot slechts twee munt-
speciën bepaald. In den jare 1852 zijn alleen gemunt rijksdaal-

ders of twee-en-een-halve-guldenstukken en halve cents. Hier-
achter wordt overgelegd een staat waaruit blijkt hoeveel daarvan
in elke maand gemunt is: daaruit ziet men dat ’s Rijks Munt slechts

gedurende drie maanden geheel heeft stil gestaan, terwijl in twee
maanden de werkzaamheden vry onbeduidend zijn geweest. In
het vorige jaar, toen het totale bedrag der gemunte zilveren spe-

ciën weinig verschilde van dat in den jare 1852, had de Munt
vijf geheele maanden stilgestaan.

De 4,546,764 rijksdaalders, welke in 1852 door ’s Rijks Munt
werden afgelevcrd, zijn alle voor rekening van particulieren ge-
slagen. liet muntmatcriaal ,

daarvoor gebruikt
,
bestond hoofd-

zakelijk uit baren fijn zilver, tot eene waarde van ruim 71/

millioen, 19,086 N -i'.500 ,v piasters, 17,997 iN1>-700"' florijnen, SSO^P-dOO3
N>
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Conventions-thalers ,
93N p.600w Brabantsche kroonen ,

53N -P-800W

roebels en 91N -P 860W twintig-kreuzerstukken of zoogenaamde

zwanzigers.

Behalve de 4,546,764 afgeleverde rijksdaalders ,
zijn er ver-

vaardigd 852 stukken, die voor proefstukken door het Munt-

collegie werden afgezonderd en 275 stukken, die, als vallende

buiten de bij de wet toegestane ruimte in gewigt , zijn uitgescho-

ten; zoodat in het geheel zijn gemunt geworden en opgebragt

4,547,891 rijksdaalders.

De nieuw vervaardigde zilveren specien werden in 142 partijen,

en de koperen specien in 14 partijen opgebragt. De uitkomst van

het onderzoek daarbij van ’s Rijks wege ingesteld, heeft aange-

toond ,
dat de specien met eene , aan de wettelijke bepalingen

allezins voldoende naauwkeurigheid zijn vervaardigd.

Uit de wegingen, bij elke opbrengst verrigt door het lid belast

met de werkzaamheden van waardijn, en waarvan de uitkomst

in den hierachter gevoegden staat is medegedeeld, blijkt dat het

gemiddelde gewigt der rijksdaalders is geweest 24w 999.

Het gemiddelde gewigt der stukken, die bij elke opbrengst voor

de hand uit de partijen worden geligt, en waarvan het gewigt

Stuksgewijze wordt bepaald, was 24w 994.

Het gemiddelde gewigt eindelijk der stukken ,
die op dezelfde

wijze worden afgezonderd, doch gebruikt worden voor de verre-

kening
,
welke telken jare met den muntmeester gehouden wordt

wegens de hoeveelheid fijn
,

die de stukken blijken te bevatten

,

bleek te zijn 24w 997.

Wanneer men nu in het oog houdt
,
dat de wet eene ruimte

van vijftig duizendsten van een wigtje (0
W 050) voor den rijks-

daalder toestaat ,
dan volgt hieruit dat het gemiddelde gewigt

dezer specie, hetwelk slechts 0W 003 beneden den vollen voet is

bevonden, eene allezins voldoende nnauwkeurigheid heeft bezeten.

Het gemiddelde gewigt der halve cents is bevonden op l vv922,

en voldeed dus geheel aan de voorschriften der wet, die bij een

gewigt van l w922 bovendien eene ruimte van een vijftigste toestaat.

Bij het stuksgewijze wegen van eenige stukken bij de opbrengst,

werden van tijd tot tijd enkele stukken buiten de wettige ruimte

gevonden
,

hetgeen alsdan tot het stuksgewijze overwegen der

geheele partij ten koste van den muntmeester, aanleiding gaf.

Deze stuksgewijze herweging heeft in 1852, op last van het Munt-'
collegie ,

bij 23 partijen plaats gevonden. Daarbij werden slechts

275 stukken, als vallende buiten de ruimte der wet, uitgeschoten,

en in tegenwoordigheid van het lid, belast met de werkzaamheden
van waardijn, vernietigd.

Het drieledig onderzoek wegens het gehalte der nieuw vervaar-

digde muntspeciën voorgeschreven
,
vond ook in den jare 1852

weder regelmatig plaats.

Het onderzoek gedurende de fabricatie gaf aanleiding tot 312
essaijen van ’s Rijks wege, het onderzoek op de nieuw vervaar-

digde specien bij de zoogenaamde opbrengst, tot 568 essaijen
; en

eindelijk dat ,
dienende voor de verrekening met den muntmees-

ter, wegens de hoeveelheid fijn, welke de in 1852 vervaardigde

zilveren specien hebben bevat, tot 240 essaijen.

Het gemiddelde van deze laatste gehaltebepalingen is uitgekomen
op 944dui!;

- 883 duizendsten
,
zoodat dus ook in dit opzïgt de

uitkomst als 'geheel bevredigend mag beschouwd worden, daar
de wet eene ruimte van anderhalf duizendste toestaat. Behalve
deze 1120 gehalte-bepalingen van ’s Rijks wege verrigt, wer-
den er nog eene menigte essaijen ten dienste van den muntmees-
ter gedaan.

De fabricatie der vermelde muntspeciën heeft de vervaardiging

gevorderd van 458 dienststempels
,

namelijk 423 voor de rijks-

daalders en 35 voor de halve cents. De onbruikbaar geworden
stempels, waaronder nog 81 van het laatstvoorgaande dienstjaar,

zijn, ingevolge de deswege bestaande bepalingen, ten overstaan
van het Munt-collegie vernietigd, ten getale van 457, benevens
91 letterblokjes.

Voor de kantoren van waarborg zijn in 1852 aan ’s Rijks
Munt vervaardigd 1149_ keurstempels.

De nieuwe wet op het middel van waarborg, de invoering van
eenige nieuwe keurteekenen ten gevolge £ehad hebbende

,
zoo kan

dit reeds op zich zelve tot verklaring dienen
, waarom het aantal

nieuw vervaardigde keurstempels in 1852 zoo veel grooter dan
in 1851 geweest is.

Ingevolge art. 7 der wet van den lsten Junij 1850 (Staatsblad

n°. 25) hebben drie personen zich tot het Munt-collegie gewend,
ten einde als handels-essaijeurs te worden toegelaten. Aan den
heer C. C. C. Warmolts werd den 29sten Julij

, en aan de heeren
P. H. Vreede en J. S. Laatsman den 26sten November de ver-
eischte acte van toelating als essayeurs door het Munt-collegie
verleend, nadat zij ten overstaan van hetzelve de noodige be-
wijzen hadden afgelegd, zoowel in het theoretisch als het practisch
gedeelte der essaaikunde

,
de vereischte bekwaamheid te bezitten

,

grootendeels door hen verkregen door het onderwijs, dat daarin
aan ’s Rijks Munt gegeven wordt.

De heer H. D. Erdegaingh, reeds voor vele jaren als handels-
essaijeur toegelaten, gaf het verlangen te kennen, ten overstaan
van het Munt-collegie de bewijzen af te leggen dat hij zich de be-
proevingswijze van het zilver op den natten weg, vóór 1847 bij

de toelating tot handels-essaijeur niet gevorderd
,
ook geheel had

eigen gemaakt. De gelegenheid hem daartoe geschonken zijnde,

heeft het collegie niet geaarzeld hem een bewijsschrift te verlee-

nen
, dat ook in deze beproevingswijze door hem eene voldoende

mate van bekwaamheid is verkregen. Wenschelijk ware het, dat

dit voorbeeld nog door velen gevolgd
, en dus doende eene vol-

ledige invoering der beproevingswijze op den natten weg , op al

de kantoren van waarborg mogt bespoedigd worden.
De voorschriften van art. 10 der meermalen gemelde wet ver-

schaften weder vele bemoeijingen aan het Munt-collegie.

Niet minder dan drie en zeventig uitspraken werden er uitge-

bragt wegens valsche , vervalschte en geschonden muntstukken.
De eerste betroffen 37 valsche guldens, 10 valsche halve guldens,

39 valsche vijfentwintig-centsstukken , 4 tien-centsstukken en één
franc, in het geheel -werden er dus een en negentig valsche stukken
onderzocht. Het waren alle gegoten stukken, grootendeels uit tin,

lood en sporen koper bestaande , terwijl ook bij sommige de te-

genwoordigheid van eenige andere metalen, als zink, spiesglans

en bismuth, werd waargenomen. Bij de meeste was de kleur van
die der echte stukken gemakkelijk te onderscheiden. Slechts bij

eene zekere soort van 25- en lOcentsstukken is het uiterlijk ,
uit

een dun blaadje zilver bestaande dat den oorspronkelijken stem-
pel getrouw teruggeeft , meer bedriegelijk voor den onoplettende.

Eene naauwkeurige beschouwing van den rand en eene zekere

buigzaamheid , bij de echte stukken niet aanwezig
, kunnen ech-

ter ook hier tegen bedrog waarborgen.
Voorts werd eene beslissing uitgebragt wegens vervalschte

muntspeciën
,

betrekking hebbende op 83 halve cents
,

die aan
de oppervlakte waren wit gemaakt, ten einde ze voor zilveren

muntstukken uit te geven.

In het geheele jaar 1852 werd de uitspraak van het Munt-
collegie slechts ten opzigte van zes geschonden muntstukken inge-

roepen
,
bestaande uit drie guldens, twee vijfèntwintigcentsstukken

en een tien-centsstuk.

Voorts werden aan het Munt-collegie ingezonden eenïge munt-
stukken, welke gebreken bezaten, blijkbaar gedurende de fabricatie

ontstaan
,

en waarvoor andere gave stukken aan de inzenders

werden uitgereikt, terwijl zoodanige onvolmaakte stukken alsdan

onmiddellijk onuitgeefbaar gemaakt zijn.

In waarborgszaken werden door het Munt-collegie in 1852 drie

uitspraken gedaan. Eene, betreffende gouden ringen, die bleken

te zijn opgevuld met eene zelfstandigheid, vallende in de termen
van matiere étrangere , waarvan de aanwezigheid was verboden bij

art. 65 der wet van 19 Brumaire an VI; eene betreffende zilveren

vorken, wier gehalte niet aan de rvettelijke bepalingen voldeed,

en eene betreffende gouden voorwerpen, wier gehalte mede niet

met de voorschriften der wet overeenkwam
,

en waar afslagen

van den echten keurstempel waren aangesoldeerd of ingezet. Bo-
vendien werd de minnelijke beslissing van het Munt-collegie in

een essaai-geschil , bij verkoop van eene baar goudhoudend zil-

ver, ingeroepen en verleend. ,

In het vorige verslag is een staat medegedeeld van den ge-

middelden stand des wissels op Engeland, die, zoo als men wreet,

hoofdzakelijk den prijs van het goud hier te lande regelt, en van
den gemiddelden prijs van het zilver, in het voorlaatste jaar.

Het Munt-collegie deelt ook thans weder zoodanigen staat mede.
Daaruit blijkt dat de stand des wissels gemiddeld hooger is ge-

weest in 1852 dan in 1851. Terwijl toch in 1851 de gemiddelde
stand des wissels was f 11.81, is dezelve in 1852 tot f 11.925 ge-

stegen. In dit laatste jaar was ook het verschil tusschen den
hoogsten en laagsten stand belangrijker, zijnde van f 11.82 5 tot

f 12.05 gestegen en van daar tot f 1 1.77 5 weder gedaald, hetgeen

voor de grootste afwijking 0.27 5 geeft
,
terwijl in het vorige jaar

de beweging tusschen f 11.75 en f 11.95 had plaats gehad, en du3

maar f 0.20 had bedragen.

De prijs van het zilver is in de dagbladen
,
het geheele jaar door,

op f 104.50 a f 105.00 aangegeven. Alhoewel nu in de werke-
lijkheid de bestede prijs wel niet zoo onbewegelijk is geweest

,

als dezelve in de dagbladen wordt opgegeven, zoo kan men ech-

ter aannemen, dat de middenprijs van het zilver weinig van f104.75
verschild heeft.

Wanneer men nu in het oog houdt dat, bij een gemiddelden stand

des wissels op Engeland van f 11.92 5, men kan aannemen dat

de prijs van het goud alhier is geweest 11 3/4 per cent agio, het-

geen dus geeft een prijs van f 1612.115 voor het Nederlandsck

pond fijn goud, dan volgt hieruit dat de gemiddelde verhouding van
het zilver tot het goud, hier te lande , in den jare 1852 is ge-

weest als: 1:15.391. Bij den laagsten prijs van het goud is de

verhouding geweest als: 1 : 15.286 ,
bij den hoogsten als 1 : 15.459.

Men zal dus de verhouding voor het goud niet te ongunstig nemen

,



482

Algemeen Verslag der Muntwerkzaamheden over i85a.

wanneer men stelt, dat de gemiddelde verhouding der twee edele

metalen hier te lande in 1852 is geweest, als 1 : 15.400. Dezelve
was het vorige jaar geweest als 1:15.300 a 15.350.

Alhoewel nu in 1852 de prijs van het goud over het algemeen
iet3 hooger is geweest dan in 1851 , zoo was de verhouding tus-

schen de twee metalen altijd nog beneden die, welke van 1839
tot 1847 in ons muntstelsel was aangenomen

,
namelijk die van

1 tot 15.604. Bij behoud van den dubbelen standaard zou men
dus in 1852, even als in 1851 aanzienlijke aanmuntingen van
goud hebben zien volvoeren, en daarentegen ons nieuw gemunt
zilvergeld het land zien ontvlieden.

Terwijl men dus alle reden heeft zich voortdurend te verheugen
over het muntstelsel in 1847 aangenomen en later volledig inge-
voerd

, meent het Munt-collcgie met gepaste bescheidenheid deze
gelegenheid te mogen aangrijpen

, om den wensch te uiten dat
onze circulatie, thans overigens in zulk eenen voldoenden toe-
stand, eenmaal moge gezuiverd worden van het Belgisch ko-
pergeld

, dat zich meer en meer indringt
, tot groot nadeel van

onze nijvere bevolking. Het Munt-collegie ontveinst zich geens-

zins de moeijelijkheid , om bij de bestaande wetgeving , zonder
eene verstandige en volhardende medewerking der bevolking, dit

kwaad tegen te gaan en weder geheel uit te roeijen. Het is

echter van meening dat de zaak belangrijk genoeg is , om alle

middelen te onderzoeken , welke onze circulatie later van dit

euvel kunnen bevrijden.

Ten slotte meent het Munt-collegie hier nog te moeten mede-
deelen, dat de fabricatie der postzegels in het afgeloopen jaar

regelmatig is voortgezet. In die tijdruimte zijn, in de daarvoor

bestemde localen, binnen ’s Rijks Munt vervaardigd 1,395,700

blaauwe postzegels, 1,096,800 roode postzegels en 507,500 gele

postzegels ; in het geheel is er dus vervaardigd voor een nomi-
naal bedrag van f' 255,590.

Het Munt-collegie

,

A. Vrolik.
Calkoen.
L. C. Hora Siccama.

STAAT der aan ’s Rijles Munt in 1852 gemunte specien.

MAANDEN.
AANTAL
OPBRENG-

STEN'.

GETAL DER GEMUNTE
STUKKEN.

GEWIGT DER GEMUNTE STUKKEN.

NOMINALE WAARDE.

Rijksdaalders. Halve Cents. Zilver. Koper.

Januarij 18 543,599
N. p.

13,588

w.
706

N. p. w.
f 1,358,997.50

Februarij . . . .

22
4

778,187

200,000
19,454 429

384 500
1,945,467.50

1,000.00

Maart 25
8

789,023

1,600,000

19,724 911

3,076 000
1,972,557.50

8,000.00

April
30
2

957,000

227,560

23,925 117

437 500
2,392,500.00

1,137.80

Mei 21 671,000 16,774 066 1,677,500.00

Junij 20 619,000 15,474 635 1,547,500.00

Augustus . . . . 4 127,200 3,179 939 • 318,000.00

September .... 1 45,600 1,140 000 114,000.00

October 1 16,155 403 848 40,387.50

Totaal. . . 156 4,546,764 2,027,560 113,665 651 3,898 000 f 11,377,047.80

STAAT, aantoonende den gemiddelden stand van den ivissel op Engeland, en den gemiddelden prijs

van het zilver, in den jare 1852.

MAANDEN.
GEMIDDELDE STAND

van den
WISSEL OP ENGELAND.

GEMIDDELDE PRIJS

van het

ZILVER.

Januarij f 11.845 f 104.75

Februarij 11.905 104.75

Maart 11.96 104.75

April 12.00 104.75

Mei 12 025 104.75

Junij 12.005 104.75

Julij 11.955 104.75

Augustus 11.95 104.75

September 11.98 104.75

October 11.92 104.75

November 11.825 104.75

December 11.79 104.75

Gemiddeld in het jaar 1852. . 11.925 104.75

Hoogste stand van den wissel op Engeland ,
12.05 in Mei.

Laagste stand van den wissel op Engeland 11.77"', in December.
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Nominatie ter vervulling eener vacature in den Hoogen Raad.

(Missive
;

Lijst van Aanbeveling
)

[Lxxvm. ï.]

MISSIVE van den Hoogen Raad
,
ingekomen in de zitting

van den Ibden Februarij 1S53.

’s Gravenhage
,
den 2den Februarij 1853.

De Hooge Raad der Nederlanden heeft , ten gevolge van

’s Konings besluit van 15 November 1852, n°. 55, en voldoende

aan art. 85 der Wet op de Regterlijke Organisatie en het Beleid

der Justitie, de eer aan Uwe Vergadering aan te bieden eene lijst

van zes candidaten
,
door den Raad en den Procureur- generaal

bij denzelve opgemaakt, en zulks ten einde daarop, bij het maken
der nominatie voor de vervulling van eene der twee nog open-

staande raadsheerplaatsen in genoemden Raad ten gevolge van het

overlijden der raadsheeren mr. E. R. van Welderen baron Rengers

en mr. C. R. Vaillant , door Uwe Vergadering zoodanige acht zou

kunnen worden geslagen, als dezelve zal dienstig oordeelen.

He Hooge Raad der Nederlanden
,

W. B. Donker Curtius van Tienhoven.

Op last van denzelven.

De Grifjier
,

A. Brocx.

Aan de Tweede Kamer van de Slaten-Generaal

der Nederlanden.

[LNXVm. 2.J.

LIJST VAN AANBEVELING van zes Candidaten , aan

de heeren Staten-Generaal ( Tweede Kamer) door den Hooqen
Raad der Nederlanden ingezonden

,
ten einde daarop door

dezelven
,

bij het maken hunner nominatie voor de vervulling

van eene der twee
,
ten gevolge van het overlijden der Raads-

heeren mr. E. R. van Welderen baron Rengers en mr.

C. R. Vaillant, nog openstaande Raadsheerplaatsen
, .in

dien Raad
,
zou kunnen worden acht geslagen.

De heeren mrs.
1°. H. H. Geradts, vice-president van het provinciaal geregts-

hof in Limburg ;

2°. J. S. Vernede
,
advocaat - fiscaal voor ’s Konings zee- en

landmagt

;

3°. H. Provó Kluit , lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, oud- directeur van politie te Amsterdam;

4°. J. D. W. Pape, officier van justitie bij de arröndissements-
regtbank te ’s Hertogenboschr;

5°. B. G. Snethlage
,
raadsheer in het provinciaal geregtshof

in Gelderland
;

6°. D. J. Bijleveld
,
president van de arrondissements-regtbank

te ’s Gi'avenhage.

’s Gravenhage, den 2den Februarij 1853.

W. B. Donker Curtiüs van Tienhoven,

President van den Hoogen Raad der Nederlanden.

A. Brocx
,

Griffier bij denzelven Raad.

[LXV. 7.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van hel Voorloopig
Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet tot goedkeuring van een op den 12den Julij 1852
gesloten Tractaat van vriendschap

, handel en scheepvaart
tusschen Nederland en de Republiek van Costa Rica.

Ter beantwoording der opmerkingen en vragen
, door de Com-

missie van Rapporteurs medegedeeld bij haar Voorloopig Verslag
van den 3den December 11. , omtrent het ontwerp van wet tot goed-
keuring van een tractaat van vriendschap

, handel en scheepvaart
met de Republiek van Costa Rica

, moge het volgende strekken

:

Ad § 1. Het sluiten van verdragen
, zoo als dat met Costa Rica

,

kan niet geacht worden eene afwijking te zijn van het in den jare
1850 aangenomen beginsel der scheepvaartwetten. Veeleer geldt
het hier de toepassing bij tractaat

, van de bedoelde beginselen.
Bij dit verdrag toch worden

, op het stuk van handel en scheep-

vaart
,
aan de genoemde Republiek geene gunsten toegestaan boven

die, welke onze algemeene wetgeving verleent, en geene vermin-
deringen van regten van het tarief worden gegeven noch bedongen.

De Republiek van Costa Rica is een jeugdige Staat, met welken
Nederland dusverre nog in geene diplomatieke of handelsbetrek-

kingen stond. De belangrijke geographische ligging echter van
dat land, waardoor het geroepen schijnt een aanzienlijk deel te

zullen verkrijgen aan den handel tusschen den Atlantischen Oceaan
en de Stille Zuidzee , en de kortste weg van verbinding te zullen

worden tusschen de oostelijke havens van Noord-Amerika en

Californie

,

heeft de Regering de gelegenheid doen aangrijpen om
zich met Costa Rica in officiële betrekking te stellen ,

ten einde

aan Nederlands handel en scheepvaart het medegenot te verzekeren

der voordeelen
,
welke andere natiën in dat gedeelte van Centraal

Amerika zullen kunnen aantreden.

Het gesloten tractaat is dus ook een verdrag van vriendschap,

en houdt de erkenning in van de onafhankelijkheid der republiek.

Het bevat, behalve de bepalingen omtrent handel, scheepvaart en
doorvoer en de vestiging van consulaire agenten

,
nog bovendien

de regeling van verscheiden andere punten
,
welke niet onbelang-

rijk mogen geacht worden voor Nederlanders, die zich in Costa

Rica zullen vestigen of tijdelijk ophouden; punten, welke niet wel
anders dan bij tractaat konden bedongen worden, zoo als de

gelijke regtsbedeeling
,

de beschikking over eigendommen
,

de
vrijheid van godsdienstoefening, en de begrafenissen.

Met het oog op dit een en ander meent de Regering het trac-

taat met Costa Rica in vele opzigten voor nuttig te mogen houden
en door de omstandigheden noodzakelijk.

Van de tariefsbepalingen der republiek wordt hiernevens
,

ter

voldoening aan het te kennen gegeven verlangen
,
een afschrift

overgelegd.
,

Ad § 2. De vraag, of de termijnen van ratificatie van soortge-

lijke tractaten als dit, niet moeten worden gesteld van de goed-
keuring af dezer tractaten door de wetgevende magt

,
kan de

Regering, na gezette overweging, niet onvoorwaardelijk toestem-

mend beantwoorden.
De volgende bedenkingen doen zich daartegen op.

Wanneer bij voorkomende gelegenheden de Regering zoodanige

bepaling voorstelt, zal de aanneming daarvan echter noodwendig
van de mede-contracterende partij afhankelijk zijn.

Voor zoover nu die mede-contracterende partij een Staat is, in

welken , even als in Nederland
,

de voorafgaande goedkeuring
der wetgevende magt gevorderd wordt, zal de bedoelde bepaling

misschien» bijval kunnen vinden. Doch bij anderen, wier staats-

inrigting die goedkeuring niet voorschrijft
,

zal ons voorstel

ongetwijfeld grooten tegenstand ontmoeten
,

al ware het alleen

daarom, dat , zoo doende de Nederlandsche Avetgevende magt het

in hare hand zoude hebben
,

de ratificatie van een tractaat voor
onbepaalden tijd te verschuiven; terwijl niettemin de andere partij

gehouden zoude blijven om na verloop van maanden of zelfs

jaren
,
nog datzelfde verdrag te bekrachtigen en gestand te doen.

De bepaling van eenen termijn voor de bekrachtiging geschiedt

toch met het doel, eensdeels, Avel is wraar , om den noodigen tijd

te laten tot onderzoek van hetgeen door de wederzijdsche onder-
handelaars is op het papier gebragt

,
en tot het in gereedheid

brengen en overzenden der acten van ratificatie, maar ten andere
ook, opdat er een zekere tijd zijn zoude

,
na het verstrijken van

welken beide partijen niet langer gebonden zijn aan de verpligting

tot ratificeren van het overCengekomene.
Veranderde omstandigheden van staatkundigen of commercïelen

aard kunnen een tractaat eenige maanden of langer geleden ge-
teekend

,
op een later tijdstip minder doel matig, ja schadelijk

doen worden voor eene der partijen of voor beide; het is dus
noodig , dat de termijn voor de ratificatie gesteld , stellig zij

uitgedrukt en niet geheel onbepaald afhankelijk blijve van het
goedvinden van elke der partijen, of wel van eene derzelve.

Dit echter zoude het gevolg Avezen van de bepaling
,

dat de
termijn van ratificatie eerst begint te loopen van de goedkeuring
der wetgevende magt, en er zoude een grooter bezAvaar ontstaan
dan dat ,

hetAvelk men wenscht voor te komen.
Door den termijn van ratificatie (tenzij dringende belangen

meerderen spoed vorderen) ruim te stellen
,
gelijk zulks in het

tractaat met Costa Rica geschied is
,
gelooft de Regering dat aller

belangen genoegzaam verzekerd worden.
Ad § 3. In het Staatsblad zal, overeenkomstig het te kennen

gegeven verlangen, en zoo als dusverre gebruikelijk was, de
Nederlandsche vertaling van het tractaat nevens den Franschen
tekst Avorden opgenomen.
Ad § 4. De uitdrukking: » les pays de la domination de Sa

Majesté le Roi des Pays-Bas is, gelijk wordt aangemerkt,
waarschijnlijk uit het door Engeland met Costa Rica gesloten

tractaat overgenomen. Ware de aandacht der Regering daarop
gevallen, zoo zoude dezelve niet zijn gebezigd; wil men eene

meer letterlijke vertaling, dan zoude kunnen worden gelezen : de
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,

Chs. F. Pahdd.
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del an0 proximo pasado de 1846.
1StiaÜOres a la

de 10de Jumo, sera atendido por los administradores
d

-****£w „eta-tisri- -
José Mabia Castbo.

Al Ministro de Haciënda i Guerra,
Sénor Don Maxuel José Cabazo

San José
, 23de Diciembre, de 1847.

’

Cabazo.

° Ar
?]

cel de l°s DerecJios
,
que se deben exiqir en

efecis
imna 1 R'° Gmnde

' en razon del PM de los

Ano 2.

N°- 61. EB COSTARICENSE SEMANARIO OFJCIAL.

SEMESTRO 1 °.

San José, 15 Enero de 1848.

OJicial Ministerio de Haciënda., Guerra y Marina. N°. 27.

Su Excelencia el Benemdrito General, Presidente del Estadose ha servido expedir el decreto
,
que segue

:

-.El General
, Presidente del Estado de Costarica,

Deseando facilitar el cobro de los derechos maritimos
, i nre-

i

av
^

tl

i

mp0
1

la re
?
ta de los erabates que continuamente

le dinge. el fraude
; deseando tambien

,
que el comercio no sufrademoras i perdidos, por la complicacion de la disposiciones queactualmente ordenan la exaccion de los derechos :

*

Decreta:

Art. 1°.
_

Desde el dia 1 °. de Enero de 1848
, i mientras durela franqmcia del puerto de Puntarenas se cobraran los derechosmaritimos al peso bruto de cada bulto, arreglandose los ministro®de las aduanas del sur a la adjunta tarifa.

Art._ 2°. En el derecho sehalado en la tarifa a los efcctcsexranjeros se halla imbibito el dos por ciento itinerario qSeantesse cobraba con el nombre de consulado. Los administradores

derechos.

CU separarl° desPues da hecho el cobro de los

Art. 3°.
^
Para la expedicion de las guias, i exhibicion de

nn
n
to

f

dn
t0Y S ’ se arreglaran los empliados de Puntarenas enun todo, a lodispuesto en el reglamento de 24 de Setiembredel corrente ano.

Art. 4o. Los impuestos de bodegaje
, municipal i pea-e, secontmueran cobrando conforme a lo dispuesto en los^iculos

16, 17 i 18 del araucol de 9 de Junio 1846, cuya lei regira enenauto no se oponga h la presente.
° ’

Art. 5°. Es libre de derechos de alcabala la importacion delo. Libros ïmpresos instructivos o de entretinemiento como no
se opongan a la religmn, a la moral o a la decencia.

~ .

* apele9 i instrumentos de musica
,

que no puedan serfabncados en el Estado. ^

3°. Semillas i plantas, no cultivadas en el Estado
4 o. Oro 1 plata acuhados, en pasta <5 en polvo

'

diennes

l0da ClaSC d° maquinaS comPIetas , i ruedas de hierrocon

Co. Azoguo, carbon de piedra, helo de madijon
, sacos vaccosd genero cortado para haccrlo, i hilo para coserlos i

<°. Instrurnentos para los ciencias i artes liberalcs.
Art. 60 . Es prohibido la importacion do todos los articulosestancados en el Estado.

08 ’

Art. 7o. Los empleados de Puntarenas observaran la masescrupulosa exactitud, en el peso bruto do los efectos que van
d° qu

i.

cn
f.l.

rePes
.

0 q"° se Iiaga on la douanadc iuo Grande , no resultan diferencias que lmgan dudar u aquelAdiaimstrador de lu buena tb del comercio.

Aceite de toda clase . . ,

Acero
, no manufacturado . .

id.
, labrado en herramientas

,

para carpinteros ....
Aguarras
Alambre de fierro ....

Id. de laton ....
Algodon con semilla de C. A.

Id.
, sin H „

ld.
, con )) extrangero

ld.
, sin n „

ld.
, manufacturado en mantas

crudas de toda clase ...
Algodon manufacturado en tegidos

blancos <5 de color, cotines llines
ó cualquiera otros

, no expresados
en esto arancel ....

Algodon en sarasas de toda clase
ld. , en panuelos, medias, guantes

,

gorros
, ealsoncillos

, enaguas i

camisas de punto ......
Algodon en ropa hecha. . .

Pd
l>

en biion es, gazas, panuelos
panalones i panoletas de muselina,
golas

, cordones , trensillas i fiecos .

Algodon en punto de tul
, randas i

encajes

Azucar
Badanos ó cordobanes extrangeros
Baldes di Madera .....
Banaderas de lata, zinc <5 fierro
Bahaderas di Madera ...
Barnis de toda clase . .

Bastones
, canos 6 fuetes .

Becerros charoles
, antes, tafilites 1

cabritilla

Betun para zapatos
Bolas de marfil

Botellas vacias i garrafones .

Cacao do Centro-America . ,

ld. extrangero
Cacao molido de cualquiera parte
Cachucas de toda clase.

Camas ó catres de bronce. ,

Canela fina u ordinaria
Carncs saladas

^

ld. ahumadas 6 conservadas. .

Cera blanca, cn marquetas . . .

Id. id. en velas
Cerveza
Clavo, pimienta, i otras especias .

Cobro, i bronce, en lingotes i gala-
pagos

DERECHOS.

Peso bruto. Ps. — C.

Quintal.

eg

Quintal.

Quintal.

eg

Quintal.

Quintal.

te
»

Quintal.

Quintal.
))

te

»

Quintal.

te

Quintal.

0.04

0.01

0.06

0.02

0.02 1,.

0.05

0.25

0.75

1.00

3.00

0.05

0.07

0.12

0.12

0.15

0.16

0.25

1.00

0.04

3.00

1.00

0.75

0.04

8.00

12.00

2.00

0.50

2.50

1.50

3.06

0.06

0.12

8.00

0.06 l/
4

0.62 \/
i

2.00

0.09

0.12

1.00

0.06 l/
4

1.00
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Bepalingen betrekkelijk het bouwen ,
planten en het maken van andere werken binnen zekeren afstand van vestingwerken van den Staat.

“ “
(Voorgestelde Amendementen.)

DERECHOS.

Peso bruto. Ps.— C.

Cobre, labrado en planchas, paro-

les, alembiques, i otres piezas

semijantes de 2 libras arriba. Quintal. 10.00

Cola comun, para pegar, de toda

clase » 3.00

)) 1.00

Cremor de tartaro ,
molido <5 en grano. të 0.05

Crin en tegido yy 0.10

Escopetas, i toda clase de armas de

fuego Quintal. 10.00

Escribanias ,
papeleras, costureras

ó estuches • )) 12.50

Escribanias, de carton » 6.00

Esperma de ballena, no manufac-

turada 5.00

Esperma labrada » 6.25

Esteras de junco de la India. . . 1.00

Fideos, i toda clase de pastas de

harina të 0.03

Fierro ,
en barras 6 platinas . . . Quintal. 0.371/2

Id., en llantas ,
bosinas é ejes

Fierro, manufacturado en herra-

mientas para agricultura, coma
palas ,

machetas, hachas, azadas
,

i otras piezas de 2 libras arriba.

» 0.50

» 2.50

Fierro, en clavos itornillos de toda

clase të 0.02 1/2

Flores artificiales it 0.35

Fosfores de toda clase » 0.08

Frutas secas i en almibar, aguar»

diente e vinagre » 0.02

Fuelles de toda tamaho Quintal. 3.00

Galones de oro i plata të 2.50

Hilo de coser de lino i algadon. . yy 0.061/4

Jabon comun extrangero . . . . » 0.02

Id. de olor <5 sin el en panecillos . }) 0.04

Id. comun de Centro-America i

Nueva-Granada Quintal. 1.00

Jaquetes de Madei’a , carton, estario

ó cualquièra otra materia
,
para

nirios të 0.10

Lamas de oro ó plata (vease sida).

Lana suelta Quintal. 1.00

Id. ,
manufacturada , en toda

clase de tejados « 0.20

Lana, en ropa hecha 0.30

Lata en hojas Quintal. 2.00

Id. ,
labrada ,

i barnizada . . . m 0.05

Lino, puro ó masclado en estopil-

los i demas tejidos finos . . . » 0.15

Lino, en driles finos ü ordinarios . Y) 0.10

Id. , en crehuelos rucia i demas
tejidos ordinarios 0.061/4

Lino, en ropa hecha . . . . . » 0.18

Loza de toda clase ...... Quintal. 2.50

Medicinas de toda clase
,
no enume-

radas en esta tarifa m 0.25

Merceria e quincalla yy 0.20

Monturas
,
para hombre i mugér . Quintal. 18.00

Muebles de Madera , 6 marmol

,

para servicio i adorno de casas . « 5.00

Naipes Quintal. 6.00

Organos de mano » 4.00

Oro en alhajas i relojos . . . . të 8.00

Papel i libros en blanco . . . . Quintal. 3.00

Id., de leja <5 de estraza . . . » 2.00

Paraguas i parasoles de seda de

todos tamahos të 0.20

Paraguas i parasoles de algodon

todos tamahos » 0.05

Parfumerias i aguas de olor. . . yy 0.10

Piedras de chispa Quintal. 2.50

Pintura en aceita i en polvo . . . të 0.02

Pizarras Quintal. 3.00

Plata en alhajas i relojes . ; i .

Plomo en barres 6 lingotes . . .

Plumas de aves, para escribir . .

Plomo manufacturado
Plumeras de todas clases. . . .

Quinquas i lamparas
Relojes de mesa» 6 para salonis. .

Ropas de C. A. llamadas de tierra.

Sal , de Epson i de Glauver . . .

Sebo
,
en pasta <5 en rama . . .

Id., en velas

Id., id. id. de composicion .

Seda torcida i suelta

Id., manufacturada en tejidos de

toda clase, cordones, trensillas,

flecos etc

Sombreros de pele de toda clase.

Id.
,

jipijapa <5 cualquièra otra

paja

Té , de cualquièra clase que sea .

Tinta, para escribir
,

en polvo ó

liquida

Tinta, ahil

Vidrios blancos
,
para ventanas. .

Id.
,

en vasos, botillas, copas etc.

Vinos de toda clase , i vinagre . .

Zalcas 6 pallones extrangeros. . .

Zapatos i botas. *

ld., para mugeres i ninos . .

Zinc en planchas ó barras . . . *

Zuclas ó baquetas ......
an J

DERECHOS.

Peso bruto. Ps.— C.

të 2.00

Quintal. 1.00

të 0.03

Quintal. 1.50

të 0.10

» 0.06

» 0.20

Quintal. 8.00

të 0.05

Quiutal. 1.00

të 0.02

» 0.03

» 1.20

)> 0.30

)? 0.15

yy 0.60

\y 0.06

» 0.021/2

yy 0.031/2

Quintal. 1.50

)) 3.00

n 2.00

» 10.00

të 0.25

yy 0.30

Quintal. 2.50

, j) 4.00

osé, Diciembre 10. 1847.

Manüel José Carazo.

[LXV. 9.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot goedkeuring vaneen op den 12den Juiig

1852 gesloten Traclaat van vriendschap ,
handel en scheep-

vaart tusschen Nederland en de Republiek van CostaRica;

uitgebragt in de zitting van den 18den Februarij 1853.

De Commissie van Rapporteurs over bet wets-ontwerp tot goed-

keuring van eenige artikelen . van bet tractaat van vriendschap,

handel en scheepvaart met de Republiek van Costa Rica heeft,

na inzage van de door den heer Minister van Koloniën den

lOden Februarij jl. op haar Voorloopig Verslag ingezondene

Memorie van Beantwoording te hebben genomen
,
geen redenen

gevonden om dit wets-ontwerp aan een nieuw onderzoek in de

Afdeelingen te doen onderwerpen.

Als haar eigen oordeel geeft de Commissie te kennen ,
dat de

aanneming van het wets-ontwerp haar wenschelijk voorkomt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den 16den

Februarij 1853.
Van Goltstein.
Dieks.
Gevers Deijnoot.
Van Nierop.
Blussé.

[V. 9.]

AMENDEMENTEN voorgesteld op het gewijzigd Wets-

ontwerp , houdende bepalingen belrekkelijk het bouwen
,
plan-

ten en het maken van andere werken binnen zekeren afstand,,

van de vestingwerken van den Staat ,
ingezonden naar

aanleiding van art. 60 van het Reglement van Orde.

De ondergeteekenden stellen voor ,
de volgende wijzigingen te

brengen in het ontwerp van wet betrekkelijk het bouwen, plan-



Regeling der benoembaarheid van vreemdelingen tot Landsbedieningen
(Koninklijke Boodschap

; Ontwerp van Wet
; Memorie van Toelichting.)

ten en het maken van andere werken, binnen zekeren afstand vanvestingwerken van den Staat :

van

I.

In Art. 5 te doen wegvallen de laatste alinea.

H.

te^ehen^
3 ^ ^de

’ gde
> dde 60 bde zbisnede van Art. 29

” Schadevergoeding wordt gegeven voor de vernielde bebouwen
” getimmerten, afsluitingen of houtgewassen, gesteld of o-eplant» tijdens zulks niet was verboden.

° pJant

,, niebl?
ne
o-i

ChadeVerg0e
^
Ing Wordt verleend voor zoover de ver-melde gebouwen, getimmerten, afsluitingen of houtgewassen” 2,Jn «"“M of geplaot tijdens dit alleen geoorloofd w£ onder” roorwaarde dat zij zonder schadevergoeding zouden kunnen wor-den oPgerntmd, of het bouwen en planten onder andere vo"-

:
t0‘ ™ schade uit-

III.

Ten geyoJge van het eerste amendement te doen wegvallen in

fldeld v^n aT
e

5>r°
rden: ” bet beP^ - het

IV.

» Dr^pri^e”.
WeêïaUe” in ^ 47 de

Vax Goltstein.

Van der Linden.

[LXXIX. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zittingvan den 18den Februarij 1853.
^

mijne heeren!

werD
e

v
n
an
Ve
WpT°

rdt T^’ her overweging, aangeboden een Ont-

torLndsbe^ningTn
6nde ** ben0embaarbeid ™ vreemdelingen

In de toelichtende Memorie
, bij dat voorstel gevoegd, wordene redenen ontwikkeld die tot hetzelve hebben geleid.

beschermd
6

’ HeeW“’ beVele» W* U ia God^ heilige

’s Gravenhage
, den 17den Februarij 1853.

WILLE M.

[LXXIX.
2.J

ONTWERP VAN WET regelende de benoembaarheid van
vreemdelingen tot Landsbedieningen.

Wij WILLEM III, enz.

AlzooWij in overweeg genomen hebben, dat, volgens het 2deid van art. 6 der Grondwet, het noodzakelijk is bepalingen vast

LU£ien“ e

.

ben0“eid ™ vreemdelingen t"

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en metgemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden enverstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze-

LatLbedienI
r^“dellnge” 2Ö". tot de navolgende

a. van consul-generaal
, consul en andere consulaire agenten:

l. van kanselier, tolk en verdere bedienden bij de°gezant-echappen
, consulaten-generaal en consulaten •

ö

c. van hoofd
, leeraar en beambte bij instellingen van onder-wijs, kunst of wetenschap

;

° uer

d. van ambtenaar bij de dienst der telegrafen •

rende
;

Van ambtenaar bij stöonR«igen tot Rijkswerken belioo-

ƒ. van ambtenaar bij het mijnwezen
;

A,./o
n d

V;
CCteU" commi

??
aris V!in ’’s RÜks entrepots.

Alt. 2. Vreemdelingen, die op het tijdstip, dat deze wet inwerking treedt
, bij de zee- of Iandmagt van den Staat in dienst

daaruit onTT^
Z!Jn ’ t

1

waulfjariS® ^nst, mits eervoldaaimt ontslagen, worden benoemd tot de bediening van »»erc*«n«-

i!
naar

v’”

b
?
Wa

r

ai
i

der in gevan?enisseii , commies, schipper ofsloep-
roeijer bij de belastingen. ^ p

hpI
rJÏeIin

”
eD

’ di
?
°P gez

f
gd tijdstiP reed-s in burgerlijke Lands-

lid “5? Z1J
?,

^Plaatst, kunnen insgelijks tot de in het 1stebd
*

tlit artikel opgenoemde ambten worden benoemd.
Art. 3. Vreemdelingen, vóór het tijdstip, waarop deze wet inwer -mg treedt

, tot andere Landsbedieningen benoemd dan die“ art
’ l

vermeld, kunnen deze bedieningen blijven waarnemendoch zullen geene bevordering in de Landsdienst verwerven
,
dan nate zijn genaturaliseerd volgens de wet.

Lasten en bevelen
, enz.

[LXXIX. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Bij de beraadslaging ,
die in 1818 over het eerste ontwerp vanwet tot herziening der Grondwet plaats had, werd het onder-werp, waarvan de wettelijke regeling thans wordt vooro-esteld

nagenoeg niet ter sprake gebragt. De reden ligt voor de hand. Bij
e behandeling van het toenmalig ontwerp, waarbij in groote trek-ken de voorname Staatsburgerlijke regten en grondwettelijke vrij-heden der ingezetenen werden erkend, werd de bepaling van

art. 6 alinea 2 der Grondwet door de discussie over die <mwi^tEevraagstukken verdrongen.
t

° o o

,,0^
e
^ep

f
ling

ï?
echt

°
er nieU^ ZiJ k°rat ia Seene van onze vroe-gere Staatsregelingen voor. Hare geschiedenis bepaalt zich tot devolgende zinsnede

, voorkomende in het Verslag der Commissiebenoemd tot yoordragt van een volledig ontwerp van grondwets-
herziening (ad artt. 6 en 7) :

g nuwets

”,
Vreemdelingen moeten geen zoogenaamd actief burgerschaps-

regt kunnen uitoefenen. Maar ten aanzien van benoembaarheid
tot Landsambten komt het ons voor, dat de poort, die art. 8 derbrrondwet aan vreemdelingen geheel sluit, in het belano- der a l°-e-meene dienst moet kunnen worden geopend voor onderscheiden

behoCTen”
en> 'V1J bet talent van ' bekwame vreemdelingen

En kort daarop

:

” 0nder Landsbedieningen verstaan wij zoowel militaire als
» burgerlijke ambten.”
Buiten de gevallen

, waarbij in aanmerking kan komen van debijzondere talenten van vreemdelingen ten behoeve van sommige
takken der openbare dienst een voorbijgaand gebruik te makenkan dm (henst ook vereischen

, dat van het algemeen voorschrift
van het 2de lid van art. 6, » dat geen vreemdeling tot eene Lands-
bediening benoembaar is”, worde afgeweken. Voor deze gevallen
bepaalde regelen vast te stellen, gelijk zulks door die grondwet-
telijke bepaling zelve verlangd wordt, is het doel van dit wets-
ontwerp.

Art. 1 noemt de Landsbedieningen
, waartoe vreemdelingen zon-

der eenige beperking benoembaar zijn.

Daarentegen noemt art. 2 de bedieningen op, waartoe bij uit-
sluiting die vreemdelingen benoembaar zijn, welke door langdu-
rige dienst bij onze zee- of Iandmagt, of door andere vroegere
dienstbetrekking, mogen geacht worden daarop eene billijke aan-
spraak te hebben. J

De bepalingen van het laatstgenoemd artikel schijnen geene na-
dere toelichting te behoeven. °

De uitzonderingen van den algemeenen regel » dat geene vreem-
delingen tot Landsbedieningen benoembaar zijn", in art. 1 wor-
den door de volgende redenen aanbevolen.
De eerste uitzondering geldt de betrekkingen van consul- "ene-

raal, consul en andere consulaire agenten (lit. a). In den Roel
zijn zelden ter plaatse

, waar zulks vereiseht wordt . voor deze
betrekkingen personen aanwezig, die, nevens de noodige ^esckikt-
heul

, de hoedanigheid van Nederlander bezitten, terwijl de mid-
delen der schatkist slechts bij uitzondering gedoogen, Nederlan-
ders tot het waarnemen der consulaire betrekkingen van hier te
zeijden en in het buitenland te vestigen. Ook "heeft het zijne
eigenaardige voordeelen, dat die betrekkingen worden waargeno-
men door personen in het bezit eener volkomene kennis van deRal
zeden en

.

wetten van het land waar zij werkzaam moeten zijn ;eeno kennis , welke men in het algemeen niet dan bij de inwoners
zelve, en mitsdien bij vreemdelingen, kan veronderstellen.

Hetzelfde geldt met opzigt tot de tweede uitzonderin» (lit &)Het ligt in den aard der zaak, dat in den regel de betrekkingen
van kanselier, tolk en beambten van minderen rang bij de Ge-
zantschappen en consulaten door vreemdelingen waargenomen°en
in het belang der dienst zelve

, aan inwoners van het land , waar
het gezantschap of consulaat gevestigd is, toevertrouwd worden.

'Vat aangaat de betrekkingen sub lit. c opgenoemd, meent de
Regering als beginsel to mogen aannemen, dat, bij al tvat onder-
wijs

, kunsten cn wetenschappen betreft, do krachten tot aanvul-
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ling van hetgeen men in zijn eigen boezem heeft, in het belang der

ingezetenen en van den Staat
,
van elders moeten kunnen ont-

leend worden. De reden
,
waarom vreemdelingen in den regel

niet mogen worden geroepen
,
houdt hier op. Men sluite hen op

dit gebied niet uit, men verbinde hen, waar het noodig is, aan

dc Staatsdienst ,
en de noodzakelijkheid of wenschelijkheid om

naar vreemdelingen uit te zien
,

zal steeds verminderen. Onder

do leiding van vreemden zullen zich onderwijzers vormen, die

voor geene vreemden meer zullen behoeven onder te doen ;
kun-

sten en wetenschappen zullen hier te Lande beoefenaars vinden

,

die op geene mindere hoogte staan dan de vroeger daarin uit-

muntende vreemdeling.

Sub lit. den e zijn van den algemeenen regel van art. 6 alinea 2

der Grondwet uitgezonderd de verschillende betrekkingen bij de

dienst der telegrafen en bij stoomtuigen tot Rijkswerken behoo-

rende.

Ofschoon er gegrond vooruitzigt is dat binnen zeer weinig tijd

de electro-magnetische telegrafen zoowel de verschillende deelen

van ons Land onderling, als het Rijk met alle naburige Rijken

zullen hebben verbonden ,
zoo staan wij echter tot op dit oogen-

blik bij sommige vreemde Staten zeer ten achter, en hebben tot

heden weinig of geene gelegenheid kunnen geven tot beoefening

van hetgeen de dienst der telegrafen vereischt. Het is dus zeer

denkbaar ,
dat die dienst bevonden werd ook de hulp van eenige

vreemdelingen te vorderen.

Evenmin kunnen wij ons in de behandeling der stoomtuigen

met alle vreemdelingen, zeker niet met Engeland , meten. Gelijke

vrijheid dient dus ook te dezen aanzien
,

bij klimmende behoefte

,

te worden gelaten.

Het mijnwezen hier te lande is zeer beperkt; er bestaat niet

veel prikkel er zich op toe te leggen ; deze dienst van vreemde

hulp, zoo noodig, uit landen, waar de meesters van het vak
worden gevonden, verstoken te moeten houden

, ware niet raad-

zaam. Van daar de uitzondering sub lit. ƒ.

Indien men bij benoeming van directeuren en commissarissen

van ’s Rijks entrepots (lit. g) niet onder hier gevestigde vreem-

delingen ,
hoofden van handelshuizen , mogt kiezen , zou de dienst

geenszins worden bevorderd
,
en eene lijn van afscheiding getrok-

ken , die met den aard onzer handelsbetrekkingen niet strookt.

Eindelijk is het noodig voorgekomen eene overgangsbepaling te

maken
,

waarbij de toestand wordt geregeld van hen
,

die vöör

het in werking treden dezer wet tot eenige Landsbediening be-

noemd zijn, waartoe vreemdelingen, krachtens de bepaling van
art. 1 ,

voortaan niet meer benoembaar zullen zijn. Ten einde

dien toestand in overeenstemming te brengen
,
zoo met het begin-

sel dezer wet en met de grondwettelijke bepaling, waarvan zij

een uitvloeisel is, als met hetgeen de billijkheid schijnt te vorde-

ren, bepaalt

Art. 3, dat de wet eene verkregene betrekking, hoewel met
hare bepalingen in strijd, als zoodanig zal eerbiedigen , doch te-

vens dat zij , in geval van bevordering
, welke als eene nieuwe

aanstelling kan aangemerkt worden, haar gebied herneemt en hare
toepassing erlangt. De aangestelde vreemdeling behoudt mitsdien
zijne betrekking, doch is, in geval van bevordering, gehouden zich

te laten naturaliseren.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

Thorbecke.

De Minister van Finantien,

Van Rosse.

De Minister van Buitenlandsche Zaken
,

Van Zuijlen van Nyevelt.

[LXXXI. l.j

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van
den 23sten Februarij 1853.

MIJNE HEEREN !

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een Ontwerp van
Wet tot duurzame regeling van het beheer der gelden wegens
verstrekkingen.

De gronden waarop dat voorstel rust, zijn ontwikkeld in de
daarbij gevoegde toelichtende Memorie.
En hiermede

, Mijne Heeren
,
bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage, den 21 sten Februarij 1853.

WILLEM.

j

[LXXXL 2.]

ONTWERP VAN WET tot duurzame regeling van het

beheer der gelden wegens verstrekkingen.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,
dat het noodzake-

lijk is, om het beheer der gelden ,
welke aan de Departementen

van Marine en van Oorlog wegens verstrekkingen zijn of wor-
den betaald

, duurzaam te regelen

,

Zoo is het
,
dat Wij

,
den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-

staan
,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Door de Departementen van Marine en van Oorlog

wordt bij voortduring, voor zoover de belangen der dienst dit

toelaten, tegen betaling, aan ’s Rijks koloniën, aan vreemde, ge-

meente- of andere besturen, bijzondere personen of bijzondere inrig-

tingen
,
verstrekking van matei ieel en andere behoeften gedaan,

mitsgaders hulp en bijstand verleend.

Art. 2. De gelden daarvoor aan die departementen te betalen,

worden in ’s Rijks schatkist gestort en te zamen met die, welke

zich daarin te dezer zake reeds bevinden, tot aanvulling van

’s Rijks voorraad aangewend.
Art. 3. Die aanvulling betreft steeds voorwerpen of behoeften

van denzelfden of gelijken aard, als verstrekt zijn.

Art. 4. Wegens elke verstrekking worden zoodanige beschei-

den opgemaakt
,

als dienen kunnen
,
om , zoowel hetgeen ver-

strekt is , als hetgeen daarvoor in rekening wordt gebragt , be-

hoorlijk aan te wijzen.

Art. 5. Die stukken worden tot justificatie der ontvangen

gelden aan de Algemeene Rekenkamer overgelegd.

Art. 6. De aanwijzingen van betaling en quitantien van over-

storting worden aan het Departement van Finantien gezonden,

en het bedrag daarvan ten voordeele der departementen ,
dien het

aangaat
,
geboekt.

Art. 7. Eene opgave der ontvangsten wegens verstrekkingen

wordt jaarlijks door de Departementen van Marine en van Oor-

log
,
aan de beide Kamers der Staten-Generaal ,

ter kennisneming

ingezonden.

Art. 8. Over de voorhanden gelden wordt niet, dan bij de wet,

beschikt.

Art. 9. De aanvragen om er over te beschikken, worden in

den vorm eener raming opgemaakt ,
en wel voor elk departement

afzonderlijk.

Art. 10. Op die raming zijn , zoodra zij bij de wet wordt

vastgesteld, al de voorschriften toepasselijk, welke op ’s Rijks

geldelijk beheer bestaan.

Art. 11. Het bedrag der te doene uitgaven bij de raming aan-

gewezen
,
wordt in de registers bij het Departement van Finantien

definitief afgeschreven.

Art. 12. De gelden, waarover op de raming ,
binnen den daar-

voor gestelden termijn, niet wordt beschikt, worden als vrijval-

lend aangemerkt.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst ,
en dat alle ministeriele departementen

,
autoriteiten

,

collegien en ambtenaren
,

wien zulks aangaat
,
aan de naauwkeu-

rige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

[LXXXI. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Het onderwerp is in den laatsten tijd zoo herhaaldelijk behan-
deld, dat het naauwelijks eene algemeene toelichting schijnt te

behoeven.
Nogtans oordeelt men zich daarvan niet geheel en al ontslagen,

omdat, zal de regeling der zaak duurzaam zijn
,

zij ook moet steu-

nen op vast daaromtrent aan te nemen beginselen of begrippen.

Men is het daarover eens dat de verstrekkingen, die bedoeld

worden, onvermijdelijk, dat ze nuttig zijn; dat de belangen van
het Rijk die vorderen.

Van daar dat in art. 1 van het ontwerp het doen der verstrek-

kingen op den voorgrond wordt gesteld, met aanwijzing aan wie
verstrekt wordt; waarbij van vreemde besturen en bijzondere per-

sonen in algemeenen zin gewag wordt gemaakt , vermits de on-

dervinding heeft aangetoond , dat ,
zullen bij voorbeeld 'onze sche-

pen, die van het Rijk zoowel als der koopvaardij , bijstand of hulp-

betoon in den vreemde erlangen
,
wij dan ook wederkeerig van onze

zijde hulp en bijstand behooren te verlcenen.

’s Rijks voorraad mag echter door de verstrekkingen niet wor-
den verminderd.

Hij wordt dus weder aangevuld.

BUBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853. II.



488

Bijdragen voor een Uitwateringskanaal van Grove naar den Amer en voor een Scheepvaartskanaal tusschen Assen en Groningen.
(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet.)

f

Maar er is ook aanmaak van behoeften in ’s Rijks werkplaat-
sen welke in daggeld of op stuk worden verrigt; en aankoop in

het algemeen
,

zoo als onder anderen van geneesmiddelen
; waar-

voor uitgaven op de respective begrootingen worden gedaan
,
welke

weder behooren te worden gerembourseerd, vermits de Departe-
menten van Marine en van Oorlog anders uitgaven zouden doen
vreemd aan het beheer, aan hen toevertrouwd, hetgeen strijdig

zoude zijn met art. 121 der Grondwet.
Hetgeen uit de gelden wegens verstrekkingen echter wordt aan-

gekocht of aangemaakt belmoren voorwerpen of behoeften te zijn

van denzelfden of gelijken aard.

Aan deze bepalingen zijn de artt. 2 en 3 toegewijd.

De artt. 4 en 5 strpkken
,
om

, voor zooveel het Departement
van Oorlog betreft, aan een verlangen der Algemeene Rekenkamer
te voldoen.

Toen in 1843 de zaak der verstrekkingen tusschen dat collegie

en het Departement van Oorlog geregeld werd , was er geene
sprake van zoodanige bescheiden

,
als nu in de genoemde arti-

kelen vermeld worden.
Het bewijs der ontvangen geldsommen scheen voldoende, en ook

bij de bijzondere wetten omtrent het onderwerp der verstrekkin-

gen werd eene dergelijke overlegging niet gevorderd. Daar dit

echter van de zijde van de Marine wel geschiedt
,
behoort hierin

voor het vervolg overeenstemming te bestaan , en de wet, aange-
nomen wordende

,
zal met opzigt tot dit punt eene verbetering

in het beheer en de verantwoording der gelden wegens verstrek-

kingen aanbrengen.

De artt. 6 en 7 dienen tot bekrachtiging van hetgeen thans plaats

heeft. Art. 8 schijnt bij eene wet van duurzame regeling niet over-

bodig. De bepaling strekt tot waarborg dat over de gelden
,
wel-

ke , ter zake
,
aan de Departementen van Marine en van Oorlog

betaald worden , niet anders dan door tusschenkomst der wetge-
ving kan worden beschikt.

> Art. 9 wijst den vorm aan der aanvrage, welke vereischt wordt
om over de gelden te beschikken

,
en wel voor elk departement

afzonderlijk , zoo omdat dit meer regelmatig als omdat het een

natuurlijk gevolg is der algemeene regeling van het onderwerp. De
credieten, die tot dusver op de gelden wegens verstrekkingen bij

de wet zijn toegestaan, konden in eene en dezelfde wettelijke be-

schikking vervat zijn. Het denkbeeld van raming sluit die za-

menvoeging of vereeniging uit.

Art. 10 neemt allen twijfel weg ten aanzien van de justificatie

der uitgaven. Deze kan, mag en moet niet anders wezen, dan zoo
als alle andere rijks-uitgaven in het algemeen.

De redactie van dit artikel is tevens zoo gesteld, dat indien in de
voorschriften van ’sRijks geldelijk beheer verandering komt , die

dan als van zelve op de raming van uitgaven wegens verstrek-

kingen toepasselijk worden.
Nog eene andere gedachte ligt bij dit artikel en de twee vol-

gende ten grondslag.

Men heelt namelijk begrepen, dat de wensch tot eene duurzame
regeling der zaak van de Staten-Generaal uitgegaan , en door de

daarbij betrokken Departementen beaamd, als van zelf inhield,

dat het stelsel van crediet-verleeninnj moest ophouden ; dat de
zaak zoo nabij mogelijk met de beginselen, op het werk der be-

grootingen bestaande, moest overeenkomen; dat de raming, welke
volgens het ontwerp zou worden opgemaakt, dus ook over een

bepaald tijdvak moest loop.en; dat daaraan ook het beginsel van
een dienstjaar moet verbonden zijn; dat uit dien hoofde ook wel
de gelden, die wegens verstrekkingen inkomen, ten voordeele der

departementen dien het aangaat worden geboekt, maar dat van de

gelden , welke daaruit op de raming worden aangewezen
,
niets

riteer tot het alzoo geboekt bedrag terugkeert ; dat daarom het

bedrag der raming op de gelden in de schatkist voorhanden defi-

nitief wordt algeschreven ,
en dat, zoo daarover binnen den daar-

voor gestelden termijn niet wordt beschikt, die alsdan, evenals
de gelden welke op de begrooting overblijven, aan de schatkist ver-

vallen.

Wordt er alzoo, ten gevolge eener wet van duurzame rege-

ling, eeno raming voor 1893 opgemaakt, dan geldt dit als voor
een dienstjaar, ’t welk volgens de tegenwoordige verordeningen

met ultimo December 1854 finaal wordt afgesloten.

De ontvangsten zijn uit den aard der zaak aan geen dienst-

jaar verbonden, maar om zoo te spreken doorloopend , en daarvan
wordt bij elke raming opgave gedaan, zoo als bij de eerste raming

,

die ten gevolge dit ontwerp, wet wordende, zal worden opgemaakt,
liet juiste montant zal worden opgegeven van hetgeen wegens ver-

strekkingen op ultimo December 1852 beschikbaar is.

De Minister van Oorlog , De Minister van Marine,

Bon
. Foustner va.v Dajiuevot. J. Enseie.

[LXXXH. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 23sten Felruarij 1853.

MIJXE HEEREX !

Het Wets-ontwerp , dat aan U hiernevens ter overweging wordt
aangeboden, strekt tot het verleenen van bijdragen ter bevorde-
ring van den aanleg van een Uitwateringskanaal van Grave naar
den Amer en van een Scheepvaartskanaal tusschen Assen en
Groningen.

De toelichtende Memorie die, van twee bijlagen voorzien, dat
Ontwerp vergezelt

,
zet de redenen uiteen die tot hetzelve hebben

geleid.

En hiermede
,

Mijne Heeren , bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage, den 22sten Februarij 1853.

' WILLEM.

[LXXXII. 2.]

ONTWERP VAN WET tot het verleenen van bijdragen

ter bevordering van den aanleg van een Uitwateringskanaal

van Grave naar den Amer en van een Scheepvaartskanaal
tusschen Assen en Groningen.

Wij WILLEM IH, evz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat eene verbeterde
uitwatering der landen in Noordbrabant

,

gelegen langs den linker

Maasoever tusschen Grave en Vlijmen en in de omstreken van
’

’s Hertogenbosch ,
dringend noodzakelijk is; dat die verbetering kau

worden verkregen door den aanleg van een kanaal van Grave
, langs

's Hertogeubosch tot in den Amer , doch dat de kosten dezer onderne-
ming de krachten der onmiddellijk belanghebbenden te boven gaan;

dat het algemeen belang des Rijks bij den aanleg van een

kanaal ter verbinding van de Drentsche hoofdvaart te Assen
met de haven van Groningen is betrokken ;

dat er derhalve redenen bestaan, de onderneming en uitvoering

dezer werken van ’sRijks wege door het toezeggen van bijdragen

in de kosten aan te moedigen en te bevorderen

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en ver-

staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Tot aanmoediging en bevordering van den aanleg van een

uitwateringskanaal tusseben Grave en ’s Hertogenbosch en van
daar tot in den Amer

,
tusschen de monden van de Donge en de

Oude Maas , wordt van ’s Rijks wege in de kosten van dit werk
voor eene som van een millioen gulden (f 1,000,000) ,

te verdeelen over

vijfjaren, bijgedragen.

Art. 2 Met gelijk oogmerk wordt voor den aanleg van een kanaal

ter verbinding van de Drentsche hoofdvaart te Assen met de haven
te Groningen van ’s Rijks wege eene som van twee honderd duizend

gulden (f 200,000) verleend.

Art. 3. De post der begrooting waarop de eerste termijn van de bij-

drage bij art. L , alsmede de som van f200,000 bij art 2 genoemd , te

verevenen zal zijn, wordt, zoodra tot de uitvoering der werken
kan worden overgegaan , nader door de wet aangewezen. De
voordragt tot die aanwijzing geschiedt niet dan nadat behoorlijke

zekerheid is verkregen, dat de overige middelen tot uitvoering en

vo tooijing aanwezig zijn.

De verdere termijnen van de bij art. 1 genoemde bijdrage

worden in de begrooting der Staatsuitgaven voor 1854 en volgende

jaren begrepen.

Lasten bevelen enz.

[LXXXII. 3.)

MEMORIE VAN TOELICHTING.

I. De uitgestrekte polders en vlakten , die aan den linkeroever

der Maas van Grave af tot Vlijmen en in den omtrek van
’s Hertogenbosch eene oppervlakte van ongeveer 26,000 bunders

beslaan, behoeven om behoorlijk bebouwd, geweid en gehpoid

te kunnen worden , sedej't overoude tijden niets anders dan eene

behoorlijke waterlossing.

Do bpdem is in de hooge gedeelten zand, in de lage gedeelten

klei, en zeer vruchtbaar, zoo hij in het voorjaar en in den

zomer tijdig van overstrooming bevrijd is.

Deze grónden hebben in eene westelijke rigting eene zeer sterke

helling, maar de afloop vun het water wordt belemmerd door vele

j

dwar*$jke* , in vreegere t$d«n tet afwering van het landwater
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en van het in de laagste streken overblijvende Beersche Maaswater

der bovenliggende polders, die zijdelings naar de Maas moeten

uitwateren, opgeworpen.

De bestaande waterlossingen loopen op deze rivier door sluizen

uit, deels önmiddellijk, deels eerst door de Dieze. Zij zijn echter

hoogst gebrekkig, omdat de gronden gelegen zijn beneden den

gewonen stand der rivier.

Ook de mingunstige toestand der Maas levert daarvoor be-

zwaren op.

Deze rivier
,
door bet kanaal van St. Andries met Waalwater

bezwaard , en daarna de wateren uit de Dieze opnemende ,
ver-

krygt een te hoogen stand.

De afwatering van de daarlangs gelegen polders en van de

Dieze is alzoo belemmerd.
Daarenboven zijn deze landen gedurig aan overstrooming bloot-

gesteld door de overlaten van de Beersche Maas
,
van Bokhoven

en van den Diezekant , over welke
,

bij hoogen waterstand ,
ter

ontzetting van de Geldersche en Noordhrdbantsche Maasdijken
,
bet

water der Maas wordt afgeleid.

De Beersche overlaat, vóór ongeveer 30 jaren vergroot, en

van hindernissen bevrijd, voert bet Maaswater steeds in grootere

mate in de polders ,
zonder dat de afvoer van het laatste water,

namelijk dat over blijft wanneer de dwarsdijken niet meer over-

loopen, kon verbeterd worden.

De uitbreiding der ontginningen vooral in Belgie en later ook

in Limburg alsmede in Noordbrabant
,
vergrootte zeer den waterlast

der lage landen door meer regtstreekschen en vermeerderden

toevoer van water langs de Dommel en de Aa.

Ook de landstreek langs deze riviertjes heeft behoefte aan eene

verbeterde afwatering ; dit zal door bet ontworpen kanaal bereikt

worden, en kan, volgens schatting, 260,000 bunders in meerdere of

mindere mate bevoordeelen.

De verbreeding en uitdieping van vele rivieren in de meijerij

versnelden den afvoer en verhoogden den stand van het water bij

's Hertogenbosch.

Ook de aanleg der Zuidwillemsvaart bezwaarde de beneden-

landen. De schuttingen
,

vooral in het voorjaar bij heropening

der vaart, verheffen den waterstand op de Dieze, niet zelden in

die mate ,
dat in de onderscheidene sluizen op deze rivier het

water naar binnen stroomt, nadat die schuttingen hebben plaats

gehad.
Zoo werkten vele omstandigheden, onafhankelijk van den wil

der belanghebbenden, mede, om de gesteldheid der lage landen

op den linker Maasoever in deerniswaardigen toestand te brengen.

In vorige eeuwen reeds, doch meer bepaald sedert 35 jaren,

yvas men op eene redding der Boven-Maaspolders bedacht.

Reeds op den 22sten Julij 1818 werd de noodzakelijkheid van
den aanleg eener betere uitwatering door de Staten van Noord-
brabant vastgesteld.

He,t dien. ten gevolge ontworpen plan werd door den Koning ip

1820, na onderzoek der zaak door eene commissie van officieren

der genie en van ingenieurs van den waterstaat, goedgekeurd en

alzoo werd bepaald dat de waterleiding zou loopen van Grave
tot den Melkdijk en wijders langs den Meerdijk tot den Eikendijk,

en van daar langs den benedenkant der Sprangsloot naar het Oude
Maasje, met verwijding dezer rivier tot beneden het Capelsche veer.

De uitvoering werd aan eene commissie opgedragen , die

echter hare taak in 1824 staakte
,
waarop de zaak tot in 1828

bleef rusten.

In dat jaar werd het maken van een plan weêr opgevat; het

vorige werd in de hoofdpunten geheel gevolgd , doch de uitmonding
van het kanaal werd gebragt aan het Hagoortsche Sas

,
aan het

boveneinde van het Oude Maasje.

De bodemsbreedte van het kanaal en de wijdte der sluizen

beneden de Dieze waren op 12 el ontworpen.

De kosten waren op ruim f 875,000 geraamd.
De politieke omstandigheden van het jaar 1830 waren oorzaak,

dat in den beginne aan de verwezenlijking van het plan niet meer
werd gedacht..

Weldra echter schenen de polders genegen de zaak te onder-
nemen ,

toen in 1833 het ontwerp vatbaar werd geacht om , met
eenige wijziging, tevens aan de belangen van ’s Lands verdedi-

ging dienstbaar te worden gemaakt.
De hoofdtrekken van het plan, dat tot bereiking van dit doel

vrerd ontworpen, zijn: de aanleg van inlaatsluizen onder het bereik

van het geschut beneden Grave aan de Maas

,

geschikt om het
water dier rivier door een diep kanaal langs 's Hertogenbosch
door de Lapgstraatsche binnenvelden naar het Oude Maasje te

leiden en door vele waterkeeringen naar welgevallen op te houden.
Jaren lang werden hierdoor de polderbesturen verhinderd zelve

zpo mogelijk hunne redding te ondernemen
; daar eerst na het

scheidingtractaat met Belgie de uitvoering van het proefontwerp,
tqt verzekering der gropte inundatie tusschen Grave en Geertrui-
dmberg

,
in ernstige overweging werd genomen.

Bij Koninklijk besluit van den 8sten Mei 1840 1*. O 23 werd
eene commissie benoemd, bestaande uit officieren der militaire

genie
, ambtenaren van den waterstaat en leden van G edeputeerde

Staten van Noordbrabant.

Deze commissie leverde reeds in hetzelfde jaar
,
ter uitvoering

van haren last , een uitgewerkt ontwerp met begrooting van
kosten van een uitwaterings- en tevens inundatiekanaal tusschen

Grave en Geertruidenherg
,

waarbij het proefontwerp van 1833

hoofdzakelijk werd gevolgd. Het kanaal zou
,
volgens dit plan

,

in plaats langs de Sprangsloot
,
voorbij het vervallen retranche-

ment van Waspik naar het Oude Maasje worden geleid.

Door dit plan scheen aan alle eischen te kunnen worden vol-

daan ;
doch de begrooting van kosten

,
geraamd op ongeveer

vier millioen, werd het groote struikelblok.

Hoe aannemelijk en geschikt dit ontwerp bleek te zijn voor

de verbetering van de uitwatering der Maaspolders, was er voor

eerst geen middel in de kosten te voorzien, die voor het grootste

gedeelte ten laste van het Rijk moesten Jkomen ,
omdat de voorge-

nomen werken tevens aan de militaire verdediging waren verbonden.

De belanghebbende streken bleven intusschen uitzien naar
middelen

,
waardoor in hare dringende behoefte aan eene verbeterde

uitwatering kon worden te gemoet gekomen.
De onderneming kon echter door het Gouvernement niet worden

bevorderd, alvorens nopens het cijfer van de bijdragen der on-
middellijk belanghebbenden eenige zekerheid bestond.

Het gelukte aan de commissie uit de belanghebbenden ,
die zich

in 1844 met de behartiging dezer zaak belastte
,
ondersteund door

het gewestelijk bestuur, in 1846 uitzïgt te geven op eene bijdrage

der polders van f 900,000.

Er moesten dus nog ruim drie millioen worden gevonden, en

de toestand der schatkist gedoogde niet eene eenigzins aanziem»

lijke bijdrage toe te zeggen.

De verwezenlijking van het plan werd dientengevolge op
nieuw uitgesteld, niettegenstaande de goedkeuring van het besluit

der Provinciale Staten van den 22sten Julij 1846 , waarbij zij het

inundatie- en uitwateringskanaal tusschen Grave en Geertrui-

denberg
,
zoo als het door de commissie van het jaar 1840 was

voorgesteld, onder goedkeuring des Konings, nuttig hadden ver-

klaard voor het belang van een aanmerkelijk gedeelte der px’ovincie

,

en de bijdrage op f 900,000 hadden vastgesteld, met bepaling,

dat deze zou worden omgeslagen over de landen ,
die geoordeeld

werden bij het kanaal belang te hebben.
De commissie ingesteld bij Koninklijk besluit van 8 Mei 1840

,

maakte daarna een gewijzigd ontwerp. op, waardoor alleen in

de behoeften der uitwatering zou worden voorzien , zonder het

verdedigingstelsel in Noordbrabant uit het oog te verliezen.

De kosten hiervan werden op ongeveer 2 millioen gesteld.

Volgens dit plan zou het kanaal, even als vroeger, in het Oude
Maasje bij Waspik worden geleid.

Het kwam aannemelijk voor, en gaf tot vele vertoogen voor en

tegen aanleiding.

Het is overbodig
, in eene ontwikkeling daarvan te treden,

en eene beschrijving van het ontwerp te geven, vermits van dit

plan , dat in de benedendistricten bezwaren ontmoette
,
later werd

afgeweken.
Alleen wordt hier aangestipt, dat in het laatste advijs van

den verdienstelijken hoofd-ambtenaar van den waterstaat in

Noordbrabant

,

wijlen den hoofdingenieur de Geus, van 25 Mei
1849, zoo het schijnt voldingend al de bezwaren, ingebragt tegen

het ontworpen kanaal , uitloopende in de Maas bij Waspik

,

zijn

wederlegd
,
met aanwijzing , op historische en watei-bouwkundige

gronden, van de onjuistheid der stellingen van de tegenstanders

en van de door hen aangevoerde feiten.

Het tegenwoordig Gouvernement vond alle reden om zich de

zaak, die hoe langer zoo meer voorziening eischte, met ijver aan
te trekken.

Het kwam voor , dat de poldei’s op krachtige ondersteuning

van het Rijk aanspraak mogten maken
, en dat zelfs het verke-

nen eener bijdrage van een millioen gulden mogt worden in aan-
merking genomen.
Het voorgaande doet reeds eenige der gronden kennen , waarop

die meening van het Gouvernement rusi-

Vooreerst ligt het buiten het bereik der onmiddellijk belang-

hebbenden , vele der oorzaken van den slechten toestand hunner
uitwatering te weren

,
zoo al niet met grond kan worden beweerd

,

dat die toestand het gevolg is van werken en inrigtingen ten al-

gemeenen nutte, door of pp last van het algemeen bestuur gemaakt.
Daaronder behooren de werken tot bevordering van den afloop

der hoofdrivieren
,
die in het algemeen belang moeten in stand

blijven; verder de aanleg der Zuidwillemsvaart , die de geregelde

uitwatering der lage landen benadeelt ;
voorts de uitgebi’eide ont-

ginningen in Belgie , in A'oordbrabant en in Limburg

;

wijders de

bepalingen nopens de hoogte der dwarsdijken in de stroombaan
der overlaten van Grave tot den Baardwijkschen overlaat

, ten
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einde de afloop der afgeleide rivierwateren over die waterkeerin-

gen zij verzekerd
,
waarover tusschen de belanghebbenden meer-

malen gewigtige bezwaren zijn ontstaan. De een wil den last op
den ander doen rusten , en men berokkent

,
door nu eens de uit-

lozing te sluiten dan weêr de dijken door te steken , soms veel

nadeel, waartegen door het Gouvernement en het gewestelijk

bestuur steeds vruchteloos wordt gewaakt.
Ten andere is het ontwijfelbaar, dat zonder die bijdrage, de

uitvoering der dringend noodige verbeteringen , die toch al voor
de belanghebbenden vrij drukkend zijn, niet kan worden onder-
nomen.
Ten derde zal de vruchtbaarheid en de mogelijkheid van betere

bebouwing
,
die deze landstreek door den aanleg der voorgenomen

werken zal verkrijgen , later de gelden
,
nu hiervoor uit te schie-

ten ,
weêr in ’s Lands kas doen terugvloeijen.

Ook schijnt te mogen worden aangenomen
, dat het kanaal van

veel nut zal zijn voor het geval, dat het inundatiestelsel tusschen
Grave en Geertruidenberg later weêr zou worden opgevat, alsmede
dat de werken veel minder kostbaar zouden zijn , moest niet op
de belangen van het verdedigingstelsel worden gelet.

Reeds nu hunnen de werken
,
die tusschen Grave en de Dieze

zijn ontworpen
, en deel uitmaken van het thans aangenomen ont-

werp, gerekend worden voor het verdedigingstelsel dienstbaar te

zullen zijn.

Eindelijk mogt niet worden voorbijgezien, dat, indien het

Gouvernement vroeger niet ware tusschen beide gekomen, de
polderbesturen zich zelve sedert lang

,
ofschoon welligt niet afdoen-

üe, zouden hebben gered.

Zoodra het nu eens bij het Gouvernement vast stond
, dat er

meer dan ëéne reden was, deze hoogst belangrijke onderneming
van Rijkswege te bevorderen

,
kwam het alleen aan op het beramen

derfbeste middelen van herstel , zonder de benedendistricten
,
meer

dan billijk ware , te benadeelen.

In de maand Februarij 1850 werd dien ten gevolge een nader
onderzoek van de bezwaren der benedenpolders tegen het plan om
het kanaal in het Oude Maasje te brengen, bevolen.

Ten gevolge van den hoogen rivierstand kon de uitslag van
dit onderzoek, waartoe nadere waterpassingen langs hét Oude
Maasje van het Keizersveer tot de Doeverensehe sluis noodig
waren

,
eerst op het laatst van de maand Julij 1850 worden

medegedeeld.

Het rapport strekte om, ter te gemoetkoming in de bezwaren,
die overigens andermaal ongegrond, althans zeer overdreven wer-
den geoordeeld, het kanaal te rigten op Geertruidenberg en van
daar, onafhankelijk van de Donge en het Oude Maasje , naar den
Amer.

Bij de daarop bevolen uitwerking van dit plan werd de aan-
dacht nader gevestigd op het vroeger ontwerp van het jaar 1825

,

ingevolge hetwelk het kanaal van 's Bosch naar Sleeuwijk zoude
ioöpen ; doch dit bleek, uit hoofde van den veelal te hoogen
waterstand inde Merwede

,
juist in die maanden

,
dat de behoefte

aan uitstrooming het grootste is, geen afdoend redmiddel te zullen

zijn , evenmin als het plan om de Maaspolders door eigen mid-
delen met stoomkracht, zonder uitwateringskanaal, van het

-overtollige water te bevrijden.

Waren de onafzienbare velden rondom ’s Hertogenbosch ,
waar-

over volgens het militair stelsel van verdediging de inundatie zich

moet verspreiden, met dien last niet bezwaard, zoodat telken

jare de kaden
,
die tegen het zomerwater worden opgerigt

,
moeten

geslecht zijn, en hadden zij den last van afvoer van het Beersche

Maaswater niet te dragen
,
dan bestond hier welligt gelegenheid

door stoomwerktuigen geregeld van water bevrijd te worden;
ofschoon dit nog zeer betwistbaar schijnt.

De eenige uitweg nu, door de natuurlijke helling der landstreek

aangewezen, is te zoeken in eene rigting, die op het Bergsche
Veld en alzoo naar de zeegaten zou heenleiden.

Eindelijk werd de aanleg van een uitwalerings- en scheepvaarts-

kanaal van ’s Bosch naar het Vloedspui bij do Lage Zwaluwo
voorgestaan.

Na een overleg met het Departement van Oorlog, dat tegen

geen der ter sprako gebragte plans, behoudens te nemen maatre-
gelen van voorzorg

,
hoofdbezwaren

,
uit het oogpunt van ’s Lands

verdediging, deed kennen, en nadat de ramingen der onderschei-

dene ontwerpen waren opgemaakt
,
werden de Staten van Noord-

brabant in do zomervergadering van 1851 verzocht hun gevoelen

te openbaren

:

1°. nopens den aanleg van het uitwaterings- en scheepvaarts-
kanaal naar het Hollandsch Diep

, met opgaaf in hoever het te

wachten ware, dat dit plan, geraamd op 4 millioen, in do pro-
vincie bijval zou vinden ;

2°. nopens do, in strijd met do meening van velo deskundigen,
geopperde beschouwingen, dat do Maaspolders voor minder dan
'f 90(3,000 konden worden geholpen.

De Staten deelden in de meening, dat het voorstel, om door

stoomkracht redding aan te brengen, min verkieslijk en niet af-

doende zou zijn.

Ook schijnt het gevoelen aannemelijk, dat, zoolang het doel

van behoorlijke uitwatering der landen door natuurlijken afloop

kan worden verkregen, tot opmaling geen toevlugt moet worden
genomen.

Schoon opziende tegen de kosten, achtten de Staten, dat het
plan van uitwaterings- en scheepvaartskanaal genoegzaam bijval

zou vinden.

Bepaalde keuze geschiedde nogtans niet.

De Staten werden hierop in de wintervergadering van 1851
verzocht eene beslissing te nemen, opdat de zaak niet langer

wierd vertraagd.

Hun werden drie plannen voorgelegd

:

1°. dat, volgens hetwelk het kanaal zou uitloopen in de Oude
Maas; waaraan, naar het inzien der Regering, de voorkeur
moest worden gegeven, ware het niet, dat de heftige tegenstand

der benedendistricten onbevredigbaar scheen
;

2°. dat van een kanaal langs Geertruidenberg naar het punt
der zamenvloeijing van de Donge en de Oude Maas , waar de
stroom den naam van Amer aanneemt;

het derde , ingevolge hetwelk het kanaal zou worden gebragt
in de Boven-Donge

,
even boven het voormalig fort Borstlap

,

met verlenging van het kanaal door den Emilia-polder naar het
Vloedspui.

De Staten achtten zich in die vergadering nog niet genoeg in-

gelicht , doch steeds overhellende tot het derde plan
,
hun slechts

in ruwe trekken medegedeeld, verlangden zij dat dit nader wierd
uitgewerkt , met dien verstande , dat het kanaal alleen voor de
uitwatering zoude dienen

,
vermits de aanzienlijke uitgaven voor

de inrigting der werken ten behoeve der scheepvaart
,
ten gevolge

‘waarvan de werken op f 4,640,000 waren geraamd
,
niet tegen

de voordeelen schenen te zullen opwegen.
Aan dien wensch werd zeer spoedig voldaan.

Het Departement van Oorlog bragt nu echter tegen de uitvoe-

ring bedenkingen in
, die niet zonder gewigt schenen

, en deed

,

wat de in het belang van ’s Lands verdediging te nemen maat-
regelen betreft, zulke zware eischen, zelfs tot een bedrag van
f 220,000 ,

dat op het welslagen van dit ontwerp weinig hoop kon
bestaan.

~

Ook bleek het , dat de goede werking waterstaatkundig als

eenigzins twijfelachtig kon worden beschouwd, daargelaten de
bezwaren

,
die uit eene merkbare verhooging van de Donge

, ten

gevolge van het sterk toeschieten van het kanaalwater, voor de
Boven-Diezepolders niet zonder grond werden gevreesd.

Onder mededeeling hiervan werden de Staten verzocht , de
drie aangewezen plannen nader te overwegen

, en daaruit eene

bepaalde keus te doen.

Het Gouvernement deed er bij opmerken , dat eene goede keus
van invloed kon zijn op de medewerking van Regering en Wetge-
ving met betrekking tot het Rijkssubsidie, waarop uitzigt werd
gegeven.

Volgens de opgave van het Departement van Oorlog werden
minder werken voor de verdediging gevorderd

,
zoohet kanaal niet

naar het Vloedspui werd gerigt.

De Regering nu meende zoowel het plan, ingevolge hetwelk

het kanaal op het Oude Blaasje zou worden gerigt
, met verruiming

dezer rivier, des noodig, als dat van een kanaal naar den Amer te

mogen voorstaan.

Het eerste kon zelfs wegens de mindere kosten wel op den
voorgrond worden gesteld.

Het nader overleg had ten gevolge , dat de Provinciale Staten

in de zomervergadering van 1852 zich met eene aanzienlijke meer-
derheid verklaard hebben voor het tweede ontwerp, dat, hoewel
meer kostbaar dan dat naar de Oude Blaas , echter de onder-
scheidene belangen het best schijnt te bevredigen.

Het is dat , ten behoeve waarvan bij het hiernevensgaand ont-

werp van wet eene bijdrage van e'dn millioen wordt nangevraagd.

In korte trekken zal nu do rigting van het kanaal worden
aangewezen ,

met opmerking nogtans
,

dat bij de uitwerking der

bijzondere ontwerpen welligt eenige afwijkingen moeten worden
vastgesteld.

Het kanaal begint onmiddellijk bewesten do stad Grave en

strekt westwaarts naar de Dieze ; het volgt verder die rivier

opwaarts tot aan het noordeinde van 's Hertogenbosch
,

loopt

verder westwaarts naar de oostzijde van Geertruidenberg
, cn

eindelijk noordwaarts langs de Donge tot in den Amer.
Bleer bijzonder is de rigting als volgt:

Beneden de stad Grave bestaat het kanaal aanvankelijk uit de

verruimdo waterleiding, genaamd do Horsen, over eene lengte

van 1250 ol.

Vorvolgcns uit twee afsnijdingen bij het Vclpschc klooster ter

lengte van 270 en van 1160 el.
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Aan het einde daarvan wordt de Reeksche wetering over 800 el

verruimd.
Hierop heeft eene afsnijding ter lengte van 825 el plaats.

Daarna wordt weder de wetering over 784 el gevolgd.

De vierde afsnijding komt tot in het Hamelspoel en is lang 816 el.

Aan het Hamelspoel komt eene kleine afsnijding van 43 el.

De afsnijding van de Herptsche wetering door den Groenendijk

tot in het Osschemeer zal 4830 el lang zijn.

Omtrent het Osschemeer wordt eene doorsnijding van 180 el

gemaakt.
De wetering genaamd de Hooigraaf zal over 1660 el verruimd

worden.
De zesde afsnijding omstreeks den Schutlakenschen dam, wordt

lang 2480 el.

De daarop volgende wetering wordt over 540 el verruimd.

De zevende afsnijding komt tot in de uitwatering van het Laag
Hemaal aan d« Lithoijensche hut en zal 1600 el lang zijn.

De Hartogswetering wordt over 4870 el verdiept tot bij de

Blaauwe sluis.

De achtste afsnijding strekt van die wetering tot den Empel-
schen achterdijk ter lengte van 1940 el.

De zoogenaamde middenste wetering door den polder van der

Eigen en Empel wordt verruimd ter lengte van 7060 el.

En aldus wordt van Grave af langs de algemeene rigting der

bestaande waterleidingen
,
gedeeltelijk daarlangs

,
gedeeltelijk door

de afsnijdingen, de rivier de Dieze bereikt.

In de op deze algemeene rigting bestaande dwarsdijken worden
keersluizen gebouwd

,
die ook ten behoeve van ’s Lands verde-

diging kunnen dienen.

Daardoor zal echter het water lager worden afgevoerd
,
dan

tot dusver over de dwarsdijken of door de bestaande sluizen op
de Maas.
De Dieze wordt opwaarts gevolgd tot aan het noordeinde van

*a Hertogenboseh.

Het kanaal loopt dan ten westen dier stad door of langs de
stadsgrachten , en haar in eene westelijke rigting verlatende

,

strekt het ten noorden van Cromvoirt
, maar geheel ten zuiden

van de stroombaan van den Baardwijkschen overlaat tot den
Melkdijk over eene lengte van 16,500 el.

In de dwarswaterkeering bezuidwesten den Baardwijkschen over-

laat, genaamd den Melkdijk
,

door het kanaal te doorsnijden,

wordt eene duikersluis gebouwd.
Van daar strekt het kanaal verder westwaarts

,
latende eerst

Sprang ten zuiden, daarna Capelle ten noorden en llaamsdonk
weder ten zuiden liggen , tot den zeedijk van Baamsdonk over eene
lengte van 12,922 el

,
in welken dijk ook eene duikersluis wordt

gebouwd.
Voorts strekt het kanaal , over eene lengte van 4759 el

,
naar

de oostzijde van Geertruidenberg
,
onmiddellijk onder het kanon

van de redoute op den regteroever van de Donge

,

en eindelijk dien

oever volgende, tot in den Amer, waar het Oude Maasje en de
Donge te zamen vloeijen.

Vermits de Dieze een gedeelte van het kanaal zal uitmaken,
moet de benedenmond gesloten worden.
Daartoe wordt eene nieuwe kapitale schutsluis gebouwd ter

vervanging der bestaande oude militaire sluis in den Ouden
Diezemond binnen het fort Crevecoeur en wordt de Nieuwe
Diezemond buiten de oostzijde van dit fort door een dam gesloten.

Wijders zal de Dieze over 6000 el worden verdiept.

Door het brengen van het kanaal tot
’

s Hertogenboseh
, het sluiten

van eenige openingen, het verhoogen van waterkeeringen en het
verleggen van de Aa, zal de stad bevrijd worden van den last

der hooge waterstanden
,
met behoud nogtans van de mogelijkheid

om de militaire inundatien te maken telkens als zulks onver-
hoopt noodig mogt zijn.

De onafgebroken lozing der wateren van de Dommel en de
Aa, tijdens de werking van de Beersche Maas en van den Baard-
wykschen overlaat, wordt mede door dit kanaal verzekerd.

Blijkens de als bijlage medegedeelde raming zijn de kosten
van dit grootsche werk op ruim drie millioen drie maal honderd
duizend gulden geschat.

Al wordt dus met bewilliging der wetgevende magt eene Rijks-
bijdrage van één millioen verleend, dan moeten nog drie en
twintig honderd duizend gulden in de provincie zelve worden
bijeengebragt of weinig minder, zoo het Departement van Oorlog
zich met eenige uitgaven voor de verdedigingswerken belast.

_

De bevordering dezer belangrijke zaak werd , nadat de Staten
zich hadden verklaard

,
gun Gedeputeerde Staten opgedragen

,

wier pogingen
, ondersteund door de commissie uit de belang-

hebbenden, vermoedelijk eerlang eene regeling dier bijdragen zullen
tot stand brengen. Daartoe kan inzonderheid bijdragen de instel-
ling van het waterschap

, bestaande uit de gronden
, die bij het

kanaal onmiddellijk belang hebben
, waartoe de Staten in de jongste

wintervergadering zijn overgegaan, welk besluit reeds, blijkens
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de bijlage, door den Koning den 24sten November 1852, n°. 72,
is goedgekeurd.

Dit waterschap is genoemd waterschap voor de uitwatering van

Grave naar den Amer.
Het bestuur daarvan is belast met het vaststellen der bepaalde

plannen of der rigting in hare bijzonderheden, onder goedkeuring

des Konings
,
met de uitvoering onder bepaald toezigt van de

waterstaatsambtenaren en met het beheer.

Volgens dit besluit worden de kosten der werken, voor zoover

zij de bij dragen te boven gaan
,
door de aangewezen polders en

landen gedekt in de nader te regelen evenredigheid, bundersga-

wijze naar mate van het aan te brengen voordeel.

In het reglement van bestuur, dat eerlang wordt te gemoet

gezien, zullen ook volgens art. 7 van het besluit, goedgekeurd
den 24sten November 1852, n°. 72, de vereischte maatregelen

van voorzorg worden opgenomen tegen elke benadeeling der boven-
en benedenlanden

,
inzonderheid met het oog op den pligt van

het waterschap, om onder toezigt van den waterstaat te zorgen,

dat de uitmondingen van het Oude Maasje en de Donge in den
Amer in dien toestand worden gehouden ,

dat de polders op dis

rivieren uitwaterende
,

in hunne waterlossing door de werking
van het kanaal niet worden belemmerd.

Bij verschil beslissen de Staten
,
na verhoor van de ambtenaren

van den waterstaat.

Het waterschapsbestuur mag zich ook niet mengen in het be-

heer der op het kanaal uitwaterende polders en landen.

Door dit besluit is
,
zoo ’t schijnt

,
een groote stap voorwaart*

gedaan.
Het nieuw benoemde bestuur heeft zijne betrekking reed*

aanvaard.
Van de gemeente ’s Hertogenboseh is uitzigt op eene belang-

rijke bijdrage gegeven, die, zoo als men, met het oog op de voor-

deelen, die de aanleg der werken haar zal aanbrengen, mag ver-

wachten , wel zal worden verhoogd.

Ook de provincie, ofschoon vroeger niet zeer genegen door gel-

delijke bijdragen te gemoet te komen, zal, zoo als de Regering
vermoedt, niet achterblijven, zoodra het blijken mogt, dat de

som van p. m. 20 ton gouds voor de belanghebbenden, met
bijstand alleen der gemeente ’s Hertogenboseh ,

te bezwarend is.

Het kanaal kan vooral als een werk van provinciaal belang wor-
den beschouwd.

Is door het Rijk de eerste stap gedaan ,
welligt zal dit de pro-

vincie aansporen, ook iets van hare zijde te doen in het belang van
een zoo groot deel van het gewest.

Alles noopt dus tot het bepaald vertrouwen, dat nog in 1853
met het sedert zoo vele jaren beraamd werk een aanvang zal

worden gemaakt.
Voor de onmiddellijk belanghebbenden kan het niet onver-

schillig zijn, de zekerheid te hebben, dat van wege het Rijk de

toegezegde bijdrage zal worden verleend.

De nevensgaande voordragt schijnt dus niet ontijdig.

De bijdrage zal in vijf jaarlijksche termijnen ,
ieder van twee

ton, worden verleend; de aanwijzing der fondsen voor het eerste

gedeelte zal worden geregeld, zoodra de zekerheid bestaat, dat

liet bedrag der overigens benoodigde som in de provincie is of zal

worden bijeengebragt
, en tevens het werk is begonnen.

Eens begonnen schijnt het in vier è, vijf jaren te kunnen Avorden

voltooid.

Ten slotte is het Avelligt niet overbodig te verklaren dat herhaald
naauwgezet en onpartijdig onderzoek de overtuiging heeft doen
erlangen, dat door dit werk noch de landen, die op de Donge,
noch die op de Oude Maas uitwateren, zullen worden benadeeld,
en dat, zoo eenig ongerief wierd ondervonden, dit kanen volgens

de instelling van het waterschap moet Avorden afgeweerd.

De monden van het Oude Maasje en van de Donge , waartusschen
het uiteinde van het kanaal zal komen, en de Amer, waarop het
kanaal zal uitwateren

, worden door de deskundigen ruim genoeg
geacht, om geen grond te geven aan de vrees, dat de landen
der benedendistricten zullen schade lijden door vermenging vaa
het rivierwater met dat van het kanaal.

Dit kan door het verlevendigen van den stroom niet anders dan
een weldadigen invloed op den Amer

,

die ter plaatse , waar het

kanaal zal uitkomen
, eene breedte heeft van ongeveer 300 el

,

uitoefenen.

Daarenboven is het de taak der onderhoudpligtigen van de
Donge en Oude Maas , deze kleine rivieren in orde te houden ,

ten einde het water daarlangs op den Amer te kunnen bren-
gen.

Door eenige gemeenten en polderbesturen van het land van
Heusden en Altena en van de Langstraat i3 aangevoerd dat zoo het

kanaal van St. Andries of Schansche gat Averd gedigt
,
de water-

spiegel van de Maas dermate zou verlagen , dat met weinige
kosten in de meest dringende behoeften der Boven- Maaspolders
zonder uitwateringskanaal kon worden voorzien.

H.
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Dit noopt tot mededeeling van de voorloopige inzigten der Re-
gering nopens dit punt.

De Regering neemt het sluiten van het kanaal van St. Andries
in overweging, en dit zal eerlang het onderwerp van een voorstel

van wet worden.
Inmiddels kan reeds hier worden gezegd, dat door de sluiting

de Waal en de Maas benoorden en bezuiden den Bommeleripaard
voortaan ieder haar eigen regime zal behouden , dat is , dat ieder
haar eigen opperwater zal moeten afvoeren en dat de afwisselende
overstortingen van de eene op de andere rivier, door het kanaal
van St. Andries , zullen ophouden.
En dewijl in den regel het water der Waal door dat kanaal

op de Maas wordt afgevoerd
,
zal deze rivier in de omstreken van

St. Andries iets worden verlaagd.

Dit zal eenigen nuttigen invloed uitoefenen op de uitwateringen',
die tusschen Grave en Crevecoeur op de Maas uitkomen

, maar
geenszins in die mate

,
dat de onderneming van dit werk in het

minst het Noordbrdbantsche kanaal moet vertragen
, veel min ach-

terwege doen laten , zoo als door eenige tegenstanders wordt voor-
gestaan.

In deze min of meer groote verlaging van de Maas zal intus-
schen ook de Dieze deelen , en daarom is de schutsluis binnen
Crevecoeur ontworpen.
Het ontwerp eener digting te St. Andries maakt dus de sluis

te Crevecoeur noodzakelijk, en in zooverre moet het Noordbrabant-
sche kanaal ten deele die sluiting voorafgaan.

II. In den aanvang van het jaar 1851 werd door de heeren
J. W. C. baron van lttersum en eenige andere ingezetenen van de
provinciën Groningen en Drenthe

,

het voornemen opgevat, een
kanaal ter verbinding van de Drentsche hoofdvaart te Assen met
de haven van Groningen aan te leggen.

Ten einde verzekerd te zyn , dat het werk uitvoerbaar ware,
namelijk dat middelen voorhanden waren om het kanaal be-
hoorlijk te voeden, werd een onderzoek van het terrein en eene
waterpassing gevorderd. Dit heeft op last van het Gouvernement
door de ingenieurs van den waterstaat in de provincie Drenthe
plaats gehad.
De uitkomst was gunstig, en nu werd door die ambtenaren

een ontwerp voor het te graven kanaal opgemaakt. Volgens dit

plan zal het kanaal beginnen in of nabij de kolk der Drentsche
hoofdvaart te Assen; voorts loopen van deze stad, met doorsnij-

ding van den straatweg naar Groningen
, in eene noordoostelijke

strekking naar de buurtschap Loon. Aan de westzijde dier

buurtschap gekomen, zal het eene meer noordelijke rigting nemen
tot Groningen

,
den punterdijk doorsnijden 100 ellen ten obsten

van den tol n°. 1 op den straatweg, en van daap zich vereenigen
met het Hoornsche diep.

Omtrent de inrigting van het kanaal bestaan twee verschillende

ontwerpen.
Bij het eerste wordt het verdeeld in drie panden met ééne

gekoppelde en twee enkele schutsluizen : volgens het tweede worden
slechts twee panden aangelegd met twee gekoppelde sluizen.

Tot voeding van de bovenpanden zullen twee leidingskanalen

worden gemaakt , een uit het Duurserdiep en een uit het Looner-
diep. Het water zal door stoomwerktuigen tot de vereischte

hoogte worden opgevoerd. Bij de tweede sluis, zoo die geplaatst

wordt, hetgeen eerst later behoeft te worden uitgemaakt, zal een
overlaat voor den afvoer van het overtollige water worden gemaakt.

Bij de uitvoering van het eerste ontwerp bekomt het eerste

kanaalpand eene lengte van 5350 ellen en het tweede die van
8000 ellen.

Zoo het tweede wordt gevolgd
,
zal de lengte van het af te

schutten pand 13,035 ellen bedragen.

Van de benedenste sluis tot aan den steenen beer by de Mar-
wixpijp is het kanaal 14,375 ellen lang.

Het geheel zal eene lengte hebben of van 28,105 of van 27,735 el.

De opruiming van de Marwixpijp is in het plan begrepen.

Voor het eerste ontwerp zijn de kosten geraamd op f 541,000,
namelijk

:

aardewei'ken f 271,300.00

kunstwerken 171,700.00

onteigening 73,000.00

kosten van directie, toezigt, administratie enz . 15,000.00

onvoorziene uitgaven 10,000.00

’

f 541,0000

en die van het tweede op f 461,000,
j

dat is :

aardewerken f 156,000.00

kunstwerken 186,000.00

Per transport f 842,1000.00
onteigening

_ 70.000.00
kosten van directie en toezigt 15,000.00
onvoorziene uitgaven 10,000.00
voor het onderhoud en gangbaar houden der stoom-

machine bij het Duurserdiep een kapitaal van . 24,000.00

f 461,000.00

De met den aanleg van het kanaal in verband staande ver-
betering van de Drentsche hoofdvaart van Assen naar Meppel is

op f 30,000 begroot.

De heeren van lttersum c. s. hebben aan het tweede ontwerp
de voorkeur gegeven. Tot vinding der kosten hebben zij zoowel
van de betrokken steden Groningen en Assen, als van de beide
provinciën en het Rijk

,
subsidien gevraagd. De beide steden

en de provinciën Groningen en Drenthe hebben elk f 25,000 toe-

gezegd. Drenthe wil daarenboven de verbetering der hoofdvaart
bekostigen. Zij wenschen de bijdrage van het Rijk op 200,000 gul-
dens bepaald te zien. Het overige zou volgens hun voorstel wor-
den genegotieerd door eene naamlooze vennootschap, die de uit-

voering van het werk op zich neemt, tegen genot der voordeelen

,

welke de onderneming zal opleveren en die door hen op f 20,000
’sjaars worden geraamd.

Bij onderzoek der beide ontwerpen van Gouvernementswege
is eveneens het tweede ontwerp aanvankelijk meest raadzaam
toegeschenen. Door de uitvoering zal eene lang gevoelde behoefte
worden vervuld. Eene vereeniging van de bevaarbare wateren
van de provincie Groningen en Drenthe door middel van een vol-

doend scheepvaartskanaal is toch van groot belang voor beide en
ook voor het Rijk.

Het belang van de gewesten is door de Provinciale Staten en
de betrokken gemeentebesturen

, door het toekennen van subsi-

dien en de bekostiging van de verbetering van de hoofdvaart ten

laste van Drenthe
,
erkend. Het geldt hier echter niet alleen de

belangen der twee provinciën maar ook dat des Rijks.

Voor de algemeene scheepvaart wordt eene gemeenschap te

water op een belangrijk punt geopend, korter en beter dan die

nu bestaat.

Doch dit niet alleen. Het kanaal zal van Assen af tot de grenzen
der provincie Groningen onafgebroken loopen door heidevelden

,

waarop wel sporen van ontwikkeling worden bespeurd, eene ont-

wikkeling echter welke eerst wezenlijk kracht zal ontvangen
door de uitvoering van het werk. Reeds vestigen zich van tijd

tot tijd kapitalen van elders tot ontginningen in Drenthe. Die
zullen ongetwijfeld toenemen bij en na het graven der vaart en
alzoo nieuwe bronnen van welvaart openen, waarvan ook ver-

meerdering van ’s Rijks inkomsten natuurlijk het gevolg moet zijn.

Nog een ander groot belang is bij de zaak betrokken , dat der

Drentsche hoofdvaart zelve. Wanneer de turf op de Smilde zal

zijn vergraven, zou die hoofdvaart, in stede baten af te werpen,
welligt voorde provincie Drenthe een last worden, misschien zoo

drukkend dat het Rijk moest te hulp komen. Het productief

blijven van de hoofdvaart is geheel van uitbreiding der scheep-

vaart afhankelijk. Afvaart van turf is rot nu toe de voornaamste
bron van opbrengst. Afvoer uit de veenen

,
die nog niet in

exploitatie zijn
,
of veel af- en toevoer van andere voorwerpen kan

alleen nieuwe middelen van bestaan aanbrengen.

Het ontworpen kanaal, de hoofdvaart met Groningen in regt-

streeksche verbinding brengende , voldoet aan eene dier voorwaar-
den, terwijl nog meer uitbreiding kan worden te geruoet gezien ,

bij verbetering van de vaart van Meppel naar de Zuiderzee
,

hetzij op Vollenhove

,

hetzij op Blokzijl, of van den bestaanden

weg op Zwartsluis

,

waarvan ontwerpen aanhangig zijn.

De Regering heeft dus in het algemeen belang gemeend , zich

dat werk te moeten aantrekken , en wenscht er de uitvoering van
te ondersteunen door het verleenen van een subsidie van

200,000 guldens.

De gevraagde bijdrage is, vergeleken met de kosten, aanzien-

lijk, doch de onderneming zal, vooral van wege de aanzienlijke

uitgave, voor het onderhoud van het kanaal gevorderd, veel hulp

behoeven ; en zonder dien bijstand schijnt op het gelukken der

zaak niet te rekenen.
De Minister van BinnenlamisChe Zaken ,

Thorbecke.

[LXXXII. 4.]

BIJLAGE.

BEGROOTING VAN KOSTEN.

Onteigening van ruim 371 bunders land met den aankoop en

het afbrokon der daarop staande gebouwen. . . f 658,626.00

Transporteren f 342,000.00 Transporteren f 658,625.00
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Per transport f

Graafwerk tusschende stad Grave en de rivier

de Dieze 225,784 kub. cl . ........
Uitdieping van de Dieze 51,480 kub. el . .

Waterkeering langs de cingelkade ten noorden

van ’s Hertogenbosch, 35,800 kub. el. . ...
Yerhooging tot waterkeeringen der aansluitin-

gen van de Zuidwillexnsvaart tegen ’s Hertogen-

bosch 35,000 kub. el

Aanleg van het kanaal door het Bossche Veld

406,850 kub. el ...
Idem van daar tot aan den Moerdijk 1,280,400

kub. el . .... •**•*„•**’ ’

Idem van daar tot aan den zeedijk te Raams-

donk 1,157,423 kub. el

Het opmaken der zij dijken en bezodingen . .

Watermaling *

Het graven van eene sleuf en het vullen daar-r

van onder een gedeelte der dijken

Aanvoer van 100,311 kub. el ontbrekende aard-

specie tot het opwerpen der kanaaldijken . . .

Aanleg van het verdere gedeelte des kanaals

tot aan den Amer 460,900 kub. el. . . • « •

Onkosten ,
risico en winst der aannemers. .

Sluis in de Horsensche Graaf nabij Grave .

Sluis bij het Hamelspoel

Sluis in den Groenendijk .

Sluis aan den Sckutlakenschen dam . • • •

Sluis aan het einde van de Hartögswetering .

Schutsluis in Crevecoeur

Duikergluis met schuiven te ’s Hertogenbosch

in den linker Diezedijk en in het kanaal . . .

Duikersluis met schuiven in den Melkdijk
.

. .

Duikersluis met schuiven in den zeedijk te

Raamsdonk _

Vier sluiswachterswoningen

Voetbrug bij: het Velpsche klooster ....
Elf rijbruggen tusschen Grave in de Dieze .

Zestien bruggen tusschen ’s Hertogenbosch en

de benedenuitmonding. .........
Duiker voor den binnenpolder van Sprang

en van Besoijen en de 'Spaansche sloot . . .

Duiker voor den binnenpolder van Vrijhoeven

Capel en de Capelsche vaart . . . • • •

Duiker voor de landen onder ’s Grevelduin Capel.

Duiker voor de landen op de Vrouwkensvaart

bij Waspik uitwaterende

Duiker voor den polder de Bijsters ....
Duiker voor de Waspiksche en Raamsdonk-

sche buitenpolders

Duiker voor de uitwatering van de Ouden-

kurenpolder k

Duiker voor den Ouden en Nieuwen Noord-

en Zuidpolder

Duiker voor de uitwatering van de Werfkam-
pen cn Westpolder
Duiker voor den polder de Aanwassen . .

Duiker voor den polder de Oude Dombösch.

Duiker voor den polder de Nieuwe Dombosch .

Duiker voor den polder klein Dombosch . .

Eenige kleine duikers

Werken tot de watervrije afsluiting van ’s Her-

togenbosch. Een groote duiker onder de Zuid-

willems vaart tot doorlating van de Aa. . .

Idem. Duiker en steenen beer in de Aa of

Stadsgracht bij de OrtheDpoort

Idem. Keersluis en valbrug in den mond van

de stadshaven tot sluiting van haven en stad

Werken door het Departement van Oorlog

verlangd

:

Een aarden fort aan den Melkdijk . * . •

Een verdedigingswerk bij Waspik ....
Een steen en beer bij het bastion Oliemolen

te ’s Hertogenbosch , na aftrek van hetgeen in

allen geval noodig is . *

Vermeerdering van aardewerk tot het glacis-

vormig maken van de cingelkade

Het glacisvormig maken van de cingelkade

tusschen de Orthen- en Hinthamerpoorten . . .

Het opmaken van een ouden toren regts van

de Orthenpoort

658,625.00

66.992.00

25.740.00

17,900;00
14.000.

00

142.223.00

448.140.00

347.227.00

67.727.00

14.000.

00

62,000;00

85.109.00

161.315.00

140.237.00

2,000.00

2.505.00

4.940.00

6,140i00

6.040.00

162.000.

00

86
.
200.00

46.000.

00

48.400.00

12,000.00

370.00

10.340.00

100,320.00

14.660.00

15,200.00

12,000.00

Per transport f

Twee steenen beeren aan de Zuidwillemsvaart

Carnotsehe muren bij St. Teunis .... •

Verdedigingswerk bij Crevecoeur . ....
Penantsluis te ’s Hertogenbosch .

..

. • •

Drie penantsluïzen voor de militaire inundatie

Wijders komt nog op de gedeelten van het

kanaal, door zandige gronden, het met leem be-

zetten en het bezoden
Opnemingen voor de eindontwerpen ....
Kosten van opzigt bij het uitvoeren der werken

Onvoorziene uitgaven

3V139,450.00
32.000.

00
* 9,500.00
* 11,500.00

29.000.

00=

22,850.00'

60,900.00'

8,000.00

201000 .00 '

21,800.00'

totaal. . . f 3,355,000.00'

NB. Van de f 363,150 ,
door het Departement van Oorlog ver-

langd, zijn zeven posten ten bedrage van f 261,800, met

* gemerkt. De meëriing is, dat die uitgave, als geen

Onvermijdelijk gevolg van het kanaal, of, zoo al min of

meer, dan echter tevens ten voordeele van de militaire

verdediging zal zijn en dat zij uit dien hoofde door het

Departement van Oorlog behoort gedragen te worden.

Het zal dus een punt van nader overleg tusschen de

Departementen van Binnenlandsche Zaken en van Oorlog

uitmaken of die f 261,300 niet moesten komen ten laste

van het Departement van Oorlog.

Had dit overleg onverhoopt tot uitslag dat die werken

moesten worden gebragt ten laste van de belanghebbenden

bij de verbeterde uitwatering ,
dan zal nader worden

onderzocht , of deze onverwachte vermeerdering van kosten

tot eene nieuwe vraag- van wege het Departement
.

van

Binnenlandsche Zaken aan de wetgevende magt aanleiding

kunne geven.

[Lxxxm. ï.}

KONINKLIJKE boodschap, ingekomen in de zitting

^ n .„nr, rlstm VQo+an W+hriiarin 1858.

9,600.00

9.600.00

9,600.00

9,600.00

15,200.00

15.200.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

3,000.00

MUNE^HEEREN !

Nevens deze wordt aan U ter overweging aangeboden een

Ontwerp van Wet, regelende het toezigt op de Landverhuizers.

In de toelichtende Memorie, welke bij dat voorstel is gevoegd,

worden de gronden waarop het rust, ontwikkeld.

En hiermede ,
Mijne Heeren

,
bevelen Wy U in Gode3 heilige

bescherming.

’s Gravenhage ,
den 23sten Februarij 1853.

WILLEM.

{LXXXm. 2]

ONTWERP VAN WET tot regeling van het toezigt op, de

Landverhuizers.

52,000.00

• 21
,
000.00

52.000.

00

* 135,000.00
* 45,000.00

18.000.

00

* 35,400.00

* 20,900.00

* 4,000.00

Wu WILLEM III, exz.

Alzoo Wij in overweging hebben genomen ,
dat het noodig is

de bestaande verordeningen omtrent de landverhuizers te herzien

en deswege algemeene regels bij de wet vast te stellen,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en

verstaan ,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Art. 1. Van Staatswege wordt gezorgd voor het toezigt op het

verblijf in Nederland en het vervoer van landverhuizers hetzij die

uit eene Nederlandsche haven naar een ander werelddeel regt-

streeks worden overgebragt , hetzij die hier te lande worden inge-

scheept om aanvankelijk naar eene andere Europesche haven

vervoerd te worden.
XT j

Art. 2. Vreemde landverhuizers , die den weg door Nederland

nemen en niet van paspoorten of geleibrieven zijn voorzien , kunnen

aan de grenzen of aan de eerste verblijfplaats kosteloos verblijf—

passen ontvangen. .

Zoo zij voorzien zijn van eenïg bewijs ,
dat zij eene overeen-

komst tot vervoer naar eene ©verzeesche haven hebben gesloten

,

kan hèt kosteloos viseren van dat stuk door het hoofd van de
Transporteren f 3,139,450.00
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politie der gemeente aan de grenzen of aan de eerste verblijfplaats

bet af' te geven paspoort vervangen.

Art. 3. Tot verzekering van de rigtige nakoming van de bepalin-

gen dezer wet en van de door Ons bij algemeenen maatregel van
inwendig bestuur te geven voorschriften , stellen de ondernemers
van het vervoer van landverhuizers een borgtogt

, waarvan het

bedrag wordt geregeld naar het aantal der over te brengen
personen.

Art. 4. Geen schip, dat landverhuizers aan boord heeft, wordt
Tiitgeklaard ,

alvorens zij gebleken
,
dat aan alle voorschriften

,

nopens het vervoer en de verzorging dier personen gegeven
, is

voldaan.

Art. 5. Wanneer een schip tot vervoer van landverhuizers

bestemd, door hét gezag, ter plaatse met het toezigt belast, afge-

keurd of door zeerampen ongeschikt wordt, zorgen de onderne-
mers voor andere scheepsgelegenheid ten hunnen koste.

Bij verzuim
, wordt van Staatswege voor het vervoer der land-

verhuizers gezorgd.

De kosten worden op de nalatige ondernemers verhaald.

Art. 6. Van de verklaring, dat het schip niet genoegzaam zee-

bouwend is om tot den overtogt met reizigers te worden gebruikt,

wordt aan de ondernemers of scheepsbevelhebbers gelegenheid tot

hooger beroep, ten hunnen koste, gegeven.

Art. 7. Onverminderd de bepalingen van art. 1 der wet van den
6den Maart 1818 (Staatsblad n°. 12), kunnen, bij overtreding van
de bepalingen dezer wet en van de, op grond daarvan, uit te

vaardigen algemeene maatregelen van inwendig bestuur, de

ondernemers en scheepsbevelhebbers worden gestraft met ge-

heele of gedeeltelijke verbeurte van den gestelden borgtogt, en

met het verbod, om hetzij eene voorgenomen reis met landver-

huizers te volbrengen, hetzij gedurende korter of langer tijd land-

verhuizers, naar eene overzeesche haven bestemd, in Nederland
in te schepen.

De bij andere wetten tegen de gepleegde overtredingen bedreigde

straffen zijn bovendien op hen toepasselijk.

Ten aanzien der algemeene maatregelen van inwendig bestuur

blijven tevens de bepalingen van art. 1 der wet van den 6den
Maart 1818

(
Staatsblad n°. 12) van kracht.

Lasten en bevelen enz.

[LXXXIII. 3.]

MEMORIE YAN TOELICHTING.

Bij Koninklijk besluit van den 28sten December 1837
(
Staats-

blad n°. 81) zijn bepalingen vastgesteld omtrent den doortogt van
landverhuizende personen.

Reeds sedert zeer geruimen tijd is krachtig op eene herziening

djer bepalingen aangedrongen. De geheel veranderde omstan-
digheden hebben die herziening dringend noodzakelijk gemaakt.
Vooreerst toch geschiedt landverhuizing niet meer uitsluitend door
vreemdelingen, die Nederland slechts doortrekken, maar ook door
vele Nederlanders. Ten andere zijn de vreemde landverhuizers
niet meer, zoo als vroeger bijna zonder uitzondering het geval

was, personen die reeds buiten ’s lands overeenkomsten hebben
aangegaan voor hun vervoer naar eenige overzeesche haven , en
die gezamenlijk, in aken en dergelijke vaartuigen, in groot getal

de rivieren kwamen afzakken
,
waarbij zij ons land slechts dóór-

trokken, om zich terstond naar de plaats hunner verdere bestem-
ming in te schepen.

Het goed , snel en weinig kostbaar middel van vervoer dat

de drukke stoombootvaart den landverhuizers aanbiedt, wordt
sedert de laatste jaren schier door allen gebruikt. Daardoor komen
zij als gewone reizigers hier te lande aan. Sommigen hebben
vooraf eene overeenkomst voor hun verder vervoer naar eene

overzeesche haven gesloten , of wel trachten daarin hier te lande

te slagen. Anderen begeven zich eerst naar eene Fransche of

Engelsche haven, en zetten van daar de reis voort.

In deze omstandigheden is bij de tegenwoordige verorde-

ningen O]) den doortogt der landverhuizers niet voorzien.

Hoewel de toepassing dezer verordeningen tot geene zeer gewig-
tige bezwaren heeft aanleiding gegeven, schijnt het behoorlijk,

de nieuwe regeling dezer aangelegenheid van de wetgevende magt
te doen uitgaan ,

vooral ook omdat die regeling de bepalingen

moet aanvullen, die in de Vijfde Afdeeling des Vijfden Titels

van het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel voor-
komen. In het algemeen is daar wel sprake van passagiers

óp buitenlandsche reizen , maar zijn de gevallen niet voorzien,

die zich bij landverhuizers voordoen.

Nogtans behoort de wet zich ook hier tot algemeene regels

te bepalen
, daar de gewoonten en behoeften der landverhuizers

,

ook iu verband met de daaromtrent buiten 's lands gemaakte
bepulingeu, aau vele en gedurige veranderingen onderhevig zijn ,

en het niet wel mogelijk Ï3 het toezigt en de zorg voor hunne be-
langen tot in bijzonderheden bij de wet voor te schrijven.

De Nederlandsche reederijen , die zich met het vervoeren van
landverhuizers bezig houden

,
zullen voor de vreemde onderne-

mingen van dien aard moeten onderdoen
, zoo het Gouvernement

niet bij magte is , de voorschriften telkens en spoedig te wijzi-

gen
,
naar dat de behoefte van den tijd, of elders plaats grijpende

veranderingen dit vorderen.

Het aangeboden wetsontwerp wijst vooreerst, in algemeene
trekken , de grenzen aan der bevoegdheid van het Gouvernement
in deze zaak. Daartoe behoort de bepaling van straffen , het
beletten van het vertrek der schepen, het vorderen van borgtogt
van de ondernemers , waarbij hun onderwerping aan een naauw-
keurig toezigt wordt opgelegd.

In de tweede plaats legt het ontwerp de grondslagen
, waarop

de verdere regeling moet rusten.

De voorschriften , die naar aanleiding van deze wet zullen

gegeven worden , moeten strekken om het toezigt op de landver-
huizers in minder omslagtige vormen te doen plaats hebben, daa
uit de bestaande regeling volgen. Dan zal eene juiste naleving

der gestelde regels kunnen worden geeischt. Daarentegen zullen

die voorschriften het vertrouwen moeten geven , dat voor de
belangen der landverhuizers zal worden gezorgd , en dat hun
hier te lande eene goede scheepsgelegenheid wordt verzekerd

, met
al wat verder tot het welvolbrengen der reis behoort. Daardoor
zullen zij worden aangemoedigd om ruim gebruik te maken van
de goede gelegenheid tot inscheping, welke de Nederlandsche
havens en de aldaar te verkrijgen middelen van vervoer aanbieden.

Terwijl de Staat de belangen der reeders bevordert door het
vaststellen van bepalingen ,> die hun te stade komen om een voor-
deelig gebruik van hunne bodems te maken , vraagt het belang van
’s Rijks schatkist een waarborg tegen de schade, die het gevolg

zou kunnen zijn van het gedwongen onderhoud van behoeftige

landverhuizers.

Art. 4 onderstelt, bij de Regering de magt om de schepen
, be-

stemd tot vervoer van landverhuizers , te doen onderzoeken
; eene

magt , onmisbaar om aan de verpligting, den Staat bij art. 1 op-
gelegd

,
te kunnen voldoen. Dit onderzoek zal zich in het alge-

meen tot de geschiktheid om zee te bouwen en de nakoming der

voorschriften aangaande de inrigting en proviandering der vaar-

tuigen uitstrekken.

De Regering behoort vrijheid te hebben, het vertrek van een

schip te beletten of te schorsen , zoo zij meent dat daartoe termen
bestaan. Ook moet zij voor den overtogt der landverhuizers

,

ten koste der ondernemers, kunnen zorgen, zoo deze in gebreke

blijven. Het schijnt echter met de billijkheid te strooken, dat in

geval van afkeuring van het schip eene eerste beslissing nader

kunne worden ter toetse gebragt. Art. 6 verlangt daarom dat

aan de ondernemers of scheepsbevelhebbers gelegenheid tot hooger

beroep worde gegeven. De Regering is derhalve verpligt, eene

magt aan te wijzen, waarop dat beroep kunne geschieden.

Het scliijnt noodzakelijk en nuttig, vrijheid te lateu tot het

straffen, op eigenaardige wijze, van de overtredingen der bepa-

lingen dezer wet, en van de. daaruit voortvloeiende verordenin-

gen ,
behalve dat de overtreders ook nog blootstaan aan de

straffen bij de algemeene wetten vastgesteld. De in art. 7 ge-

noemde straffen zijn bestemd om een heilzamen indruk te maken,
en mede te werken tot het vestigen der algemeene overtuiging,

dat in Nederland goed voor de belangen der landverhuizers wordt
gewaakt.
üm aan vreemde landverhuizers het doortrekken door dit Ryk

zoo gemakkelijk mogelijk te maken, is het wenschelijk, hunne toe-

lating langs de grenzen aan nog minder bezwarende vormen te

binden, dan uit art. 4 der wet van den 13den Augustus 1849
(Staatsblad n°. 39) voortspruiten.

Reeds bij de behandeling dier wet heeft men de noodzake-

lijkheid gevoeld om niet al hare bepalingen op de vreemde land-

verhuizers te doen toepassen, waardoor het gemak, aan deze te

verleenen
,
geheel zou worden voorbijgezien. Zelfs is het Gou-

vernement destijds in zijne verklaring verdergegaan, enbegonmn
eene uitvoering aan de wet te geven , met hare algemeenheid

„onbestaanbaar. Zy behelst geene uitzondering, en dus zijn ook
al hare voorschriften op vreemde landverhuizers van toepassing.

Daarom wordt, bij art. 2 van het ontwerp, niet bepaald gevor-

derd dat zij een verblijfpas zullen moeten erlangen, daar de

Regering het aan zich wensebt te zien overgelaten, des geraden

oordeelende, op eene andere, dan de hier voorgestelde wijze, do

vreemdelingen, die het Rijk als doortrekkende landverhuizers

binnenkomen, in het oog te houden.

Daarom wordt bepaald ,
dat die passen ook op de plaats van

het eerste verblijf zullen kunnen worden uitgereikt. Hierdoor zal

het mogelijk zyn, een belangrijk transport landverhuizers, geza-

menlijk per stoomboot het Rijk binnenkomende, zonder verwyl

de kuveu zijner iaeuhepiug veer de verdere leis te dee» berrike*,
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terwijl het uitreiken van passen aan een groot aantal personen

,

bij ‘het binnenkomen van het Rijk, te langen tijd zon kunnen

ophouden. Ook kunnen die passen minder noödzakelijk worden
geacht voor hen, die sléchts aan de eene zijde het Rijk binnen-

trekken om het aan de andere zijde weder zoo spoedig mogelijk

te verlaten. Daarom Wordt ook in de tweede zinsnede van het

artikel voorgesteld, het kosteloos viseren door de bevoegde magt,

van eenig door de landverhuizers vertoond bewijsstuk, waaruit

hunne bestemming genoegzaam blijkt. Hierdoor wordt dan het

anders af te geven paspoort vervangen.
De Minister van Binnenlandsche Zaken ,

Teorbecke.

[XVI. 5.J

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp

van Wet tot regeling van de stra/wetgevende magt der
' Waterschapsbesturen enz.

§ 1. Wordt de vraag, of de voorgedragen partiele regeling

van waterstaatsbelangen noodzakelijk zij, door de leden, blijkens

het Voorloopig Verslag, eenparig toestemmend beantwoord wat
de 1ste afdeeling der wet betreft, niet zoo eenstemmig was het

gevoelen nopens de 2de en 3de afdeelingen.

» Men gaf wel algemeen toe , dat wettelijke voorzieningen

» vereischt worden voor het geval, dat een waterschapsbestuur
» weigerachtig of nalatig blijft in hét doen van datgene, waartoe
» het wettig verpligt is ; alsmede voor het geval

,
dat de Staten

» van meer dan óóne provincie zich over gemeenschappelijke be-
» langen niet kunnen verstaan. Maar verscheidene leden hadden

,

» te meer omdat zij zich met de strekking der voorgedragene
» bepalingen niet konden vereenigen , die voorzieningen bij de
» algemeene wet op den waterstaat willen zien vastgesteld.”

Nieuwe gronden tot staving van dien wensch zijn niet bijge-

bragt. De Regering moet zich dus bepalen tot de in § 8 der

Memorie van Toelichting gegeven wederlegging van het bezwaar ,

dat zich hier het gemis eener algemeene wet van beginselen

sterker dan bij de voorzieningen in de 1ste afdeeling der wet
zou doen gevoelen.

Het is ook niet duidelijk , waarom zij
, die de strekking der

voorgedragen bepalingen afkeurden, deze liever in de algemeene
wet zagen opgenomen.

» Zij (verscheidene leden) vreesden tevens dat het tot stand
» komen der algemeene wet door de voorgedragen partiele rege-
- ling zou worden vertraagd.”

Hetgeen daartegen door vele andere leden is aangevoerd
,
drukt

de meening uit van het Gouvernement. Het wordt van groot ge-
wigt geacht ,

— het schijnt noodig dit te herhalen ,
— dat blijke, of

nopens hoofdbeginselen van het beheer van den waterstaat tusschen
de wetgevende magt en het Gouvernement eenheid van inzigt

besta ; of de wetgevende magt over de strekking der artt. 190 en
192 van de Grondwet het met het Gouvernement eens, en even-
zeer van gevoelen zij

,
dat de waterschappen niet aan eigen

willekeur of zorgeloosheid mogen worden overgelaten-, en dat de
regeling van waterstaatsbelangen

,
meer dan ééne provincie fakende,

niet van overeenstemming van gevoelen tusschen de Staten-verga-
deringen afhankelijk mag blijven.

i) Intusschen werd in twee van de Afdeelingen der Kamer het
» gevoelen ontwikkeld, dat, zoo men zich op het standpunt der
» Regering plaatste en dus aannam

, dat eensdeels bij de
» tegenwoordige wet reeds eenige grondslagen voor de algemeene
» waterstaatswet wierden gelegd

, anderdeels dat het vaststellen
» van provinciale waterschapsreglementen moest worden bevor-
» derd, ten einde daarin bouwstof voor die algemeene wet te

)) vinden
,
eenige uitbreiding der thans voorgedragene bepalingen

» zeer wenschelijk moest voorkomen. Dan toch zou , naar
» mate men thans verder ging in het regelen van hoofdpunten,
» en dus in het geven van een leiddraad aan de Provinciale
i) Staten voor het vaststellen van verordeningen omtrent den
» waterstaat, de kans vergrooten, dat het door de Regering
n beoogde doel zou worden bereikt.

» Uit dit oogpunt drongen eenige leden er op aan, dat bij dit

» wetsontwerp een algemeen beginsel omtrent de wijze van be-
» noeming der waterschapsbesturen wierd aangenomen. Volgens
» art. 5 van het Geldersch polderreglement worden de leden van
» den dijksteel door den Koning voor hun leven benoemd. Elders
» heeft eene keuze dier besturen door de ingelanden of eigenaren
» plaats en wordt dé betrekking niet levenslang opgedragen.

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE 8TAATS-COÜRANT. 1852— 1853.

» Deze laatste beginselen zijn, naar men meent, tneer overeén-
» komstig met den aard en met het belang der waterschappen
» en tevens met de thans hier te lande bestaande staatkundige

» orde vèin zakeh.

» De bedoelde leden zouden daaröiü het beginsel vaft de keuze
» der waterschapsbesturen door de ingelanden voor eenen be-

» paalden tijd, in de tegenwoordige wet wenschen te zien

)> opgenomen, ook opdat de Provinciale Staten bij het vaststellen

)) van nieuwe waterschapsreglementen zich daarnaar zouden kunnen
» rigten.”

Het tegenwoordig voorstel kon méér omvatten, dan het doet.

Maar de Regering heeft voor het oogenblik zóóveel voorgesteld,

als zij meendè
,
zonder op verder onderzoek vooruit te loopen of

de bestaande orde uit haar verband te rukken
,
voldoende té kun-

nen regelen, en haar tevens van dringende noodzakelijkheid scheen.

Bleek deze nu wel ten aanzien van het aangewezen punt ?

In de provinciale reglementen, die in de laatste vijfjaren aan
het Gouvernement werden voorgelegd, was steeds aanstelling der

leden van waterschapsbesturen voor bepaalden tijd vastgésfeld ,
én

aan de ingelanden meer of mm regtstreeksche invloed op de keuze

van het bestuur toegekend.

De Statenvergaderingen zijn dus evenzeer ,
als het Gouverne-

ment en de leden der Staten-Generaal, voor wie dit antwoord geldt

,

overtuigd
,
dat die beginselen met de tegenwoordige orde en met de

belangen der ingelanden strooken.

Geen reglement zou ook worden goedgekeurd, waarin Van die

beginselen was afgeweken.
In Noordbrabant , Overijssel en Groningen gelden

(
die beginselen

thans algemeen.

In Gelderland is ook aan de ingelanden, door het toekennen der

voordragt van de leden van dén dijksteel aan het gecombineerde
collegie, min of meer invloed op de zamenstelling van het bestuur

verzekerd. De hoofdingelanden toch
,

die in dat collegie zitting

hebben en de meerderheid uitmaken, worden regtstreeks door

ingelanden, daartoe door stemgeregtigde geërfden aangewezen,
gekozen. De poldermeesters worden voor den tij d van 3 jaren door

Gedeputeerde Staten, uit eene voordragt van geërfden, benoemd.
In Zuidholland is tot regel aangenomen, de leden van besturen

der groote waterschappen te doen voordragen door hoofdingelanden

,

of de vertegenwoordigers der ingelanden, door dezen regtstreeks ge-

kozen. Die voordragt aan de ingelanden zelve toe te kennen, ware ,

volgens het gevoelen der Staten ,
aan gewigtige bezwaren onder-

hevig.

Dc besturen der kleinere waterschappen worden regtstreeks

door ingelanden gekozen, of aan den Koning ter benoeming voor-

gedragen
,
ten ware de bestaande reglementen een anderen regeL

bepalen.

In Noordholland worden de besturen der polders, voor Welke
in de laatste jaren nieuwe reglementen zijn in werking gekomen,
regtstreeks door ingelanden voor bepaalden tijd benoemd of voor-

gedragen.

In Friesland is hetzelfde beginsel door de Staten aangenomen.
)) Evenzoo blijft men eene voorziening wenschelijk achten voor

>j het geval, dat een waterschapsbestuur zich ontbindt, de polder

i) onbeheerd blijft liggen
,
en toch werken tén koste der ingelanden

» moeten worden verrigt.”

Hierin is nu voorzien.

» Nog heeft men, in verband met de erkentenis der Regering,
>i dat er bij de toepassing van het tweede gedeelte der wet ge-
» vallen kunnen voorkomen

,
waarin de polders door den aanleg

» der werken te hunnen koste te zeer zouden worden gedrukt en
» dus ondersteuning van dë zijde der provincie of van het Rijk

H noodig was , in de wet zelve eene bepaling willen opgenomen
i) hebben omtrent het bestaan van dit geheel of gedeeltelijk

i) onvermogen.
» Men gaf daarbij in bedenking, om bijv. liet bestaan van dien

» calamiteusen toestand en dus de noodzakelijkheid van tegemoet-

» koming van Rijks- of provincieswege aan te nemen , zoodra

» de kosten van het aan te leggen werk twee maal de jaarlijksene

» opbrengst van al de tot het waterschap behoorende landerijen

» zouden verslinden.

» Evenzoo zou de algemeene invoering in aanmerking komen
» van het Zeeuwsche stelsel , volgens hetwelk poldei'3 ealamiteus

i) zijn
,
zoodra de ten laste daarvan aan te leggen werken in de

» eerste twee jaren de ge'heele opbrengst der landerijen en in

» het derde jaar meer dan de helft dier opbrengst wegnemen ,

» of ook als het werk in één jaar driemaal meer zou kosten

)> dan deze opbrengst.”

Het stelsel in Zeeland van kracht nopens dc ondersteuning van
hulpbehoevende of zoogenaamde calamiteuse polders schijnt goed-

keuring te verdienen.

De regeling dezer zaak zal eèn van de onderwerpen der

algemeene wet uitmaken ; zij staat met zoo vele andere in ver-

band , dat de Regering ook te dezen opzigte ongaarne eene bepaling

II.
/
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zou voorstellen , die bestaande verordeningen kon omverwerpen

,

zonder een nieuw ,
afdoend , volkomen toepasselijk stelsel in de

plaats te brengen. Behalve den pligt van de provincie en van
den Staat

,
zal dan het beginsel van onderlinge hulpverlening der

waterschappen in aanmerking moeten komen.

§ 2. i) Naar het oordeel van vele leden zijn de bezwaren tegen

» de tweede afdeeling der wet nog geenszins geheel weggenomen,
» vooral in zoover daarbij aan Gedeputeerde Staten en aan den

» Koning tegenover de waterschapsbesturen eene magt gegeven
» wordt , die zij te onbeperkt achten.

» In het oog van sommigen wogen deze bezwaren te meer,
» omdat het thans duidelijker uitkomt , dat het hier niet wette-
» lijke voorschriften van tijdelijken aard geldt , maar de zoodanige,
» die tot de grondslagen van de toekomstige algemeene wet op
» den waterstaat zouden belmoren.

”

In hoeverre schijnt de magt aan Gedeputeerde Staten en aan
den Koning tegenover de waterschapsbesturen gegeven

, te onbeperkt ?

Het Gouvernement gelooft
,

zoo als het in de Memorie van
Toelichting aantoonde, bij zijn voorstel binnen juiste en billijke

perken te zijn gebleven.

» De wijziging, die art. 7 onderging, zegt men, is weinig

» geschikt om de gemaakte bedenkingen weg te nemen. De magt
» van Gedeputeerde Staten scheen daardoor niet beter bepaald.

» Nadere opheldering omtrent het geschil tusschen de woorden
» instelling en inrigtinj wordt verlangd.”

Voor het woord instelling , dat, dewijl het welligt te wijd kon
genomen worden, bedenking ontmoette, werd inrigting

,
het woord

van art. 192 der Grondwet, gekozen, om des te duidelijker uit

te drukken, dat de wet niet op willekeurige ideale eischen, maar
op hetgeen de historische aanleg van het waterschap stellig be-

wijsbaar medebrengt, het oog heeft. Inrigting omvat het doel,

de taak
,

de bestemming van het waterschap
,

zoo als die door
verordening der wettige magt of door eene volgreeks van feiten

en handelingen zijn aangewezen. Men zal bijv. vragen: tot welke
bepaalde waterkeering dient het waterschap ? hoe heeft het daarin

volgens de regelen van zijn bestuur te voorzien?

j) Men heeft gevraagd wat de Regering in art. 7 door een maat-
» regel van inwendig 'bestuur verstond. Zeer bezwaarlijk zou men
» hier zoodanigen maatregel kunnen doen gelden

,
dan voor zoover

» hij steunt op eene wet, en geenszins kunnen toegeven, dat hij ook
» bijv. op provinciale verordeningen kon worden gebaseerd.

» Sommige leden meenden echter, dat deze laatste onderstelling

» door de volgorde der bewoordingen van art. 7 zelve werd tegen-

» gesproken. Daaruit bleek toch, dat hier alleen van een maat-
» regel van inwendig bestuur die het uitvloeisel eener wet was

,

» de rede kon zijn.”

Dit laatste is de meening des Gouvernements en van het

voorstel. Behalve dat een algemeene maatregel van inwendig
bestuur, » gebaseerd op provinciale verordeningen,” niet wel
denkbaar schijnt, zou de Regering, terwijl zij zich aldus tot

uitvoerende magt der provinciale wetgeving trachtte op te wer-
pen

,
in de taak van het gewestelijk bestuu» vallen.

Men vraagt, wat onder Onze daartoe betrekkelijke bevelen wordt
verstaan ?

» Doelde de Regering daarbij enkel op bevelen betrekkelijk de
)) wijze van uitvoering van het werk

;
of zouden de bevelen ook

» de verpligting zelve van het waterschap tot uitvoering van
» het werk kunnen betreffen ? In het laatste geval viel het niet

» te ontkennen, dat de wet zeer ver ging en ten slotte alles af-

7) hankelijk maakte van eene beslissing van het uitvoerend gezag.”

Hierbij schijnt tweeerlei over het hoofd gezien.

Vooreerst hetgeen in de toelichtende Memorie op bl. 10 is

gezegd
,

dat die bevelen alleen slaan op de uitvoering van de ivet

oj van den algemeenen maatregel van inwendig bestuur.

Waar die uitvoering regeling of tusschenkomst van het Gouver-
nement vordert, zoo als bijv. in art. 10 der wet van 21 Februari)

1806 wordt daarin bij Koninklijk besluit voorzien.

Tenandcro, dat het Gouvernement, zoo als mede in die Memorie
bl. 10 is aangetoond, krachtens deze wet geen last tot het maken
van werken kan geven. Eerst nadat de verpligting door Gede-
puteerde Staten is uitgemaakt, kan liet Gouvernement door het

waterschapsbestuur in do zaak geroepen worden.
» Bij dit alles mogt niet uit het oog worden verloren , dat het

» hier in sommige gevallen vraagstukken kon gelden
,
waarin het

i) belang der provincie of van het Rijk streed met het belang
» van het waterschap ; dat dan de eindbeslissing uitsluitend aan
» den Koning of aan den Minister zou staan

,
scheen geenszins

i) aannemelijk.”

Zoo deze reden moet opgaan , dan zal in zó<5 velo andere geval-

len de magt van gebieden of beslissen , die onzo wetten aan het

provinciaal bestuur of aan den Koning opdragen
, onaannemelijk

zijn. liet waterschap zal, als publiek ligchaam
,
in liet algemeen

aan hot belang van provincie en Rijk ondergeschikt moeten zijn.

Van daar de bepalingen van urtt. 190 en 192 der Clvondwet

;

het gezag
,

daar in beginsel gevestigd , heeft geene beteekenis

,

indien het waterschap als eene zelfstandige particuliere huis-
houding wordt besehouwd.
Mag de vrees voor strijd van eigenbelang weêrhouden, aan

de overheid op te dragen hetgeen § 2 van het ontwerp voorstelt,

dan moet vooral het wretgevend gezag over de waterschappen

,

dat ze oprigt
, verandert

, aan voorwaarden en pligteD bindt
, uit

de Grondwet verdwijnen.
» Eindelijk is nog met het oog op den aanhef van § 4 der

» Memorie van Toelichting, waar gesproken wordt van de wei-
» gerachtigheid of nalatigheid der waterschapsbesturen, om dat-

» gene te doen waartoe zij wettig verpligt zijn, gevraagd, hoe
» van die wettigheid blijken zal.”

Deze te doen blijken, is de taak van Gedeputeerde Staten en,
komt de zaak in hooger beroep

,
van het Gouvernement.

De gronden der verpligting moeten , volgens de toelichtende

Memorie bl. 8, in het besluit van Gedeputeerde Staten of in dat
des Konings worden omschreven.
Men verlangt voldoende waarborgen tegen misbruik van magt

en is teruggekomen op het denkbeeld, de eindbeslissing aan een
met administratieve regtsmagt bekleed collegie, en wel aan een
collegie zamengesteld uit leden van, den Raad van State en van
den Hoogen Raad , op te dragen.
De Regering moet aan hare meening en gronden, vroeger ver-

klaard, blijven hechten. Zij ziet ook de noodzakelijkheid van
meer waarborg, dan het ontwerp aanbiedt, niet in.

De twijfel, hierin het Verslag geopperd, of een geschil, als

hetgeen waarvan sprake is
,
volgens onze Grondwet wel door eene

andere magt, dan door den Koning, kunne worden beslist, schijnt

aan de Regering uit een juist beginsel te ontspruiten. Het gezag,
bij het ontwerp aan de Staten en den Koning opgedragen

, is niets

anders dan een uitvloeisel of eene organisatie van het toezigt,

waarmede de Grondwet beiden bekleedt. De Koning is , voor het

waterschap, beschermende autoriteit tegen eene verkeerde of
onbillijke uitspraak van het provinciaal bestuur.

§ 8. Sommige leden voorzien de mogelijkheid, dat het water-
schapsbestuur, na het ontvangen van mededeeling van het besluit

van Gedeputeerde Staten, werkeloos blijve en den termijn van
beroep late verloopen. Zij wenschen voor dat geval de ingelanden

.

door openbaarmaking van het besluit, in de gelegenheid te stellen,

bij den Koning voorziening te vragen.

Zou voor die aanvulling wel noodzakelijkheid bestaan ?

Vooreerst zal de zaak in den regel genoegzame openbaarheid,
althans voor de ingelanden, hebben bekomen, eer het besluit door
Gedeputeerde Staten is genomen. Aan zoodanig besluit gaat gewis
langdurig overleg tusschen het gewestelijk en het waterschaps-
bestuur vooraf. Is het verder wel te wachten, dat, wanneer
de meerderheid der ingelanden tegen de uitvoering is gestemd

,

het bestuur na het besluit van Gedeputeerde Staten geen gebruik
zal maken van zijne bevoegdheid om een nader onderzoek bij het
Gouvernement uit te lokken?
De reden, waarom bij het laatste lid van art. 143 der gemeente-

wet aan den ingezeten de bevoegdheid is toegekend om namens
de gemeente een eisch in regten te doen

, schijnt dan ook hier te

ontbreken. Hetgeen den gemeenteraad tegen een geding zou
kunnen doen opzien, bestaat in dit geval niet.

Publicatie van het besluit van Gedeputeerde Staten werd niet

geboden
,
omdat het, gerigt tegen een weigerachtig of nalatig

bestuur , dan soms noodeloos den indruk kon maken eener open-
bare censuur of tentoonstelling, die welligt eene min heilzame ge-
voeligheid aan meer dan édne zijde zou wekken.
De vrees, dat Gedeputeerde Staten tot regeling eener zoo ge-

wigtige zaak als hier wordt bedoeld een besluit zullen nemen, niet

met redenen omkleed, schijnt niet zeer gegrond.

Ten einde nogtans hierin te gemoct te komen worde in art. 8

,

lste zinsnede, gelezen: » Het wet redenen te omkleeden besluit van
» Gedeputeerde Staten , waarbij” enz.

Vereenigt zich het Gouvernement met de beschikking van Gede-
puteerde Staten , doch op andere gronden , dan waarop hun besluit

rust, zoo zal de beslissing des Konings evenzeer met redenen zij i

omkleed. Dit in de wet voor te schrijven, schijnt overbodig.

» Naar het oordeel van sommige leden , kan het verzet voor
i) den regter, volgens art. 15 der wet van 9 Oetober 1S41 [Staats-

» blad n°. 42), niet zoo geheel ter zijde worden gesteld, als do
» Memorie van Toelichting beweert. Die leden meenen, dat de
ï) ingeland bijv. altijd bij den regter in verzet zou kunnen komen,
)> wanneer de omslag voor de kosten van het werk op hem wierd
» toegopast uit hoofde van het bezit van een stuk gronds, het-

» welk om de eene of andere reden vrij is van de verpligting tot

» de bijdragen in do polderlasten.”

Deze meening acht de Regering juist. Zij heeft het tegendeel

niet beweerd. Alleen is gezegd, dat noch door het bestuur noch

door ingelanden bij den regter in verzet kan worden gekomen, op

grond dat het unUersehap tot de uit voering der werken niet is ver-
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pligt, of dat de voorzieningen min doeltreffend, onnoodig of te

kostbaar beraamd zijn.

Dit strekke ook als antwoord op het beweren van enkelen
,
dat

» wanneer het bijv. den aanleg of de herstelling vaneen dijk gold,

» een waterschapsbestuur voor den regter in verzet zou kunnen

H komen ,
op grond dat de verpligting tot het onderhoud van dien

» dijk niet voor dat waterschap , maar wel voor het aangrenzende

t) bestaat.”

§ 4. Ten aanzien van het regelen van waterstaatsbelangen

,

aan twee of meer provinciën gemeen
,
wordt de vraag geopperd :

» indien bij de zaak, die het geldt, een aantal punten in aan-

u merking komen
,

en de Staten zich daarover , op een enkele

n uitzondering na
,
verstaan ,

zal dan het uitvoerend gezag, in plaats

n van dat ééne strijdig gebleven punt te beslissen, eene geheel

» nieuwe regeling der zaak aan de provincie kunnen opdringen

,

» in zekeren zin wetgevend optreden en dus eene schikking in de

» wereld brengen
,
die ,

omdat zij ook datgene omverwerpt
,
waar-

» over men het eens is geworden, aan geene der partijen voldoet?

n Het ware dus veel beter, niet van regeling
,
maar van beslissing van

» punten, waarover men zich niet verstaan kan, te gewagen.”

Eene casuspositie
,

die zich niet ligt zal verwezenlijken , en

waarbij men zich den gewonen gang der zaken niet juist voor-

stelt. Gelijk wanneer de goedkeuring eener gemeente- of provin-

ciale verordening wordt gevraagd, zal het Gouvernement, van

een voorstel der Staten van onderscheidene provinciën tot regeling

van een gemeen belang kennis nemende
,
de bedenkingen mededee-

len, welke de goedkeuring zouden kunnen verhinderen. De Staten

zijn dus in de gelegenheid die bedenkingen weg te nemen of op

te loësen.

Alleen wanneer dit niet geschiedt en de Koning dus niet kan
goedkeuren, zal de ontworpen regeling als mislukt te beschouwen

zijn. Of het nu één of meer punten zijn , om welke de goedkeu-

ring wordt onthouden ,
dit kan de zaak niet veranderen en zal wel

aan het oordeel der Regering moeten overgelaten blijven. Maar
van wege eene verstandige Regering moet men wachten , dat zij

niet dan om wezenlijke bezwaren hare goedkeuring zal weigeren

,

te meer daar de gezamenlijke regeling op hare uitdrukkelijke

magtiging is beproefd. Mogt er onder vele één punt zijn, waar-
over de Statenvergaderingen zich niet kunnen vereenigen , het zal

er op aankomen
,
in welk verband dit ééne punt met het geheele

onderwerp sta: of het een hoofdpunt zij , waarmede al het overige

moet vervallen ; dan wel van minder belang en voorbij te gaan , of

een stuk voor afzonderlijke regeling
,
des noods

, vatbaar. In dit

laatste geval, zal de regeling van Koningswege, volgens art. 18, zich

tot dat ééne stuk bepalen.

De vroeger geopperde bezwaren tegen het woord behoorlijk zijn

herhaald. » Men achtte
,
op grond daarvan , eene tusschenkomst

H denkbaar ook daar, waar men het tusschen de provinciën eens is,

n of eens kon worden.”
Men vergeet, dat het, volgens art. 97 der provinciale wet

,
niet

genoeg is, dat de provinciën het eens zijn of kunnen worden;
zonder de Koninklijke goedkeuring is er niets geregeld. Men ge-

lieve ook te bedenken, dat de gemeenschappelijke regeling, waarop
dat artikel het oog heeft, geenszins met de bevoegdheid

,
om

provinciale verordeningen te maken, op ééne lijn staat. Al hetgeen
de grens van de inwendige huishouding der provincie overschrijdt,

valt eigenlijk buiten den kring van de regelende magt der Staten.

Zoo de wet niet te min, bij art.. 97, den weg tot zamenwerking
van onderscheidene provinciën heeft geopend

,
het is onder bijzon-

dere, beperkende voorwaarden en waarborgen. De wetgever ge-
voelde, dat hier reeds het gebied der Algemeene Regering werd
betreden. In het Verslag wordt de zaak omgekeerd, als bevond
men zich , bij de toepassing van art. 97 , uitsluitend op provinciaal
gebied, en ware het er voornamelijk slechts om te doen dat de
provinciale vergaderingen de aangelegenheid onderling schikten.

» Nog heeft men gevraagd , wanneer in het stelsel der Regering
n het oogenblik daar zou zijn , dat zij tot regeling der gemeen-
n schappelijke waterstaatsbelangen van onderscheidene provinciën
» tusschen beide kon treden.”

Gemeenschappelijke regeling kan niet worden ondernomen, dan
op magtiging des Konings. Is deze verleend , dan zal het Gouver-
nement natuurlijk de overlegging, die tusschen de Statenvergade-
ringen moet worden voorbereid en gehouden

,
zich laten ontwikke-

len. In het oneindige kan echter niet worden gewacht. Tot welk
tijdstip, is onmogelijk voor alle gevallen vooraf te bepalen. De
schade, die het te regelen belang door langer uitstel zou lijden,

zal veelal moeten beslissen.

Art. 1. De bedenking tegen art. 1, als zou bij elk regtsgeding
over de toepassing der keuren de vraag worden opgeworpen, of
het waterschapsbestuur vóór de uitvaardiging der wet bevoegdheid
had tot het maken van politieverordeningen, mag worden toege-
schreven aan eene min juiste opvatting der woorden: krachtens de
hun toegekende , dat is, vóór of na de wet toegekende, bevoegdheid.

In bijna alle reglementen, in den laatsten tijd goedgekeurd, is

die bevoegdheid aan het waterschapsbestuur gegeven; nog onlangs

in het grondreglement voor de waterschappen in Groningen.

Tegen het bezwaar, zoo het er een is, geput uit het woord wettig,

staan de veel grootere bezwaren over, met het toekennen eener

algemeene bevoegdheid tot het maken van keuren aan alle water-

schapsbesturen gepaard
;
eene toekenning, waai’uit in sommige pro-

vinciën verwarring en botsing zouden ontstaan.

Te regt is gewezen op den regtstoestand in Rijnland, Delfland

en Schieland. Overigens wordt hier hetgeen in de Memorie van
Toelichting, bladz. 5, is gezegd, herinnerd.

Art. 2. Aan de opmerking wordt door wijziging gevolg ge-

geven.

Art. 3. De bedenking ware gegrond, zoo in het artikel bloot

van herhaling van overtreding wierd gesproken.

Voor den regter is het voldoende, dat er vrijwillige betaling

van boete heeft plaats gehad, om dubbele straf te kunnen toepas-

sen ,
onverschillig of hij het feit van het vroeger plegen eener over-

treding door die betaling al dan niet genoegzaam bewezen acht.

Art. 5. De Regering achtte het min raadzaam, dat de nalatige

betalers met onnoodige kosten worden bezwaard.
De Kamer hecht echter te veel aan het behoud der woorden

van een der vroegere ontwerpen, bij deurwaarder sexploit, dan dat

het Gouvernement niet gaarne aan dat verlangen zou te gemoet

komen. Bij de voorgedragene wijziging was het oog gevestigd op

art. 11 der wet van 9 October 1841.

De Regering acht het zeer bedenkelijk bij deze wet eene greep

te doen in de grondslagen der regterlijke inrigting, alleen om het

bezwaar tegen de 2de zinsnede van art. 5 ,
dat waarlijk niet van

veel gewigt is, weg te nemen.

Het schijnt nu te minder in aanmerking te mogen komen ,
daar

het vooruitzigt bestaat, dat binnen kort eene nieuwe regterlijke

inrigting aan de Kamer zal worden voorgelegd.

Art. 6. Het hier gehandhaafde politieregt is niet onbeperkt.

In de politieverordeningen is de duur dezer maatregelen in de

aangewezen gevallen bepaald.

Art. 7. De taak, om krachtens art. 7 te handelen
,
schijnt, ook

naar de provinciale wet (zie b. v. artt. 151— 153) ,
eigenaardig in

de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten te liggen. Riep men hier

de volle vergadering, men zou, naar de overtuiging des Gouver-

nements ,
de rollen verwisselen. Het geldt beslissing en uitvoering

in bijzondere gevallen. Ook kan wel eens onverwijlde beschikking

noodig zijn.

De voorgestelde wijziging der uitdrukking: indien het bestmr

zijn pligt had gedaan , is zonder bezwaar.

Art. 8. De hier aangeroerde punten Averden boven behandeld.

Art. 9. De opmerking van sommige leden nopens de gevallen,

Avaarin de ingeland tegen de regeling van den omslag door Gede-
puteerde Staten bij den regter in verzet kan komen , is juist.

Art. 15 1ste zinsnede van dit ontAverp laat deswege
,
zoo ’tsclïynt,

geen redelijken twijfel.

Art. 12. Er is geen genoegzame reden . niet aan het verlan-

gen toe te geven
,

dat uitdrukkelijk Avorde bepaald ,
hetgeen

naar het inzien der Regering van zelf spreekt. Aan het slot van
dit artikel worde dus gelezen :

» De borgtogt van den ontAranger is evenzeer tot zekerheid van
» het beheer dezer ontvangsten en uitgaven, als van het overig

» geldelijk beheer ten behoeve van het waterschap verbonden.”

Het woord betrokken Avordt weggelaten.

Art. 13. In verband met de aanvulling van het voorstel van wet,
waarover straks, kAvam eene uitbreiding van de bepalingen van
dit artikel niet overbodig Aroor.

De voorgedragene bijvoeging schijnt hiermede genoegzaam toe-

gelicht.

Art. 15. Voor ingediend , te lezen: gedaan.

Art. 16. Heeft het waterschapsbestuur zijne betrekking neder-

gelegd zonder zijne vervanging af te wachten , of wel weigeren

of verzuimen ingelanden tot de tijdige vervanging over te gaan,
dan moet, zoodra het weder optreden van een bestuur noodig

wordt, een middel voorhanden zijn, om het langer onbeheerd
blijven van het waterschap te voorkomen.

Gedeputeerde Staten schijnen uit den aard te mogen worden
geroepen om daartoe mede te werken. Hierop rust het nieuwe
artikel.

Wat bij vervulling van enkele openstaande betrekkingen door het

bestuur zou geschieden
, kan dan door Gedeputeerde Staten of

door afgevaardigden uit of buiten hun midden worden verrigt.

Deze taak is ook niet nieuw voor hen. Hare opdragt komt
overeen met hetgeen door de Staten zelve meestal in de reglemen-

ten voor nieuAve waterschappen
, of voor AA'aterschappen die ,tot

dusver zonder reglement Averden beheerd ,
wordt vastgesteld.

Niet altijd zal op die wijze een nieuw bestuur kunnen Avorden

in het leven geroepen.

Het geval toch kan zich voordoen , dat geene stemlijsten voor-

handen of dat zij vernietigd zijn, en dus geene bijeenroeping



Regeling van de strafwetgevende magt der Waterschapsbesturen enz.

(Nota van Wijzigingen
;
Eindverslag der Commissie van Rapporteurs.)

der ingelanden kan plaats hebben ; dat de ingelanden , ofschoon

opgeroepen
,

weigeren tot het doen eener keuze of voordragt

bijeen te komen of over te gaan ; dat het gebruik of het reglement

medebrengt ,
dat de nieuwe leden door de oude moesten worden

voorgedragen of benoemd ; dat de benoemde of voorgedragen

personen weigeren zich de keuze te doen welgevallen.

De tweede zinsnede van het nieuwe artikel tracht in zoodanige

gevallen te voorzien.

Met het oog op het Koninklijk besluit van 29 Maart 1822

( Staatsblad n°. 7), schijnt dit voorschrift geene nadere opheldering

te behoeven.

Art. 17. Dat art. 25 der wet van 9 October 1841, naar n°. 4

en niet naar n°. 1 van art. 1185 van het Burgerlijk Wetboek
verwijst, schijnt, blijkens de aanhaling der artt. 1193 en 1194,
geene misstelling ; ofschoon het juister ware geweest, dit regt gelijk

te stellen met dat in art. 1185, n°. 1, omschreven.

De wet is, zoo ’t schijnt, .door de gedachte bestuurd, dat de

polderom slagen uit den aard het meest overeenkomst hebben met
kosten tot behoud eener zaak gemaakt. Niettemin is, met het oog

op art. 1180, 2de zinsnede van dat wetboek, in het slot der 3de
zinsnede van art. 25 bepaald ,

dat dit privilegie den voorrang zou

hebben boven alle andere bevoorregte schulden en zelfs boven
pand en hypotheek.

De omgeslagen gelden moeten alzoo , even als de geregtskosten

,

uit de opbrengst van het uitgewonnen goed boven alle andere

bevoorregte schulden en zelfs boven pand en hypotheek
,
worden

gekweten.
Wel is waar werd ,

blijkens de redactie der laatste zinsnede

van art. 25, bij het opstellen dier wet niet voor eene strenge over-

eenstemming tusschen de 3de en 4de zinsnede van het artikel

gezorgd
,
doch de verbetering van de min juiste bewoording der

laatste zinsnede
:

(int alles gelijkgesteld met dat in art. 1185
nn

. 4 van het Burgerlijk Wetboek en gerangschikt
)

kan niet wel
vdór de vaststelling van de algemeene wet over het bestuur van
den waterstaat plaats vinden.

Wierd toch in deze wet eene nieuwe omschrijving van dit pri-

vilegie gegeven, dan zouden de twee verschillende bepalingen,

ééne en dezelfde zaak regelende, tot uiteenloopende toepassing

leiden, zoo al niet in de wijziging van art. 25 bij deze wet
het bewijs zou worden gevonden , dat de Regel ing zelve aan het

regt verstand van dit artikel twijfelt.

’s Gravenhage ,
den 8sten Februarij 1853.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Thorbecke.

[XVI. 6.]

NOTA VAN WIJZIGINGEN in het Ontwerp van Wet
tot regeling van de strafwetgevende magt der Waterschaps-
besturen enz. [Zie dit Wets-ontwerp op bladz. 73 en 74
dezer Bijlagen.]

Art. 2. In plaats van de afkondiging
,

te lezen: » het in wer-
king treden.”

Art. 5. Achter veroordeelde
, te voegen: «bij exploit

, door den
bode of bediende van het waterschap of door een deurwaarder.”

Art. 7, laatste zinsnede. In plaats van: indien hel bestuur zijn

pligt had gedaan
, te lezen: » indien het bestuur niet weigerachtig

of nalatig ware geweest.”

Art. 8 , eerste zinsnede. In plaats van : Het besluit van Ge-
deputeerde Staten , te lezen : » Het met redenen te omkleeden be-

sluit van Gedeputeerde Staten.”

Art. 12 , derde zinsnede. Betrokken
, weglaten.

Als vyfdo zinsnede bij te voegen

:

» De borgtogt van den ontvanger is evenzeer tot zekerheid

» van het beheer dezer ontvangsten en uitgaven , als van het

» overig geldelijk beheer ten behoeve van het waterschap
n verbonden.”

Art. 13 , eerste zinsnede. Achter : gezorgd
,

bij te voegen : » of

« wel worden de openstaande betrekkingen dier beambten en be-
'» dienden niet op do vastgestelde of gebruikelijke wijze vervuld.”

Art. 15, eerste zinsnede. In plaats van: ingediend
, to lezen:

« gedaan.”

Art. IC. Hierachter te laten volgen een nieuw artikel
,

lui-

dende :

n Art. 17. Is in een waterschap geen bostuur aanwezig en is

» het noodzakelijk in het beheer te voorzien , dan beramen Gede-
» puteerde Staten middelen , ten einde op do in het reglomont

» bepaalde of door het gobruik ingevoerde wijze een nieuw bestuur
» optrede.

» Is dit dool niet to bereiken, dan geschiedt de benoeming
» of do voordragt der leden van het bestuur regtstreeks door
ii Gedeputeerde Staten.

» Op dit bestuur zijn de bepalingen van artt. 7 en volgg. van
» toepassing.”

Artt. 17 en 18 worden «Artt. 18 en 19."

[XVI. 7.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot regeling van de strafwetgevende magt
der Waterschapsbesturen enz.

;

uitgobragt in de zitting van
den 28sten Februarij 1852.

De Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet tot

regeling van de strafwetgevende magt der Waterschapsbesturen,
alsmede van het gezag des Konings en van Gedeputeerde Staten
bij niet behoorlijke voorziening in behoeften van den waterstaat,
heeft, na de overweging der Memorie van Beantwoording, door
den heer Minister van Binnenlandsche Zaken den 8sten Februarij jl.

op het Voorloopig Verslag wegens dit wetsvoorstel ingezonden en
van de daarbij gevoegde Nota van Wijzigingen, het niet noodig
geoordeeld, dat een nieuw onderzoek dezer zaak in de Afdeelingen
der Kamer plaats hebbe.
De Commissie meent voorts haar eigen oordeel over de drie

onderdeelen dezer wet op de volgende wijze te kunnen zamen-
vatten.

Ad § 1. Door al de leden der Commissie is de noodzakelijkheid

erkend van het tot stand brengen van wetsbepalingen, geschikt
om aan de keuren der waterschapsbesturen de vereischte klem te

verzekeren. Zij gelooven, dat dit gedeelte der wet over ’fralge-

meen geschikt is, om in die werkelijk dringende behoefte te voor-
zien. Een lid echter blijft , in weerwil van het daartegen aange-
voerde, het gevoelen voorstaan

,
dat art. 1 in de practijk tot groote

bezwaren aanleiding zal geven , in zoo ver , ten gevolge der daarin

opgenomene beperking van de strafwetgevende bevoegdheid der

waterschapsbesturen, bij elk regtsgeding over de toepassing eener

strafbepaling, de vraag zal ontstaan, of aan het waterschaps-

bestuur bevoegdheid tot het maken der keur is toegekend en of
dat bestuur vóór de uitvaardiging der wet die bevoegdheid wettig

heeft uitgeoefend. Dit lid vreest steeds , dat dien ten gevolge het

hoofddoel van dit onderdeel der wet grootendeels zou kunnen
worden gemist.

Ad § 2. Wat dit onderdeel der wet betreft, hebben de leden

der Commissie eenparig toegestemd, dat zoo een waterschaps-

bestuur weigerachtig of nalatig blijft, om datgene te verrigten

waartoe het wettig verpligt is, het algemeen belang vordert dat

dit niet lijdelijk worde aangezien, maar dat er eene magt in den
Staat zij

,
op wier bevel de werken , door verzuim of onwil on-

uitgevoerd gebleven, tot stand worden gebragt. Terwijl intus-

§chen één lid zich met de daaromtrent bij deze wet voorgedragene

voorschriften geheel vereenigde , waren er twee andere, die in de
groote magt, daarbij aan het uitvoerend gezag toegekend, bezwaar
zagen

;
een bezwaar echter hetwelk bij hen veel minder woog dan

het gevoel der noodzakelijkheid om de verkeerde gevolgen van
traagheid ,

onwil of tegenwerking van ondergeschikte waterschaps-

besturen voor te komen. In het oog van de beide overige leden

der Commissie behield daarentegen de bedenking, dat de eind-

beslissing in zaken van dezen aard alleen aan het uitvoerend

gezag zou staan ,
hare volle kracht , en zulks nog te meer omdat

het hier geene voorbijgaande tijdelijke voorziening, maar een be-
ginsel gold, dat, eenmaal aangenomen, een element van de alge-

meene wet op den waterstaat, die volgens art. 191 der Grondwet
gevorderd wordt, zou uitmaken. Het was dus ook inzonderheid

met het oog op de toekomst, dat deze leden zich óf niet ófhoog^t

moeijelijk met dit gedeelte der wet zouden kunnen vercenigen.

Ad § 3. Naar het oordeel van drie der leden van de Commissie
van Rapporteurs bestaat er tegen het gedane voorsiel omtrent de

regeling van waterstaatsbelangen meer dan ééne provincie raken-

de, geen of weinig bezwaar. De beide andere leden konden dit

niet zoo gaaf toestemmen, maar erkenden evenwel, dat voor de

beslissing van geschillen tusschen twee of meer provinciën over

gemeenschappelijke waterstaatsbelangen een uitweg moest worden
gevonden, en dat die uitweg dan wel geen andere kon zijn. dan
de bij de wet voorgedragene. Zij voegden er bij , dat de be-

slissing van het uitvoerend gezag hier, waar het zaken betrof in

openbare Statenvergaderingen behandeld , veel minder bedenkelijks

had, dan in de gevallen by § 2 der wet voorzien.

Aldus vastgesteld by de Commissie -van Rapporteurs de?

25sten February 1853.

Dommer van Poldersveldt,
Van der Linden.
Gevers van Endeqeest.
Van der Veen.
De Fremery.
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(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

[LXXXIV. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen' in de zitting

van den 28sten Februarij 1853.

MIJNE HEEEEN !

Wy bieden U hiernevens ter overweging aan een Ontwerp van

Wet tot het openen van eenen nieuwen termijn ter vervulling der

formaliteiten bedoeld bij art. 9 der Wet van den 28sten Julij 1850

(Staatsblad n°. 44).

De redenen, tot dat voorstel hebbende geleid, zijn ontwikkeld

in de toelichtende Memorie, die, van bijlagen voorzien, het ont-

werp vergezelt.

Wy bevelen U hiermede
,
Mijne Heeren , in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage , den 26sten February 1853.

WILLEM.
[LXXXIV. 2.]

ONTWERP VAN WET tot het openen van eenen nieuwen

termijn ter vervulling der formaliteiten bedoeld bij art. 9

der Wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad n°. 44).

Wu WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wy in overweging genomen hebben , dat verschillende

personen
,
aan wie door Ons

,
ingevolge art. 8 der wet van den

28sten July 1850 (Staatsblad n°. 44), brieven van naturalisatie

zijn uitgereikt, blijkens aan Ons ingediende adressen, hebben

verzuimd, binnen den bij art. 9 dier wet gestelden termijn, de

geregistreerde brieven aan het bestuur hunner woonplaats te

vertoonen
,
onder verklaring dat zij de naturalisatie aannemen en

de billijkheid vordert dat aan die personen de gelegenheid gegeven

worde, om dat verzuim te herstellen,

Zoo is het, dat Wij ,
den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en

verstaan, gelyk Wy goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

Ter vervulling der voorwaarden
,

gesteld bij de eerste alinea

van art. 9 der wet van den 28sten Julij 1850 [Staatsblad n°. 44)

,

om te kunnen treden in het genot der regten, door de naturalisatie

verkregen, wordt bij deze de bij de laatste alinea van datzelfde

artikel gestelde termijn van zes maanden ten behoeve der in den

bij deze wet behoorenden staat vermelde personen , op nieuw

geopend voor den tyd van drie maanden.

Lasten en bevelen, enz.

S T A A T
,

behoorende bij de wet van den (Staatsblad n<>,
)

tot het

openen van eenen nieuwen termijn ter vervulling der formaliteiten ,
bedoeld bij art. 9

der wet van den 28sten Julij i 85o (Staatsblad n«. 44j-

a
a
o
fc

NAAM EN VOORNAMEN

DER

GENATURALISEERDEN.

Franz Victor von Wattenwyl,
ook genaamd Framjois Victor
de Watteville,

John Irish Stephenson

,

Wilhelm Friedrich von Pestel

,

Aegidius Clemens August Schön-
stedt

,

Carl Ulrich Ferdinand Degering,
Carl Friederich Caesar Scheurer
Heinrich Gustav Knorre

,

Emil Gustav Bube

,

9 Johann Valentin Forrer,

10 Lambertus Bernardus Gerhardus
Gescher

,

llilsaac van Deen,
12'Johannis Eilardus Janzen,

13 Johannis Stephanus Janzen
,

14
j

Wenzellaus Grote,
l5;Rolla Bock,
16 1 Johann Hermaan BergerhofF,

17 (Hermann Heinrich Schrakamp
,

18 Carl Philipp Franzmann

,

19 Carl Ludwig Blume
,

20!Friedrich Julius Meltzer,
21 'Johann Carl Ludwig Simon

,

22 Johann Heinrich König,

GEBOORTEPLAATS.
WOON,

PLAATS.

Bern (Zwitserland), ’s Gravenhage.

London (Engeland)

,

Leyden.
Dillenburg (Hertogdom Nassau)

,

Leyden.
’s Gxavenhage.Munster (Pruissen),

Seesen (Hertogdom Brunswijk)
,

Dokkum.
Dillenburg (Hertogdom Nassau)

,

Bergen op Zoom.
Hamburg

,

Leeuwarden.
Molsdorf (Hertogdom Saksen-Koburg-

Gotha),
Willemstad.

Nesslau (Zwitserland), Leeuwarden.
Vreden (Pruissen)

,

Leeuwarden.

Burgsteinfurt (Pruissen), Groningen.
Lindern (Groot-hertogdom Oldenburg)

,

Helder.
Lindern (Groot-hertogdom Oldenburg), Helder.
Lindern (Groot-hertogdom Oldenburg)

,

Eindhoven.
Berlijn (Pruissen) Schoonhoven.
Mettmann (Pruissen), Druten.
Ibbenbüren (Pruissen)

,

Leeuwarden.
Grumbach (Pruissen), Leyden.
Brunswijk (Hertogdom Brunswijk), Leyden.
Freiburg (Koningrijk Saksen), Maastricht.
Weilburg (Hertogdom Nassau] ’s Gravenhage.
Glaries (Zwitserland)

,

Maastricht.

BU WELKE WET

GENATURALISEERD.

21 December 1850 (Staatsblad n°. 77).

3 Mei 1851 [Staatsblad n°. 39).

29 Junij 1851 [Staatsblad n°. 77).

29 Juny 1851 [Staatsblad n°. 78).

29 Junij 1851 [Staatsblad n°. 80).

19 Augustus 1851 [Staatsblad n°. 91).

19 Augustus 1851 [Staatsblad n°. 93).

19 Augustus 1851 [Staatsblad n°. 97).

19 Augustus 1851 [Staatsblad n°. 102).

19 Augustus 1851 [Staatsblad n°. 104).

19 Augustus 1851 [Staatsblad n°. 109).

19 Augustus 1351 [Staatsblad n°. 111).

19 Augustus 1851 [Staatsblad n°. 112).

19 Augustus 1851 [Staatsblad n°. 117).

9 December 1851 [Staatsblad n°. 159).

23 December 1851 [Staatsblad n°. 184).

23 December 1851 [Staatsblad n°. 185).

4 Maart 1852 [Staatsblad n°. 28).

4 Maart 1852 [Staatsblad n°. 38).

4 Maart 1852 [Staatsblad n°. 24).

4 Maart 1852 [Staatsblad n°. 40).

4 Maart 1852 [Staatsblad n°. 42).

[LXXXIV. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Bij art. 9 der wet van den 28sten Julij 1850 [Staatsblad

n°. 44) is bepaald, dat het genot der regten, door de natu-
ralisatie verkregen, aanvangt, zoodra de wet, waarbij zij is

verleend, van verbindende kracht is geworden, en de genaturali-
seerde aan het bestuur zijner woonplaats de geregistreerde brieven
van naturalisatie vertoond, en de verklaring heeft afgelegd, dat
hij de naturalisatie aanneemt ,

— doch tevens dat de naturalisatie

vervalt, indien die aanneming niet heeft plaats gehad binnen zes

maanden ,
nadat de wet, welke haar verleende, van verbindende

kracht is geworden

Verscheidene gcnaturaliseerden schijnen desniettemin in het

denkbeeld verkeerd te hebben, dat het ligten der brieven, onder

betaling der deswege verschuldigde regten, voldoende was, om
hun de hoedanigheid van Nederlander toe te kennen ,

en zij hebben

dien ten gevolge verzuimd de boven omschreven verklaring, onder

vertoon der geregistreerde brieven, binnen den gestelden termijn

af te leggen. Door dat verzuim zijn die naturalisatien derhalve

regtens komen te vervallen, en de belanghebbenden hebben zich,

blijkens de hierbij overgelegde adressen, tot de Regering gewend,
om daarin zoo mogelijk herstel te verkrijgen.

Daar nu dit verzuim geheel ter goeder trouw en uit onbekend-

heid met de bepalingen eener slechts sedert kort werkende wet
gepleegd is, die genaturaliseerden overigens in alle opzigten aan

de vereischten hebben beantwoord , en ook de, krachtens de

wet van den 21sten December 1850 [Staatsblad n°. 75), verschul-
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Regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriele Departementen.
(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet.)

digde regïstratïeregten hebben voldaan, bestonden er bij de Rege-
ring geene redenen welke haar bewogen die verzoeken af te wijzen.

Eene bloote inzage evenwel der bovengenoemde wet zal voldoende
zijn, om de overtuiging te vestigen, dat de boven aangeduide
nietigheid van verschillende bij de wet verleende naturalisatien

op geene andere wijze, dan door eene wet is op te heffen, en

de Regering roept daarom bij het indienen der tegenwoordige
daartoe strekkende wetsvoordragt , de goedkeuring en mede-

' werking in van de Staten-Generaal.

Die voordragt zelve ié zeer eenvoudig, en daardoor, naar het

Gouvernement meent, meest aanbevelingswaardig. De boven-
vermelde termijn van zes maanden, welke voor verschillende

genaturaliseerden was verstreken, wordt daarbij op nieuw
geopend, en de betrokken gemeentebesturen daardoor gemagtigd

,

om de voor hen af te leggen verklaringen ook gedurende dat
nieuwe tijdperk te ontvangen

, al is de wet , waarbij de naturali-

satie verleend werd, langer dan 3edert zes maanden van
verbindende kracht geworden.
De Regering vleit zich, dat door deze voordragt, mogt zij

wet worden
,
geheel in het gepleegd verzuim zal worden voorzien.

De Minister van Justitie
,

StKEN'8.

{LXXXV. l.J

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingeJcomèn in de zitting van
den 2Ssten Februarij 1853.

MIJNE HEEREN !

Hiernevens wordt aan U ter overweging voorgelegd een nader
Ontwerp van Wet tot regeling der verantwoordelijkheid van de
Hoofden der Ministeriele Departementen; — zijnde dat, hetwelk
in de jongste zitting der Staten-Generaal werd aangeboden, onaf-

gedaan gebleven.

In de toelichtende Memorie, bij het Ontwerp gevoegd, zijn de
gronden ontwikkeld waarop het rust.

En hiermede
,
Mijne Heerfeft , bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage, den 26sten Februarij 1853.

WILLEM.

[LXXXV. 2.]

ONTWERP VAN WET tot regeling der verantwoordelijk-

heid van de Hoofden der Ministeriele Departementen.

Wij WILLEM III, exz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, ter voldoening
aan art. 73, in verband met art. 53 der Grondwet, de verant-
woordelijkheid van de Hoofden der Ministeriele Departementen
moet worden geregeld door de wet en die regeling behoort plaats

te hebben met inachtneming van art. 159 der Grondwet,
Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en

verstaan
,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

§ I. Van de strafregterlijke verantwoordelijkheid van de

Hoofden der Ministeriele Departementen.

Art. 1. De Hoofden der Ministeriele Departementen zorgen

voor de uitvoering der Grondwet en der andere wetten
,

voor
zooverre die van de Kroon afhangt.

Zij zijn wegens het niet nalcven van deze verpligting verant-

woordelijk en in regten vervolgbaar overeenkomstig de navolgende
bepalingen.

Art. 2. De mede-onderteekening, aan Koninklijke besluiten of

Koninklijke, beschikkingen gegeven
,

wijst het Hoofd van het

Ministerieel Departement aan , dat voor de uitvoering dier besluiten

of beschikkingen aansprakelijk is.

Art. 3. Strafbaar zijn de Hoofden der Ministeriele Departe-
menten :

a. die hunne mede-onderteekening geven aan Koninklijke be-

sluiten of beschikkingen ,
waardoor de Grondwet of eenigc andere

Wet geschonden wordt;
b. die uitvoering geven aan Koninklijke besluiten of beschik-

kingen, die niet van de vereischte mede-ondertoekening vun een

d«r Hoofden van de Ministeriele Departemeaten voorzien zijn ;

c. die opzettelijk nalaten of grovelijk verzuimen uitvoering te
geven aan de bepalingen der Grondwet, der wetten, van bekrach-
tigde verdragen, algemeene maatregelen van inwendig bestuur
van den Staat en van zijne koloniën en bezittingen in andere
werelddeelen

,
waarvan de uitvoering wegens den aard des onder-

werps tot hunne ministeriele departementen behoort, of uitdruk-
kelijk aan hen is opgedragen; en

d. die beschikkingen nemen of bevelen geven , waardoor eene
der wetten of verordeningen onder c vermeld

, wordt geschonden.
Art. 4. De Hoofden der Ministeriele Departementen staan ter

vervolging, hetzij van Onzentwege, hetzij van wege de Tweede
Kamer, te regt voor den Hoogen Raad.

Art. 5. Het besluit , waarbij van Onzentwege de vervolging
van een der Hoofden van Ministeriele Departementen bevolen
wordt, bevat eene naauwkeurige aanduiding der bij deze wet
strafbaar gestelde feiten, waarop de beschuldiging rust , benevens
den last op den procureur-generaal bij den Hoogen Raad om de
vervolging in te stellen.

Afschrift van dit besluit wordt aan de beide Kamers der
Staten-Generaal medegedeeld.

Art. 6. De Tweede Kamer der Staten-Generaal , zoodanige
mededeeling ontvangen hebbende, neemt harerzijds geene aanklagt
tegen denzelfden persoon wegens dezelfde feiten in overweging.

Art. 7. Geene aanklagt tegen een der Hoofden van de
Ministeriele Departementen wordt bij de Kamer in overweging
genomen, tenzij door vijf leden schriftelijk en met opgave der feiten
ingediend.

Art. 8. De Kamer overweegt in de Afdeelingen of de aanklagt
een onderwerp van nader onderzoek zal uitmaken.
De voorzitter geeft van het indienen der aanklagt binnen 24 uren

kennis aan den betrokken Minister.

Het in overweging nemen der aanklagt kan niet vroeger dan
acht dagen na deze kennisgeving aan de orde gesteld worden.

Art. 9. Wanneer tot het in overweging nemen der aanklagt
besloten is, wordt zij aan eene commissie van onderzoek gezonden.

Art. 10. Zij, die de aanklagt hebben ingediend, kunnen niet
leden dezer commissie zijn

; zij kunnen echter door haar tot het
geven van nadere inlichtingen worden gehoord.

Art. 11. De commissie van onderzoek is belast met het op-
sporen en verzamelen van alle bescheiden

,
inlichtingen en

bewijzen, die tot opheldering van de feiten, in de aanklagt
vermeld , kunnen leiden.

De bepalingen der wet tot regeling van het regt van onder-
zoek (enquête) zijn daarbij van toepassing.

De bloedverwanten en aangehuwden van den betrokken Minister,
in de regte linie en tot in den derden graad der zijdlinie, mits-
gaders zijne echtgenoot, zelfs na echtscheiding, kunnen niet genood-
zaakt worden ,

verklaringen af te leggen.

Art. 12. In iederen stand van het onderzoek is de commissie
verpligt den betrokken Minister, wanneer hij dit wenscht, te

hooren.

Hij kan niet genoodzaakt worden voor haar te verschijnen.

Art. 13. Zoodra de commissie van onderzoek de aanklagt
genoegzaam toegelicht acht , brengt zij over de daarbij aangevoerde
feiten verslag uit.

Dit verslag wordt aan de afdeelingen verzonden en over de
aanklagt verder geraadpleegd , als over een voorstel van wet.

Art. 14. Bij de beraadslaging over de aanklagt, wordt do
betrokken Minister, op zijn verlangen, gehoord, en aan hem in

.ieder geval het laatst het woord gegeven.
Hij behoudt dit regt , niettegenstaande hij vóór of gedurende

het onderzoek mogt zijn afgetroden.

Art. 15. Wanneer eene aanklagt tegen een der Hoofden van
de Ministeriele Departementen door de Tweede Kamer niet

in overweging is genomen , kan , bij het opkomen van nienwo
bezwaren, de aanklagt hervat , in ieder geval, van Onzentwege
de vervolging van den betrokken Minister ter zake derzelfae

feiten bevolen worden.
Wanneer echter de aanklagt, na gedaan onderzoeken gehouden

beraadslagingen, door de Tweede Kamer verworpen is, kan tegen
den betrokken Minister wegens dezelfde feiten, noch van Onzent-
wegc , noch van wege de Kamer , op nieuw eenig onderzoek in-

gesteld of eene Strafvervolging gelast worden.
Art. 16. Iedere aanklagt tegen een der Hoofden van do .Minis-

teriële Departementen wordt geacht verworpen te zijn, wanneer
binnen drie maanden, na hare indiening, door de Tweede Kamer
geen eindbesluit is genomen.
Wanneer de aanklagt aanleiding geeft tot een onderzoek in de

ovorzecBcho bezittingen, kan deze termijn door de Tweede Kamer
tot één jnar verlengd worden.

Bij sluiting der zitting van do Staten-Generaal gedurende den
loop van het onderzoek , begint , met den dag der opening van do
volgende zitting, een nieuwe tentlijn van driemaanden te loopen.

Bij oBtbiudiug der Tweede Kaaier vervalt eene,, bij haar aan-
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hargige, aanklagt van regtswege , onverminderd de bevoegdheid tot

het doen eener nieuwe aanklagt overeenkomstig art. 7.

Art. 17. De stilzwijgende verwerping eener aanklagte, ten

gevolge van het verloopen van den termijn, kan niet ingeroepen

worden tegen den van Onzentwege gegeven last
,
om denzelfden

persoon wegens dezelfde feiten te vervolgen.

Art. 18. De Tweede Kamer, genoegzame gronden tot vervolging

vindende, wijst, bij haar daartoe strekkend besluit, de bij deze wet

strafbaar gestelde feiten , waarop de beschuldiging rust
,
naauw-

keurig aan, en belast den procureur-generaal bij den Hoogen
Baad met de vervolging, onder toezending , binnen drie dagen

,

van het besluit met de aanklagt en de verzamelde bescheiden.

Afschrift van dat besluit wordt aan Ons en aan de Eerste Kamer
der Staten-Generaal medegedeeld.

Art. 19. Na de ontvangst der mededeeling, bij het vorig

artikel voorgeschreven, wordt van Onzentwege tegen den aange-

klaagden Minister wegens dezelfde feiten geene vervolging gelast.

Art. 20. De procureur-generaal bij den Hoogen Raad is ver-

pligt aan den ontvangen last tot vervolging onmiddellijk gevolg

te geven.

Art. 21, De procureur-generaal, dit noodig oordeelende, ver-

zoekt van den Hoogen Raad
,
met overlegging van den last tot

Vervolging, de benoeming van eenen raadsheer-commissaris.

Deze gaat, onmiddellijk na zijne benoeming
, over tot het onder-

zoek der zaak ,
overeenkomstig de algemeene voorschriften van het

Wetboek van Strafvordering.

Art. 22. Bij gegronde vrees voor de vlugt des beklaagden , kan

tegen hem, op de vordering van den procureur-generaal, een

bevel worden uitgevaardigd:

van gevangenneming ,
door den Hoogen Raad , wanneer geen

onderzoek ingevolge art. 21 wordt gehouden , of

van voorloopige aanhouding, door den raadsheer-commissaris,

met dat onderzoek belast.

Art. 23. Het art. 77 van het Wetboek van Strafvordering is

op een bevel van voorloopige aanhouding, en, voor zooveel de

bevestiging daarvan betreft, op den Hoogen Raad toepasselijk.

Weigert de raadsheer-commissaris het gevorderd bevel te ver-

leenen ,
zoo beslist , op de vordering van den procureur-generaal

,

de Hooge Raad.
De beklaagde is van regtswege vrij

,
wanneer niet

, binnen zes

dagen na zijne aanhouding, het daartoe strekkend bevel door

den Hoogen Raad is bevestigd.

Art. 24. In de gevallen der ''twee voorgaande artikelen raad-

pleegt de Hooge Raad met vijf leden in raadkamer.

De artt. 90 eerste lid
,
94 eerste lid en 95 eerste lid van ge-

noemd Wetboek zijn op de door hem te geven of te bekrachtigen

bevelhn toepasselijk.

Art. 25. Zoodra de last tot vervolging, bedoeld in art. 20,
ontvangen of het onderzoek van den raadsheer - commissaris

afgeloopen is
,
maakt de procureur-generaal eene acte van be-

schuldiging op overeenkomstig art. 144 eerste en tweede lid van
het Wetboek van Strafvordering.

Art. 26. Op straffe van nietigheid wordt de acte van beschuldi-

ging beteekend, en afschrift daarvan gelaten aan den beschul-

digde.

De beschuldigde wordt door eenen deurwaarder gedagvaard

,

om ter openbare teregtzitting van den Hoogen Raad te verschij-

nen , minstens veertien dagen na het -exploit.

Het art. 147 van voornoemd wetboek is op de beteekening en

dagvaarding toepasselijk.

De voorzitter van den Hoogen Raad voegt den beschuldigde

eenen raadsman toe , naar de onderscheidingen van
,
en overeen-

komstig art. 148 of 149 van dat Wetboek.
Art. 27. Het onderzoek van den Hoogen Raad ter openbare

teregtzitting geschiedt overeenkomstig den Yden titel van het

Wetboek van Strafvordering.

De Hooge Raad is daarbij zamengesteld uit tien raadsheeren.

Art. 28. De IXde titel , 2de afdeeling , de Xde en Xlllde titel

van hetzelfde Wetboek zgn op het onderzoek van den Hoogen
Raad toepasselijk.

Art. 29. De medepligtigen van een beschuldigden Minister
staan mede voor den Hoogen Raad te regt.

Art. 30. De schuldig-verklaarde aan één der misdrijven, bij

deze wet omschreven , wordt gestraft met eenzame opsluiting voor
den tijd van ten hoogste vijf jaren en ten minste drie maanden.

Art. 31. Bij veroordeeling tot eenzame opsluiting voor meer
dan drie jaren, verklaart dè Hooge Raad den veroordeelde
tevens Vervallen van ambten , waardigheden en titels

, en van
zyn aanspraak op pensioen.

Art. 32. Bij veroordeeling tot eenzame opsluiting voor drie

jaren of minder, kan de Hóoge Raad de ontzetting gedurende
eenen, bij het arrest te bepalen

,
tjjd uitspreken van alle of eenige

der burgerlijke en burgerschapsregten
,

bij het Wetboek van
Strafregt daarvoor vatbaar gesteld.

De aanspraak op pensioen kan in dit geval mede aan den
veroordeelde worden ontzegd.

Art. 33. Het regt tot vervolging en strafvordering uit kraoht
dezer wet verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

De tijd van verjaring vangt aan van het oogenblik, waarop
het misdrijf gepleegd is.

De verjaring wordt gestuit door het besluit
,
waarbij eene aanklagt

door de Tweede Kamer in overweging genomen of eene vervolging
,

hetzij van Onzentwege
,
hetzij van wege de Tweede Kamer, gelast

is
, en begint weder te loopen van de dagteekening dezer beslui-

ten, of, in geval van vervolging voor den strafregter, Van de laatste

geregtelijke acte.

Art. 34. De straffen, bij arrest van den Hoogen Raad opge-
legd, verjaren door een tijdsverloop van tien jaren.

De bijkomende straffen van vervallen-verklaring van ambten,
waardigheden en titels

,
en van ontzegging van aanspraak op pen-

sioen ,
zijn voor geene verjaring vatbaar.

Art. 35. De bepalingen van het Wetboek van Strafregt aan-
gaande ambtsmisdrijven, die bij deze wet niet zijn omschreven,
blijven , ook ten aanzien der Hoofden van de Ministeriele Depar-
tementen, hare volle toepassing behouden.

Art. 36. De regtsvordering tot vergoeding van schade, door

een bij deze wet strafbaar gesteld feit geleden
,
kan alléén op eene

veroordeeling door den Hoogen Raad rusten
,
en wordt voor den

gewonen burgerlijken regter ingesteld.

§ H. Van de geldelijke verantwoordelijkheid van de
Hoofden der Ministeriele Departementen.

Art. 37. Onverminderd de vervolging tot straf in de gevallen

,

bij deze wet omschreven, zijn de Hoofden der Ministeriele Depar-
tementen tot vergoeding aan de schatkist gehouden en in regten

vervolgbaar ter zake van geldsommen, boven het bedrag der

begrooting van hun departement uitgegeven
,

ten ware de wet
die gelden later als staatsuitgaven toelaat.

De minister van Einantien is hoofdelijk mede tot vergoeding ge-

houden ,
zoo hij de geldsommen heeft betaalbaar gesteld anders daa

ter voldoening aan een regterlijk vonnis.

Door Ons wordt aangewezen de Minister , die , in den zin van
dit artikel, aansprakelijk is voor overschrijdingen van de hoofd-

stukken , betreffende

:

1°. het Huis des Konings ;

2°. het Kabinet des Konings en de Hooge Collegien, en
3°. de onvoorziene uitgaven.

Art. 38. Ten aanzien der uitgaven welke zijn gebleven binnen

de grenzen der begrooting van hun departement
,
worden de

Hoofden der Ministeriele Departementen, wegens overtredingen

der comptabiliteitswet
,

tot geene geldelijke vergoeding verpligt,

ten ware er tegen hen bewijs bestaat van ontrouw , of door hunne
onwettige handelingen schade aan den Staat is toegebragt.

Art. 39. De regtsvordering tot vergoeding aan de schatkist,

krachtens de artikelen 37 en 38 verschuldigd
,
wordt ingesteld voor

den Hoogen Raad, hetzij van Onzentwege, hetzij van wege de

Tweede Kamer, door of ten name van den Minister van Finantien.

De vervolging tegen den Minister van Finantien geschiedt door

of ten name van een der andere Hoofden van de Ministeriele De-
partementen, daartoe door Ons aan te wijzen.

De arresten op deze regtsvorderingen worden gewezen met zeven

raadsheeren, en zijn, onafhankelijk van het bedrag der vordering,

aan revisie onderhevig.

Art. 40. Wanneer, van Onzentwege of van wege de Tweede
Kamer , bij besluit

,
het instellen eener regtsvordering op grond

der artt. 37 of 38 bevolen is, wordt dit besluit medegedeeld aan
de Staten-Generaal, of, van wege de Tweede Kamer, aan On»
en aan de Eerste Kamer.
De Tweede Kamer gaat tot zoodanig besluit niet over dan met

inachtneming der voorschriften van artt. 7—17 dezer wet.

De artt. 6 en 19 zijn ten deze mede toepasselijk.

Art. 41. De arresten, houdende veroordeeling tot vergoeding

aan de schatkist, krachtens de artt. 37 en 38 verschuldigd, kunnen
door alle middelen regten s ,

zelfs door lijfsdwang, worden ten

uitvoer gelegd.

Art. 42. De Hoofden der Ministeriele Departementen blijven,

overeenkomstig de artt. 37 en 38, verantwoordelijk tot de laatste

dienst is aangezuiverd, waartoe hun beheer betrekking had.

Lasten en bevelen enz

[LXXXY. 3.]

MEMORIE YAN TOELICHTING.

De verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriele Depar-
tementen laat zich in drie hoofddeelen , ook naar het Nederlandsche

staatsregt , splitsen.

Het eerste deel, dat in zeker opzigt de twee anderen beheerscht,
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de staatkundige verantwoordelijkheid
,
in beginsel bij de Grondwet

aangenomen en verkondigd ,
is voor geene regeling of ontwikkeling

door de wet vatbaar.

Deze is steeds de meening der Regering geweest en is nog
hare overtuiging.

De Regering meent , op grond van de vroeger over dit onderwerp
gewisselde denkbeelden, het er voor te mogen houden, dat ook
bij de Tweede Kamer de meerderheid hetzelfde gevoelen aan-
kleeft.

De Regering, het bestaan dier staatkundige verantwoordelijk-

heid derhalve volledig erkennende , heeft ook bij het tegenwoordig
wets-ontwerp geene regeling of ontwikkeling er van beproefd.

De twee andere hoofddeelen der ministeriele verantwoordelijk-
heid zijn de straf'regteUjke en geldelijke verantwoordelijkheid.

Beide die deelen vindt men in deze wetsvoordragt behandeld.

Ook de geldelijke verantwoordelijkheid bragt de Regering in

deze voordragt, omdat zij het verkieslijk achtte de wettelijke

regeling van het onderwerp, bij art. 73 der Grondwet geboden,
in ééne en dezelfde wet zaam te vatten.

De Regering ontkent intusschen niet dat de geldelijke verant-
woordelijkheid ook in de alsnog daar te stellen comptabiliteits-wet

hare plaats zoude kunnen vinden. De nog aanhangige overwe-
gingen omtrent de comptabiliteits-wet zullen eene gereede aan-
leiding geven op dit punt een nader overleg tusschen de Regering
en de Staten-Generaal te doen plaats hebben.

Reeds twee malen werd van regeringswege eene wets-voordragt
tot regeling der ministeriele verantwoordelijkheid aan de Staten-

Generaal ingediend, en op veelzijdige wijze en in het breede
,
dit

onderwerp van wetgeving mondeling en schriftelijk behandeld.

De Regering , voor de derde maal zoodanige wets-voordragt
doende, heeft het daarom min noodzakelijk geoordeeld in deze

Memorie van Toelichting in eene uitgebreide ontwikkeling van be-
ginselen of toelichting der artikelen te treden.

Zij acht dit te minder noodig, omdat de in 1851 ingediende,

en de tegenwoordige voordragt in de hoofdbeginselen overeen-

komen.
Met name is de Regering blijven volharden bij het stelsel, in

1851 aangenomen , dat in deze wet geene andere feiten moeten
worden voorzien of strafbaar gesteld

,
dan die welke alleen door

de Hoofden der Ministeriele Departementen en door niemand
anders kunnen worden gepleegd, met uitsluiting van elk ander
misdrijf dat door den Minister in de uitoefening zijner functien

begaan kan worden en in de gewone strafwetgeving zijne voorziening

vinden moet.

Deze Memorie staat derhalve meer bepaaldelijk stil bij die punten,
ten aanzien waarvan de Regering gemeend heeft eenen anderen
weg te moeten inslaan , dan tot dusverre gedaan was

,
hetzij zij

hiertoe geleid werd door het den llden Mei 1851 uitgebragt Ver-
slag van de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer

,

hetzij eigene overwegingen haar daartoe bragten.

In den considerans van het wets-ontwerp heelt de Regering ook
het art. 53 der Grondwet gebragt.

Dat artikel is de grondslag, de uitdrukking, als algemeen be-
ginsel , der ministeriele verantwoordelijkheid naar het Nederland-
sche staatsregt.

Uit dat oogpunt beschouwd, ligt in dat art. 53 de staatkundige

verantwoordelijkheid niet alléén , maar evenzeer en gelijkelijk de

strafregteUjke en geldelijke opgesloten, en is het dus eigenaardig,

bij eene regelings-wet als deze, ook van dat artikel in den consi-

derans melding te maken.
Art. 3. De strafbaarheid , hier omschreven , heeft de Regering

niet doen afhangen van de vraag, of de Minister bekend was of

moest wezen met het misdadige van de daad of van het verzuim

dat hij pleegde , maar eenvoudig van de omstandigheid of het

feit gepleegd zij. Ware of voorgewende onbekendheid met de wet
moet den betrokken Minister evenmin tot eene uitvlugt kunnen
dienen als het in gewone strafzaken den beschuldigde voor be-

straffing kan vrijwaren. Niet alleen boos opzet, ook schuld, kan,

naar de beginselen dezer wet, den Minister strafschuldig maken;
maar is dit waar, dan moet de overtreding op zich zelve straf-

baar zijn, en de overtreder zich niet kunnen verdedigen met eene

ware of voorgewende onwetendheid
,
in Avelker erkentenis tevens

die zijner schuld ligt.

Artt. 5 en (5. De Regering heeft de formulieren
, volgens welke

de Koning aan de Tweede Kamer, of deze aan den Koning ,
kennis

geeft van den gegeven last tot vervolging eens ministers
,

uit do
vorige wets-voordragten in de tegenwoordige niet overgonomen.

Eensdeels vreest zij geene nadeelen van deze weglating.

Anderdeels ziet zij, bij nadere overweging, niet in, dat men het

beoogde doel er mede bereiken zou.

Al waren toch de Koning en do Tweede Kamer aan zoodanige
formulieren gehouden, het besluit, waarbij de vervolging gelast

wordt, is noch kan worden gebonden aan vooraf bepaalde bewoor-
dingen. Hetgeen dus in de naar formulieren Ingerigte mededee-

lïngen niet zou kunnen worden te kennen gegeven , zal in ieder

geval
,
mogt men dit begeeren

, in de overwegingen van het besluit

worden uitgedrukt.

Art. 11. De Regering acht het wenschelijk, dat bij het onder-
zoek, in te stellen overeenkomstig de wet van 5 Augustus 1850
[Staatsblad n°. 45), de getuigen worden gehoord onder eede, en zou
niet wel kunnen bevroeden

, waarom hier meer dan bij eenige
andere enquête beëediging der getuigen zou moeten achterwege
blijven.

Artt. 21— 30. De Regering acht het wenschelijk, dat de proces-
orde, bij het vervolgen eens Ministers ingevolge deze wet, ook hier
worde geregeld, onverminderd haar voornemen om den XlVden
titel van het Wetboek van Strafvordering aan eene herziening te

onderwerpen voor zooveel aangaat de ambtsmisdrijven gepleegd
door de overige staatsdienaren in art. 159 der Grondwet vermeld,
en ook door de Ministers ten aanzien van die misdrijven, welke,
in hunne functie begaan , echter niet in deze wet te huis behoorden
noch voorzien zijn.

In de artt. 21 — 30 des ontwerps is hoofdzakelijk voorgesteld
om de van wege den Koning of de Tweede Kamer bevolene vervol-

ging bij den Hoogen Raad te doen aanbrengen , zonder voorafgaand
onderzoek in raadkamer , overeenkomstig den lilden of IVden titel

van het Wetboek van Strafvordering. De bevoegdheid echter is

aan den procureur-generaal bij den Hoogen Raad gelaten , en dit

scheen onmisbaar, om de benoeming van eenen raadsheer-commissa-
ris te requireren en een door dezen te houden onderzoek uit te

lokken
,
ten einde geene zaak aan de eindbeslissing van den Hoogen

Raad worde onderworpen, dan voor zooverre zij behoorlijk is

onderzocht en toegelicht.

Met het oog op de bepalingen van art. 88 van het Wetboek van
Strafvordering

,
vergeleken met de straffen

,
welke krachtens deze

wet kunnen worden opgelegd, moest de bevoegdheid tot inhechtenis-

stelling uitdrukkelijk worden toegekend. De regelen van het ge-
meene regt werden daarbij zooveel mogelijk gevolgd , en naar het

pas gaf, aangevuld.

Het onderzoek in raadkamer van den Hoogen Raad heeft de
Regering in de wet niet opgenomen.

In de eerste plaats betwijfelt zij de voegzaamheid, dat de last

tot vervolging, na rijp beraad, en men moet dus veronderstellen

om gewigtige redenen gegeven
, en uitgaande van het Hoofd van

den Staat of van de Tweede Kamer , welligt door eene kleine

meerderheid in raadkamer worde ter zijde gesteld.

Ten andere acht de Regering het wenschelijker , dat de zaak

,

wanneer zij eenmaal zoo verre gekomen is, niet geëindigd worde,
dan na een in het openbaar en op tegenspraak gehouden onder-
zoek ter teregtzitting.

Deze beëindiging strookt meer met de waardigheid van die’magt

in den Staat, welke, krachtens hare bevoegdheid daartoe, de ver-

volging beval.

Zij strookt niet minder met de achtbaarheid en den roem van
onpartijdigheid van den Hoogen Raad.

Ofschoon de verpligting tot het opmaken eener acte van beschul-

diging
,

bij gebreke van een onderzoek in raadkamer en daarop
volgend arrest van teregts telling, naar de bestaande wetgeving
eenigzins vreemd kan schijnen

,
acht de Regering het evenwel

wenschelijk dat deze thans voor criminele zaken gebruikelijke vorm
worde gevolgd.

Die vorm beveelt zich aan , als strekkende om bij den aanvang
en in den loop des onderzoeks een zamenhangend overzigt der be-

schuldiging te leveren ; omdat, zonder behoud van dien vorm, de
Yde titel des Wetboeks van Strafvordering niet, of althans niet

zonder aanmerkelijke veranderingen, voor het openbaar onderzoek
toepasselijk zou kunnen worden verklaard.

Art. 31. Bij de bestaande onzekerheid, of de straf der ver-

banning bij de invoering van een nieuw Wetboek van Strafregt

zal behouden worden of wegvallen ,
is de Regering er toe geko-

men de verbanning niet meer als straf in deze wet te bedreigen.

Zij heeft daarvoor, behalve de bijkomende straffen, eene voor
allen gelijk werkende straf voorgesteld , de eenzame opsluiting

namelijk van drie maanden tot vijf jaren.

Eene eenige hoofdstraf is wenschelijk ,
omdat daardoor aan bet

arbitrium judicis nog minder wordt overgelaten, dan wanneor
deze tussehen twee hoofdstraffen kiezen kan ,

in zwaarte zeer

verschillend.

De eenzame opsluiting schijnt voor den aard der hier te be-

straffen feiten en de soort van veroordeelden zeer geëigend.

De straf van verbanning moge in zekere mate mede niet on-

eigenaardig , ten aanzien der hier bedoelde feiten
,
genoemd kunnen

worden , zeker is het, dat zij in de toepassing altijd zeer ongelijk

zal werken, en voor den eenen persoon, voor den vermogenden

veroordeelde , van betrekkelijk weinig belang , voor anderen daar-

entegen eene zware straf kan opleveren.

Artt. 37 — 42. Overschrijding van het eindcijfer der begrooting

van een departement
,
handelingen met de bij die begrooting toe»
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gestane gelden ,
welke strij den met de wet op de comptabiliteit

,

zijn de twee gronden, die krachtens deze wet eenen Minister

kunnen doen veroordeelen tot vergoeding van schade jegens ’s Rijks

schatkist.

Overschrijding der begrooting geeft in ieder geval grond tot

schadevergoeding, omdat a priori kan en moet worden aangeno-

men, dat hierdoor het geldelijk belang van den Staat is verkort,

en bovendien zoodanige overschrijding eene daad oplevert, welke
van te ernstigen aard is om niet met strengheid te worden tegen-

gegaan.

Intusschen, de mogelijkheid moest den wetgever worden voor-

behouden , om de boven de begrooting gedane uitgaven als staats-

uitgaven te erkennen en goed te keuren, en aldus den Minister

van zijne verantwoordelijkheid te ontheffen , wanneer de bestede

gelden den Staat blijken gebaat, immers niet geschaad te hebben.

Andere overtredingen van de comptabiliteits-wet
,

niet toege-

latene af- en overschrijvingen bij voorbeeld, zijn niet van die

natuur, dat zij vooraf gezegd kunnen worden den Staat te zullen

benadeelen, en tevens niet van zoo gewigtige strekking als eene

werkelijke overschrijding van het budget.

Daarom wordt voorgesteld de handelingen, gepleegd in strijd

Wel is waar met de comptabiliteits-wet, maar blijvende binnen

de grenzen der begrooting', alléén dan tot grondslag eener vorde-
ring tot schadevergoeding te doen zijn, wanneer er bewijs bestaat

van ontrouw des Ministers, of van schade, den Staat door die

handelingen berokkend.
De uitsluitende bevoegdheid van den Hoogen Raad om van

deze
,

almede uit de verantwoordelijkheid der Ministers voort-

spruitende, regtsvordering kennis te nemen, berust op art. 159
dér Grondwet.
Den Minister van Finantien

, als den natuurlijken voorstander

van ’s Rijks geldelijke belangen
,
met het instellen dier vordering

in den regel te belasten, schijnt eigenaardig, en zulks onver-
schillig of hij dit doen moet van Koningswege

, of van wege
de Tweede Kamer. In beide gevallen doet hij het in uitvoering

van en krachtens deze wet.

De uitspraken van den Hoogen Raad aan eene revisie te onder-
werpen

, schijnt eene niet meer dan billijke bevoegdheid voor
den betrokken Minister, die zonder dat regtsmiddel van ergere
conditie zijn zou, door het hem in art. 159 der Grondwet toege-
kend privilegium fori , dan wanneer hij voor den gewonen regter
kan worden gedagvaard.

Bij art. 42 is bepaald, naar men meent overeenkomstig het
welbegrepen belang van den Staat en overeenkomstig de billijk-

heid, de duur van de verantwoordelijkheid der Ministers met
opzigt tot hun gehouden geldelijk beheer.

Dit artikel is ten aanzien der geldelijke verantwoordelijkheid,
wat art. 33 is voor de strafregtelijke.

De Minister van Justitie ,

Streks.

[XLV. 5.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Verslag
der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
tot regeling van den pligt der provincie om behoeftige

gemeenten te hulp te komen.

Het Voorloopig Verslag over het nader voorstel van wet tot
regeling van den pligt der provincie om behoeftige gemeenten te
hulp te komen, maakt eenige aanvulling der Memorie van Toe-
lichting noodig.

§ 1. De Regering vereenigt zich geheel met hetgeen, blijkens
het Verslag, is aangevoerd tegen hen, die den twijfel opperden
of wel aan deze wet volstrekte behoefte bestaat, en die liever
door bijzondere wetten zagen voorzien in de naar hun oordeel
zeldzame gevallen, dat eene gemeente onvermogend is om voor
dringende behoeften harer huishouding te zorgen, en niettemin
door de Staten aan haar lot wordt overgelaten.
Ook de Regering meent , dat de taak den wetgevencle magt niet

is
,
wetten te maken voor ieder bijzonder geval, dan waar dit

, in
bepaald aangewezen zaken, door de Grondwet wordt geboden.
In deze zaak komt het juist op een algemeen

, vast beginsel aan.
En in het belang der provinciën is het gewis doeltreffender,
vooraf te weten naar welken regel zij zullen worden behandeld

,

dan telkens van de wisselvallige bepaling eener spceiale wet af
te hangen. Daargelaten den omslag en het tijdverlies hieraan
verbonden , zou eene tot weigeren genegene Statenvergadering zich
bewogen kunnen vinden om de kans te wagen

, of het voorstel
v.an wet zou worden gedaan en aangenomen.
Zoo men onderstelt , dat het zeer zelden voorkomt

, dat eene
gexneente onvermogend is om in dringende behoeften harer huis-
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houding te voorzien, herinnert men zich de menigvuldige tege-

moetkomingen niet ,
die ten behoeve van het onderwijs en de

verpleging der armen ,
van plaatselijke ambtenaren of geneeskun-

digen
, van onderhoud of aanleg van wegen en havens worden

verstrekt.

Nog zeldzamer
,
meenen de leden , die hier worden bedoeld

,

zal het geval zich voordoen
,

dat eene provincie behoeftige ge-

meenten aan haar lot zal overlaten.

Het Gouvernement wenscht niets liever
,
dan dat die meening

meer en meer zal blijken gegrond te zijn.

Het ziet juist in deze wet een waarborg, dat de provinciën

van zelve zullen doen hetgeen zij wil. Bestaat een wettelijke

regel , de Statenvergaderingen zullen de toepassing van hooger

hand niet afwachten.
In allen gevalle, zou het redelijk zijn, omdat ip de meeste

gevallen door de provinciën het noodige uit eigen beweging zal

worden gedaan , daarom den regel , waaraan de behoefte is ge-

voeld
,
niet te stellen? Zoo de provinciën tot dusver hier en daar,

juist in het stelsel der wet, veel deden, moet niet te min tegen

ongelijkheid van behandeling en willekeurige weigering worden
gewaakt.

§ 2. De tekst van het vorig wetsontwerp , zoo als dit door
Tweede Kamer werd aangenomen, schijnt, volgens eenige leden,

die het beginsel dezer wet aannemen
, de voorkeur boven den

thans voorgestelden te verdienen.

De woorden : dringende behoeften harer huishouding gedoogen

,

volgens hun gevoelen, ruimere opvatting dan: uitgaven ,
haar bij

eenige wet opgelegd.

Tot opheldering en verdediging tevens der tegenwoordige wijzi-

ging, gelieve men zich hetgeen met het vroeger ontwerp gebeurde
voor den geest te brengen.

De Regering meende door de uitdrukking: kosten harer huishou-

ding
,
de wet binnen behoorlijke grenzen te hebben beperkt.

De Tweede Kamer was van een ander gevoelen. Zij gaf de
voorkeur aan de in het gewijzigd ontwerp voorkomende woorden

:

uitgaven , haar bij eenige wet opgelegd.

Het was juist deze wijziging, die vele leden der Eerste Kamer
zwarigheid deed maken zich met het haar door de Tweede Kamer
toegezonden voorstel

,
waarvan de grenzen huns inziens door de

wijziging uitgebreid waren
, te vereenigen.

Zij wezen, onder andere, op de uitgaven bedoeld in art. 205
litt. b,p, y, u

,
der gemeentewet, uitgaven, ja, bij de wet aan

de gemeenten opgelegd
, doch voor haar behoud niet onmisbaar

,

zonder welke althans de huishouding der gemeente gaande kan
worden gehouden.

Dit deed de Regering bedacht zijn op eene uitdrukking, die.

naar haar gevoelen, beide Kamers zou bevredigen, daar zoowel
de eene als de andere slechts één hoofdbezwaar had ,

namelijk dat

aan de wet te ruime toepassing zou kunnen worden gegeven.

Het schijnt
,
dat de grenzen der wet nu zoo naauwkeurig mo-

gelijk omschreven zijn.

Er moet niet alleen behoefte, er moet dringende behoefte aan-
wezig zijn

, alvorens de provincie kunne worden verpligt te hulp

te komen.
Eerst dan

,
wanneer de gemeente , wierd zij aan haar lot over-

gelaten, zou wegkwijnen en welligt te gronde gaan en de Staten
weigeren haar te ondersteunen, kan het Gouvernement krachtens
deze wet tusschen beide treden.

Zonder verwringing der wet kunnen alzoo niet de kosten van
aanleg of onderhoud bijv. van eene haven, van een weg, ten ware
die voor het behoud der gemeente onmisbaar ware, ten laste der
provincie worden gebragt

,
evenmin als de renten en aflossingen

van door de gemeente aangegane geldleeningen.

Kosten tot ontwikkeling van de welvaart, tot bevordering van
den bloei der gemeente hoogst wenschelijk, en andere nuttige,

doch niet dringend noodige uitgaven vallen niet onder het bereik
der wet.

Na deze nadere verklaring van het stelsel des artikels zullen

de bestreden woorden, meent de Regering, aannemelijk schijnen;

als slechts omvattende uitgaven, die volstrekt worden geeischt,

zal de gemeente in stand kunnen blijven en hare huishouding
voortzetten. Het Gouvernement ziet althans niet ,

door welke
andere bewoording de grens stipter zou kunnen worden getrokken.
De inhoud, gelijk het opschrift der wet, zegt duidelijk, dat zy
een toestand onderstelt

,
waarin hulp moet worden verleend.

§ 3. Strekt het tot voldoening
, dat vele leden verklaarden

,

zich met de wet, zoo als zij daar lag, te kunnen vereenigen en
niet te vreezen

, dat zij in hare toepassing tot misbruik zou aan-
leiding geven

, de Regering vleit zich
,

het hoofdbezwaar van
anderen te kunnen oplossen.

De tekst laat geene andere uitlegging toe ,
dan hetgeen zij in

de wet wenschen te zien uitgedrukt.

Wanneer de provinciën meer willen geven dan de helft der

behoefte , dan moet dit niet zijn uitgesloten
, maar in geval van

n.
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verschil tnsschen gemeente en provincie kan de Regering nooit

meer dan de helft op de provinciale begrooting brengen.

In geen geval kan de provincie worden verpligt
,
meer dan de

helft van den onderstand bij te dragen.

In de wet te stellen
, dat de provincie nooit meer dan de helft

behoeft bij te dragen , ware zeer bedenkelijk.

Vooreerst zou daarin voor de provinciën gereede aanleiding

gelegen zijn, nimmer meer dan voor de helft in de behoefte, hoe
luttel deze ook ware , te voorzien.

Ten andere, en dit vooral moet hier gelden, zou die bepaling

gelijkstaan met een uitdrukkelijk voorschrift, dat in de andere
helft door het Rijk moet worden voorzien.

Ook zonder de verlangde wijziging kunnen de gevallen ,
waarin

de wet mogt worden toegepast, onmogelijk voor de wetgevende
Kamers verborgen blijven.

Veelal zullen de geschillen tusschen de gemeente en de provincie

telken jare terugkeerende posten betreffen.

Bij de toelichting van den post voor subsidien aan behoeftige

gemeenten moet steeds blijken, op welke behoeften de Regering
bij het doen der aanvraag het oog heeft. En tot verdediging van
Eet bedrag der geraamde som zullen de uitgaven van vorige

dienstjaren worden ingeroepen.

Elk geval zal dus , zelfs in den
'

gewonen loop , dat is
,

al

wendt eene provinciale Vergadering, die verongelijkt meent te

zijn, zich niet tot de Staten-Generaal
,
telken jare ter beoordeeling

kunnen komen van de wetgevende magt.
Nog eene andere bedenking werd geopperd:

» Wierd het verleenen der bijdragen uit ’s Rijks kas en zelfs

» tot zekere hoogte de bepaling van het bedrag daarvan , het uit-

n vloeisel eener algemeene wet als deze , dan meende men te

n mogen vragen
,

of eene vrije beoordeeling dier Rijksuitgaven

*> wel mogelijk zou zijn , en of niet integendeel de algemeene
7i wetgeving tot het toestaan van den begrootingspost , waaronder
7i zij zou voorkomen, evenzeer gebonden zou zijn, als bijv. tot het

v toekennen der bezoldigingen aan de leden der regterlijke magt

,

n voor zoover die bij de wet zijn bepaald. Insgelijks moest de

v vraag rijzen , of in het stelsel der wet , de verklaring van
<u onvermogen der Provinciale Staten om meer bij te dragen niet

•) zekeren dwang tot het toestaan van het ontbrekende uit ’sRijks

n kas aan de Staten-Generaal zou opleggen.”

De wet zegt niet, dat het overige der behoefte , waarin de

provincie niet kon voorzien
,

door het Iiijk wordt verstrekt ; zij

legt alleen aan het Gouvernement de verpligting op, het overige

in de Rijksbegrooting voor te dragen, of te voldoen uit de

gelden, die voor dit onderwerp te zijner beschikking zijn gesteld.

Men gelieve zich de vraag voor te leggen : in welk geval zal

de wetgevende magt
, met opzigt tot de beoordeeling en het toe-

staan van ’s Rijks uitgaven, ten behoeve van onvermogende
gemeenten meer gebonden zijn, bij het bestaan van, of zonder

deze wet ?

Was niet juist het gemis dezer wet de reden, waarom de wet-
gevende magt, hoe ongaarne ook, in 1851 gelden toestond tot

geheele voorziening in de dringende behoeften van Schokland?
Zou zij die in een volgend jaar weigeren ,

indien de Staten der

provincie Overijssel zich voortdurend bleven onttrekken en de

pligt der provincie tot tegemoetkoming niet mogt zijn geregeld ?

Het doel dezer wet is juist , te voorkomen , dat de wetge-
vende magt van den Staat aan de provinciale Vertegenwoor-
diging ondergeschikt zij.

Zonder deze wet hangt het van de Staten af, zich aan be-

hoeftige gemeenten geheel onttrekkende , aan den algemeenen

wetgever geene andere keus over te laten , dan 5f het gansche

bedrag ten laste van ’s Rijks kas te nemen , öf de gemeente prijs

te geven.

Het stelsel der wet brengt mede ,
dat het Gouvernement by de

toepassing zeer omzigtig moet te werk gaan.

Heeft het de provincie verpligt eene gemeente in de eene of

andere behoefte voor de helft te gemoet te komen , dan is het

daardoor van zelf gehouden , de andere helft ten laste van het Rijk

te brengen en stelt zich dus bloot aan het onderzoek zyner

handeling door de wetgevende magt.

Dit moge hen geruststellen, die nog eene voor de provincio al

te bezwarende of willekeurige toepassing der wet duchten.

§ 4. In § 2 scliynt aan het hier ten slotte uitgedrukt verlan-

gen voldaan.

§ 5. De verklaring ,
» dat do provincio niet meer kan bijdra-

gen” is voorgesteld tot bekrachtiging van den ernstigen , wel

overwogen wil der Staten, te doen wat, vergeleken met de overige

eischen der provinciale huishouding
,

in hun vermogen is. Do
verklaring geeft reden, waarom zy by de helft blijven staan.

Maar zij is , de Regering erkent hot , voor een min oervollen

uitleg vatbaar, en kan worden weggelaten.

§ 6. By het onderzoek en de publieke discussie mot do Staten-

vergadering, welko do beslissing, of do gemeento onderstand

behoeft , moeten voorafgaan , en bij de gevolgen voor het Rijk

,

zoo de Koning tegen de Staten beslist
, schijnen andere waarborgen

overbodig. De uitspraak over zoodanig geschil , eene natuurlijke

bevoegdheid der hoogste uitvoerende magt
, staat met de uit-

spraken in zoo menig ander geschil van bestuur, welke onze
wetten aan den Koning zonder verdere bepaling opdragen, vol-
komen gelijk.

’s Gravenhage ,
den 21sten Februarij 1853.

De Minister van Binnenlandsche Zaken ,

Thorbecke.

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet lot

regeling van den pligt der provincie om behoeftige gemeenten
te hulp te komen. [Zie dit Wets-ontwerp op bladz. 94
dezer Bijlagen.]

Tweede zinsnede van het eenig artikel : en de Staten verklaren
,

dat de provincie niet meer kan bijdragen , weglaten.

[XLV. 6.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor hel

Ontwerp van Wet tot regeling van den pligt der provincie
om behoeftige gemeenten te hulp te komen; uitgebragt in
de zitting van den 28sten Februarij 1853.

De Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet tot

regeling van den pligt der provincie om behoeftige gemeenten
te hulp te komen ,

heeft , na kennis genomen te hebben van de
Memorie van Beantwoording, door den heere Minister van Bin-
nenlandsche Zaken den 24sten Februarij ingezonden op het Voor-
loopig Verslag wegens dit wetsontwerp, alsmede van de daarbij

gevoegde Nota van Wijziging, geen nader onderzoek te dezer

zake in de Afdeelingen der Kamer noodig geoordeeld.

De Commissie heeft voorts gemeend, zich van een bepaald
oordeel over de punten, bij de behandeling dezer wet in aanmer-
king gekomen, te kunnen onthouden, en berust alzoo in de
gegevene nadere inlichtingen.

Aldus vastgesteld den 26sten Februarij 1853.

Reinders.
Hengst.
Meeussex.
WlXTGENS.
Van Nispen van Sevenaer.

[LXXXVI. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 28sten Februarij 1853.

MIJNE HEEKEX !

Ingevolge het 12de artikel der wet van den 5den Maart 1852
(Staatsblad n°. 45), Wordt aan U hiernevens medegedeeld het,
overeenkomstig dat artikel, door de Algemeene Commissie van
Liquidatie der zaken van de voormalige Wees- en Momboirkamers
aan Ons aangeboden Algemeen Verslag, gedagteekend 31 Decem-
ber 11., van den stand harer werkzaamheden.
Dat Verslag is van twee bijlagen vergezeld.

En hiermede, Mijne Heeren , bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage, den 24sten February 1853.

WILLEM.

[LXXXVI. 2.]

VERSLAG der Algemeene Commissie van Liquidatie der
zaken van de voormalige Wees- en Momboirkamers

, wegens
den stand harer werkzaamheden op 31 December 1852
aan den Koning ingediend.

S I R E 1

Door het vereerend vertrouwen van Uwo Majesteit geroepen
om uitvoering to geven aan de wet van 5 Maart 1852 (Staats-

blad n°. 45), houdende regeling der zaken van de voormalige
Wees- en Momboirkamers

,
hebben wij, volgens art. 12 dier wet,

jaarlijks, met den 31 sten December, aan Uwo Majesteit een alge-

meen verslag uit to brengen van den stand onzer werkzaamheden.
Voor de eerste maal dit voorschrift zullende opvolgen , zouden

wij wel gewenscht hebben dat het tijdvak, sedert, onze installatie

tot 31 December 1852 verloopcn, minder beperkt ware geweest,
en ons alzoo veroorloofd haddo ouzo verriglingen tot oen meer
gevorderd standpunt voort to zetten.

Do Algemeene Commissie van Liquidatio der zaken van de voor-
malige Wees- en Momboirkamers, to zamen gesteld by Uwer
Majesteits besluit van 29 Junij 1852, n°. G7 , verkreeg hare in-
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structie in het besluit van 25 Augustus 1852 (Staatsblad n°. 142)

,

en op den lsten der volgende maand September werden. haar

voorzitter, hare leden en haar secretaris door den heer Minister

van Finantien beëedigd en geïnstalleerd.

Alzoo is het nog slechts sedert vier maanden dat Avij werkzaam

zijn aan de taak welke het Uwer Majesteit behaagde aan ons

toe te vertrouwen. En mogen wij nu op den weg
,
welken de

aan behaalde wet en instructie ons hebben afgebakend, nog niet

verder gevorderd zijn
,
wij wenschen niettemin dat dit ons verslag

Uwer Majesteit de overtuiging moge schenken, dat wij aan

Hoogstderzelver vereerend vertrouwen reeds zooveel mogelijk ge-

tracht hebben te beantAvoorden.

Wat ons eerste werk behoorde te zijn vvas aan geen twijfel on-

derhevig. Immers » onverwijld na onze installatie” hadden wij

,

volgens art. 6 van onze instructie, onze vergadering te verdeelen

in sub-commissien , aan ieder van Avelke het onderzoek en .de

behandeling der zaken van eene of meerdere Avees- of momboir-

kamers meer bijzonderlijk zou zijn opgedragen, en de maatre-

gelen te beramen voor de overname in art. 2 der wet bedoeld.

Voor de uitvoering van dit tweeledig voorschrift kwam het ten

eerste aan op het onderzoek naar de steden of gemeenten , waar

voormalige wees- of momboirkamers ,
of daaraan bij de wet

gelijkgestelde instellingen, zich mogten. bevinden, en waarover

derhalve onze werkkring zich moest uitstrekken.

Ofschoon de heer Minister van Finantien, met eene voor-

komendheid Avaaraan wij bij deze hulde brengen, getracht heeft

zich dienaangaande, nog vóór den aanvang onzer werkzaamheden,

zoo door opgaven uit de grootboeken der nationale schuld
,

als

door briefwisseling met Uwer Majesteits commissarissen in de

provinciën ,
het meest mogelijke licht te verschaffen ,

en ons de

langs dien weg verkregene bouwstoffen , op den dag zelven onzer

installatie, heeft medegedeeld ,
bleef nogtans de vraag, waar instel-

lingen waren overgebleven, op welke de wet van 5 Maart 1852

(Staatsblad n°.45) moest worden toegepast , aan twijfel onderhevig.

Eenerzijds toch bleek het ons, dat in het meerendeel dezer ambts

berigten onzekerheid heerschte, of de opgegeven instellingen Avel

onder de bij de wet bedoelde waren te rangschikken ;
anderzijds

meenden wij, onder de ópgegevene steden en gemeenten, vele

te missen, waar, volgens de werken van vaderlandsche schrijvers

,

wees- of momboirkamers moesten hebben bestaan. Ter voorzie-

ning in deze laatstvermelde onvolledigheid hebben wij
,

in meer

dan° óóne provincie ,
door tusschenkomst van den heer Minister

van Finantien, een nader onderzoek geprovoceerd. Dat onderzoek

heeft ons geleerd dat de wees- en momboirkamers
,
in vele van de

plaatsen waar wij die onderstelden, reeds tijdens de ontbinding

dier instellingen in 1811, geheel waren verevend en derhalve onder

geenerlei vorm Aveder herrezen zijn, alsmede dat elders, met name

in de oostelijk gelegene provinciën van dit Rijk, de wees- of

momboirkamers slechts een toezigt hielden over de benoeming

van voogden en over de behandeling van nalatenschappen, maar

hoegenaamd geen beheer hadden te oefenen noch vereffening te

volbrengen, fee beslissing of deze tAvee categorien al dan niet

buiten onzen Averkkring liggen
,
en of, Avanneer onze bemoeijingen

zich zoo ver niet behoeven uit te strekken, dan nog de bij ons

onderstelde wees- of momboirkamers inderdaad alle onder eene

van die twee categorien waren te brengen ,
die beslissing hebben

wij ons tot dusverre voorbehouden. Wij hebben het beter geacht

onverwijld onze bemoeijingen daarheen te moeten rigten
,
waar

wij buiten eenigen twijfel de wet hadden ten uitvoer te leggen.

En wat de vraag betrof, of men wel te regt
,
in de van Regerings-

wege ópgegevene gemeenten , wees- of momboirkamers aanwezig

geacht had, dan of de collegien
,
besturen of stichtingen, waarop

men het oog had ,
buiten de termen der wet mogten vallen

,
—

wij hebben het overeenkomstig geacht met het zeer uitgestrekt

begrip, hetwelk de wetgever aan de uitdrukkingen van het eerste

artikel der wet verlangde gehecht te zien, alle de ons ópgegevene

steden en gemeenten in de bij art. 6 der instructie voorgeschrevene

verdeeling onder sub-commissien te begrijpen , vertrouwende dat

de door onze gecommitteerden in locis te verkrijgen narigten

omtrent den aard van deze of gene twijfelachtige instelling, wel-

dra het noodige licht zouden verschaffen.

Van de zamenstelling dezer sub-commissien zal Uwer Majesteit

kunnen blijken uit het tabellarisch overzigt, hetwelk wij bij dit

ons verslag voegen (bijlage A), en waarnaar het ons vergund

moge zijn ook in den verderen loop van dit verslag te verwijzen.

De voorzitter onzer Commissie, aan wien het 17de artikel onzer

instructie de behandeling oplegt der zaken van dagelijksch beheer

en van spoedvorderenden aard, en wiens tegenwoordigheid tot

dat einde te ’sGravenhage vereischt werd, is uit dien hoofde in

geen dezer subcommissien benoemd.

De regeling van dit een en ander verbindende aan het beramen

der maatregelen tot overname van de archiven en activiteiten

der voormalige weeskamers ,
hebben Avij ons de vrijheid gegeven

,

van aan den heer Minister van Finajitien een voorstel te doen be-

trekkelijk de bij art. 1 der wet aan Uwe Majesteit voorbehoudene

bepaling van het tijdstip waarop de besturen van de voormalige

wees- of momboirkamers ,
commissien van vereffening ,

bestuur-

ders of beheerders bij de wet bedoeld ,
zouden worden ontbonden

of ontslagen. Uwer Majesteits besluit van 14 September 1852

(Staatsblad n°. 145), hetwelk wij overeenstemmend mogten bevin-

den met ons eerbiedig voorstel, bepaalde dat tijdstip op 1°. Octo-

ber 1852, des middags ten 12 ure, behoudens de verpligting der

afgetredene collegien en bestuurders ,
om de onder hen berustende

bescheiden en waarborgen te beAvaren ,
tot dat dezelve onzerzijds

zouden worden opgevorderd.

Deze openlijke, van Uwe Majesteit zelve uitgegane herinne-

rin°- eener verpligting, die voor al de ten deze betrokkenen

regtens toch reeds bestond ,
wettigde

,
gelijk wij ons bij de voor-

dragt daarvan voorstelden, het tijdsverloop, hetwelk tusschen liet

tijdstip der ontbinding en de overname van de archiven en activi-

teiten onvermijdelijk verloopen moest, immers zoo Avij deze over-

name zelven Avilden volbrengen. Dat gewigtig werk aan personen

buiten onze Commissie op te dragen, ware niet alleen voor onze

verantwoordelijkheid bedenkelijk geweest, maar had bovendien

eene uitgestrekte organisatie gevorderd, welke, om de overname

allerwege op het tijdstip zelf der ontbinding te .kunnen doen

plaats hebben, die ontbinding 'voorzeker een geruimen tijd had

moeten doen verschuiven.

Met den lsten October derhalve van het thans verstreken jaar

hebben de, volgens art. 6 onzer instructie benoemde sub-commis-

sien, Avelker leden door ons voorzien waren van behoorlijke, op

zegel gestelde en geregistreerde acten van volmagt of delegatie,

om
,
zoo te zamen als ieder afzonderlijk ,

de in art. 2 der wet

bedoelde overname te verrigten en daarvan bewijs af te geven,

deze veelomvattende operatien aangevangen. .Hoewel toegerust

met al de inlichtingen, welke hun uit de archiven der geconcer-

neerde departementen van algemeen bestuur konden verschaft

Avorden ,
of welke wij ,

door middel eener gedrukte circulaire aan

de onderscheidene Avees- of momboirkamers, van deze hadden

ingewonnen ,
heeft — Uwe Majesteit vergunne aan onze verga-

dering dat zij als zoodanig zulks getuige— ieder onzer gecommit-

teerden eene krachtsinspanning, aan zijnen ijver geëvenredigd.,

moeten aanwenden om het zooverre te helpen brengen, dat wij

de overname ,
in art. 2 der wet bedoeld ,

als nagenoeg geëindigd

mogen aankondigen.

Het tabellarisch overzigt
,
waarvan wij. hierboven gewaagden

,

wijst den dag der overname van de archiven en activiteiten van

iedere voormalige wees- of momboirkamer aan
,
zoomede het be-

drag in contanten, in2l/2> 3 of 4 percents schuld, bij iedere dezer

Aveeskamers aangetroffen. Blijkens dat overzigt zijn het
,
onder

de talrijke weeskamers waar die overname te verrigten viel,

slechts zeer enkele en dan nog zeer weinig beduidende plaatsen,

waarheen onze gecommitteerden zich nog niet konden begeven, of

Avaar zij , tijdens hun aanwezen, bezwaren ontmoetten met welker

uit-den-weg-ruiming wij ons nog bezig houden; wij doelen hier op

enkele gemeenten ten platten lande in ZuidJiolland ,
en op plaatsen

als Beverwijk en Naarden in Noordholland ,
waar wij tusschen de

bezittingen en aangelegenheden der voormalige weeskamers en die

der gemeenten eene verwikkeling vonden daargesteld, welke het

ons nog niet gelukken mogt te ontwarren.

Wij zouden meenen en het bestek en de vereischten van dit ver-

slag te buiten te gaan, wanneer wij in bijzonderheden traden

aangaande de meerdere of mindere bereidheid tot afgifte Avelke

zich bij de ontbondene of afgetredene collegien of bestuurders

openbaarde ,
daar Avaar wij de in art. 2 der wet bedoelde over-

name volbragt hebben ; wij hebben toch slechts van den stand

onzer werkzaamheden, geenszins van haren geheelen loop of toe-

dragt, aan Uwe Majesteit verslag te doen, en wij wenschen de

uitgebreidheid niet te vermeerderen, welke de eenvoudige aamvij-

zino- en toelichting van het bereikte standpunt, reeds aan dit ons

rapport geven. Maar deze, in het algemeen uitgesprokene verkla-

ring zijn wij aan de afgetredene collegien en bestuurders schuldig,

dat° wij
,
op zeer enkele uitzonderingen na ,

allerwege werden te

gemoet gekomen met die bereidwillige erkenning en behulpzaam-

heid, welke aan de uitvoerders der wet in Nederland gewoonlijk

te beurt valt.

Door de alzoo volvoerde overname hebben wij het beheer ver-

kregen over zeer uitgebreide archiven en over een hoogst aanzien-

lijk actief. Op die archiven intusschen is het 3de artikel der

wet van algemeene toepassing gebleken. Waar Avij een deel van

het archief buiten localen van openbare besturen aantroffen , ten

huize van den bestuurder, secretaris of ambtenaar die de loopende

zaken behandelde ,
hebben wij op de terugbrenging naar de open-

bare beAvaarplaats orde gesteld ,
behoudens de toelating voorloo-

pig van hetgeen tot gaande-houdin°- van het dagelijksch beheer

noodig was. Het overgenomen archief derhalve verkeert nog in

dien ^oorloopigen toestand ,
welken de wet in het 3de artikel

heeft noodig geacht om aan de ontbonden of ontslagene commissien
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of bestuurders, tot aan de aflegging hunner rekenin" en verant-woording, gelegenheid tot inzage hunner boeken en Schrifturen te

+
.-?

1 ®en
?

of gedeeltelijke verplaatsing van archiven
tn uit tijdvak hebben wij nog geene aanleiding gehad .Uwer
Majesteits magtiging te vragen. Zijn echter eenmaal die rekenin-
gen en verantwoordingen afgelegd, of is het daartoe verleend tijds-
bestek verstreken

, zal het een onderwerp van ernstige en behoed-zame overweging voor ons uitmaken, of de tcn-uitvoer-lego-in"
van de 8ste en volgende artikelen der wet de vereenmin" van alde overgenomene archiven te ’* Gravenhage zal vorderen, dan wel
ot het de voorkeur mogt verdienen

, dat wij ons , zoo niet aller-wege, dan toch in de meest uitgebreide bewaarplaatsen
, van ge-

schikte personele hulp voorzien, welke de verplaatsing der archi-ven voor de voorbereiding der openbare aankondigingen en voor
et onderzoek van inkomende aanvragen, kon onnoodig maken.
-L»e kontanten en andere waarden, in welker bezit wij door deovername van het beheer der voormalige wees- en momboirkamersgekomen zijn

, hebben de behandeling of de bestemming verkregen
bij de artt. 5 en 6 der wet bepaald.

b g
In het overzigt nevens dit verslag gevoegd, hebben wij de

ln gereed geld, en de kapitalen nationale schuld in het
i iet der onderscheidene kamers ofcommissien overgenomen aan-
gewezen, terwijl wij eene afzonderlijke, zeer globale opgave hier

ij voegen (bijlage B) van het nominaal bedrag zich onder dat
actief bevmdende binnen- en buiten landsche effecten, stedelijke
schuldbrieven

, ‘itds van geldleeningen aan kerken, particulieren
of Y\ est-Indische plantagien gedaan. De zeer talrijke gouden en
zilveren voorwerpen, gelijk ook eenig vast goed, onder het over-
genomen actmf behoorende

, laten zich in eene tabellarische voor-
stelling bezwaarlijk in cijfers opnemen

, en de opgave in natura
scheen ons, hetzij, met het oog op de familiebelangen welke daar-
door zouden kunnen worden gekwetst

, bedenkelijk
, hetzij

, met
et oog op de talrijkheid van de voorwerpen van luttele waarde,

niet van genoeg belang om in dit verslag gebragt te worden, of
als bijlage daarnevens te worden overgelegd.
De kapitalen nationale schuld, welke inliet meergemeld overzigt

nevens elke voormalige wees- en momboirkamer staan uitgetrok-

,

n ’ zl
J.
n

’
7

ter uitvoering van art. c der wet, in de grootboeken
dei nationale schuld overgeschreven ten name van Wees- ofMom-boirkamers [Be Alrjemeene Commissie van Liquidatie der zaken van
de voormalige

)
te 's Gravenhage.

Die overschrijving heeft, ingevolge art. 13 van het besluit
van 25 Augustus 1852 [Staatsblad n°. 112), plaatsgehad op onze
aanvrage. Maar bij die aanvrage, welke door ons gedaan werd
zoo tijdig dat de overschrijving reeds op den dag der ontbinding
yau de voormalige kamers of commissien kon worden aangevangen,
en derhalve voor dat wij met de bestaande instellingen van den
bedoelden aard waren bekend geworden

, hebben wij gemeend aanden heer Minister van Finantien of aan de directie van het groot-
boek het oordeel te moeten overlaten, welke inschrijvingen in determen vielen van ter uitvoering van het 5de artikel der wet ten
onzen name te worden overgebragt. De Minister heeft

, bij ge-
breke eener meer volledige statistiek

, als rigtsnoer bij de bedoelde
overschrijving aangewezen

, drie ter directie van het grootboek in
de maand. Juhj 1852 vervaardigde lijsten van 2ty2 , 3 en 4 per-
cents kapitalen, welke aldaar geoordeeld waren aan voormalige
wees- of momboirkamers te belmoren. Bij het formeren dezer
lijsten had. men echter geene andere vraagbaak

, dan de soms zeer* •• p i ï,* i r% i
° vuiii uc öuiiis zeer

twijfelachtige hoofden van rekening. Van daar dat er ten onzen
name kapitalen kunnen zijn overgebragt, welke, als behoorende
aan liefdadige gestichten, armenfondsen, weeshuizen en dergelijke,
nader blijken zullen te moeten worden hersteld ten name der re"t-
hebbenden.

..
Reeds zijn eenige reelames van dien aard bij ons in “e-

Hcigt. Wij hebben den belanghebbenden in bedenking gegeven
zich met eene gemotiveerde of van bewijsstukken voorziene^aan-
vrage om herstel tot lieeren commissarissen van het grootboek tewenden als wanneer wij ons voorstellen dat de inlichtingen van
die zijde omtrent de vroegere beheerders van deze kapitalen te
geven, en onze consideratien , ingeval die zullen worden ingewon-
nen

, den heer Minister van Finantien eene toereikende kennis derzaak zullen verschaffen om casu quo de uitvoering te verbeteren

,

welke, met 1°. October 1852, aan de 1ste alinea van art. 5 der
wet, naar de toen bestaande stukken moest worden gegeven
Het kapitaal ingeschrevene staatsschuld oorspronkelijk °ten onzen

uarne gebragt bedroeg nominaal

:

f 3,729,800 21/2 perccnts

;

119,450 3 „

1,009,200 4 „

Het verschil tusschen deze cyfers en die door de optelling in
het hier bygevoegd overzigt verkregen

, laat zich ophelderen door
enkelo inschrijvingen tot weeskamers in Indio betrekking hebben-
de, en welke, door de hierboven vermelde toedragt van zakenmode ten onzen name gebragt zijn, doch in het overzigt onder
geene der weeskamers van hot moederland konden worden ge-

rangschikt. Het oorspronkelijk bedrag onzer inschrijvingen in de
grootboeken heeft, sedert eenige wijziging ondergaan. Door de
commissie van liquidatie van eene der voormalige weeskamers was ,korte dagen voor hare ontbipding, een kapitaal van f 58,803 21/,
percents en f 4o00 3 percents schuld verkocht, waarvan de leve-rmg door overschrijving ten name van den kooper, nog niet had
plaats gehad

, toen wij het beheer dier weeskamer overnamen. Aan
de. door de afgetredene commissie geslotene overeenkomst hebben
wij gevolg gegeven en uit den aan ons betaalden koopprijs heb-
ben wij een nominaal bedrag van f 64,000 2V2 percents aange-
kocht Deze aankoop is, toen wij ons in het bezit bevonden der
gereede geiden uit de kassen der ontbondene commissien en besturen

rTnfnnn
m
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n
i;

°°g door ^ee successive beleggingen
, de eene van

t 100,000 21/2 percents, de andere van f 350,000 2l/
2 percent3gevolgd, zoodat thans de saldo’s onzer rekeningen in de orootboeken

der nationale schuld bedragen:
0

a 21/2 per cent. . , . ^ f 4,185,000
» 3 ” » • . . - 114,950
” 4 ” » 1,069,200

Door de incassermg en overstorting der renten van de akoo.
ten. onzen name staande kapitalen aan den betaalmeester der
nationale schuld op te dragen

, heeft de heer Minister van Finan-
tien. ons de kostelooze ontvangst dezer renten verzekerd. Wij
bevinden ons daardoor in de gelegenheid, om aan hen, die krach-
tens testamenten de renten genieten van inschrijvingen thans onder
ons kapitaal begrepen

, die renten zonder inhouding voor onkostea
uit te keeren. 0 "

Yan de effecten en roerende voorwerpen door ons uit de bewaar*
p aatsen der voormalige wees- en momboirkamers over^enomen
beveelt art. 5 der wet den verkoop

, voor zooveel het niet blijkt
dat derden, daarop regt hebben. Bij eene oppervlakkige lezino-
c ezel bepaling zou het schijnen als of de wetgever den verkoop tot
regel

, de bewaring tot uitzondering wilde hebben gemaakt. Wii
hebben echter geoordeeld dat

, vooral ook uit hoofde van den vijf-
jarigen termijn in art. 10 der wet toegestaan

, de voorzichtigheid
eene andere opvatting van den zin dezer bepaling gebiedt

, en wel
deze

, dat wij van den verkoop afzien zoodra er zich eenDe moge-
lijkheid van het regt van derden voordoet. Naar deze opvattm"
zal de verkoop van effecten en voorwerpen, welke alle of als
baten van bekende boedels te boek staan, of naamcijfers

, inscrip-
tien

, familie-wapenen of andere kenteekenen dragen ,waaruit ver-
moedens van het regt van derden kunnen worden op^emaakt
mogen blijven uitgesteld, in de onzekerheid of zij ook' behooren
tot eene nog voor reclame vatbare nalatenschap: in welk "eval

?o^
h
fo

8ste artlkeI van Uwer Majesteits besluit van 25 Augustus
loOw

(
Staatsblad n°. 142) de hier bedoelde waarden van den open-

baren verkoop wil hebben uitgezonderd.
Op deze wijze zijn wij tot dusverre buiten de verpligting geble-

ven, de openbare veiling te doen plaats hebben waarvan °het zoo
even gemeld artikel onzer instructie gewaagt , en hadden wij alle
deze effecten en voorwerpen slechts aan de consignatie-kas in
bewaring te geven.
De vraag deed zich voor, aan welk kantoor deze in-bewarin"-

geving bij de consignatiekas zoude plaats hebben. De heer Minister
van Finantien

, daaromtrent door ons geraadpleegd
, heeft ons de

bureaux van het Agentschap van het Ministerie van Finantien te
Amsterdam aangewezen als eene geschikte en wel ingerigte be-
waarpfaats voor effecten en kleinooden. In overleg met den Staats-
raad in buitengewone dienst, jhr. mr. J. van Iddekinge

, aan liet,
hoofd van dat Agentschap geplaatst

, hebben wij eenige regelen
vas. gesteld

, waarnaar wij ons bij de overbrenging naar, of bij
de terugname uit het in zijne bureaux gevestigde depot

, van de
effecten en voorwerpen zouden gedragen. Van elke overbrengst
derwaarts hebben wij ons door een wederzijds onderteekenden
inventaris doen blijken, welke inventarissen ons niet alleen ten
bewijze strekken van ontvang bij het Agentschap te Amsterdam

,

maar tevens eene volledige beschrijving moesten aanbieden van al
hetgeen wel tijdelijk in die bewaarplaats gedeponeerd werd , maar
waarover wij niettemin het beheer blijven voeren. Aan deze laatste
bestemming intusschen bleek het ons weldra, dat de vorkrem -e
inventarissen

, voor zooveel de gedeponeerde effecten en obligation
aanging,, niet naar eisch zouden beantwoorden. De kennis, bij
ons vereischt om voor de regelmatige afsnijding van coupons, ont-
vangst van renten, aflossing of verwisseling van alle die titels van
buiten- en binnenlandsche openbare of particuliere schulden te
kunnen, zorg dragen

, vorderde het bezit eener veel meer volledigo
beschrijving van eiken dezor schuldbrieven dan in die verschillende
inventarissen te vinden was. Onze te Amsterdam woonachtige
medeleden hebben zich wel do moeite willen geven om in dit "obrek
te voorzien. Zij hebben eenige dagen besteed aan eene nieuwe en in
allen opzigte volledige inventarisatie van geheel ons effecten - depót
te Amsterdam. Zij hebben daarmede der Commissie eene dienst
bewezen welke het ons aangenaam is bij dit verslag to erkennen.

Welligt zal het Uwer Majesteits aandacht niet zyn ontgaan dat
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wij ,
in dit ons verhaal van de tot dusverre aan de wet gegejene ui-

voering de behandeling van het 5de aan die van het 2de en ode ar tikel

der wet hebben geknoopt. Na Uwer Majesteit aldus een aaneen-

geschakeld relaas van onze inbezitname van de archiven en activi-

teiten te hebben geleverd
,
gaan wij ons nu de eer geven van eene

korte vermelding van hetgeen wij ter uitvoering van andere arti-

kelen der wet alreeds konden verrigten.

Art. 4 der wet beveelt de oproeping der ontbondene ot ontslagene

commi'ssien of bestuurders tot het doen van rekening en verant-

woording binnen drie maanden. Wij hebben geoordeeld ,
ofschoon

deze termijnsbepaling misschien geacht kon worden de m-mora-

stelling bij geregtelijk exploit te vorderen ,
nogtans een meer min-

nelijken weg te kunnen inslaan. Met dit doel hebben wij het formulier

vastgesteld van een brief, waarbij de afgetredene bestuurders tot

het doen van rekening en verantwoording binnen drie maanden

worden opgeroepen, en verzocht worden om binnen acht dagen de

ontvangst van dien brief te berigten. Op grond van de in dit ont-

van"st-berigt liggende erkentenis van de. bekomene oproeping

,

meenen wij de rekening en verantwoording binnen den gestelden ter-

mijn m et» gerustheid te kunnen afwachten.

Ten einde eene groote opeenstapeling van werkzaamheden te

voorkomen, hebben wij, boven de gelijktijdige oproeping van al de

ontbondene besturen, de voorkeur gegeven aan het van tijd tot tijd

uitvaardigen van een zeker aantal der oproepingsbrieven. Uwe

Majesteit zal in het reeds dikwerf gemeld overzigt kunnen ontdek-

ken ,
aan de afgetredene bestuurders van welke voormalige wees-

of momboirkamers wij de oproeping bereids hebben -gedaanten

wanneer de termijnen verstrijken binnen welke wij hunne rekening

en verantwoording te gemoet zien.

Het 6de artikel der wet behandelt onze geldelijke ontvangsten en

onze betalingen. Volgens de daarvoor ,
in voldoening aan art. 9 onzer

instructie, door ons aangelegde dagboeken, hebben wij tot en met

31 December 1852 in de consignatie-kas overgebragt een beloop

van f390 484.14 en ten laste van die kas door middel van man-

daten beschikt over een bedrag van f296,479.165, hetgeen'ons met

1 Januarij 1853 een saldo beschikbaar laat van f 94,001. 97.).

Dat saldo ,
vermeerderd met het op nevengemelden datum versche-

nen halfjaar renten op de 2V2 percents schuld, zal ons, voor zoo-

ver de te voorziene betalingen ons zulks zullen veroorloven ,
mis-

schien eerlang tot eenige nieuwe belegging in staat stellen.

De betalingen door ons gedaan bestonden tot dusverre
,
behalve uit

eenige tractementen van ondergeschikte ambtenaren ,
krachtens art. 7

der wet , de afgifte aan onzen secretaris van een derde der som van

f 1200, jaarlijks toegestaan bij het 19de artikel onzer instructie, en

de voldoening der kosten van aankoop van de door ons gekochte na-

tionale schuld, uit eenige periodieke uitkeeringen ,
zoo als ons die

door onze gecommitteerden of door de afgetredene bestuurders als

verschuldigd werden opgegeven. Wij ontveinzen ons echter de onvol-

komenheid
0
niet, welke dit gedeelte onzer verrigtingen tot dusverre

aankleeft. Eerst dan zullen wij bij het aanvragen van mandaten voor

der"olijke uitkeeringen ,
en bij het toepassen daarop van de inhoudin-

gen in art. 12 onzer instructie bedoeld, met de vereischte zekerheid

en eenparigheid kunnen te werk gaan, wanneer wij in het bezit zullen

zijn van het algemeen register sub a van art. 9 onzer instructie voor-

geschreven. Eene commissie uit ons midden voor de regeling onzer

boekhoudingbenoemd ,
heeft herhaaldelijk den aanleg van dat register

besproken m et den boekhouder ,
ons door den heer Minister van Finan-

tien in een deskundig ambtenaar van zijn departement ,
den heer

commies N. Steger, toegevoegd.
# . .

In haar overleg met dezen ambtenaar is die commissie tot de over-

tuiging gekomen, en wij hebben , op hare voordragt, dat gevoelen

beaamd, dat het , voor de ontvangst en de verificatie der rekeningen

en verantwoordingen , ons ten eenen male ontbreekt aan de noodige

bouwstoffen om dat register daar te stellen. Inmiddels worden door

dien heer boekhouder, op onze aanbeveling ,
zoowel de dagboeken van

ontvangsten en uitgaven sub b van art. 9 der instructie gevorderd,

als eenjournaal en een grootboek, met dehem eigene naauwkeurigheid

dagelijks bijgehouden ,
en zijn reeds door dien ambtenaar ,

uit hetgeen

ons van de herkomst of de bestemming van de. door ons over-

genomene activiteiten is te weten gekomen , alle die aanteekeningen

genomen, welke den zoodra mogelijk te ondernemen aanleg van

het algemeen register zullen kunnen bevorderen..

Yan de weinige ondergeschikte ambtenaren die wij bij de afge-

tredene administratien van voormalige weeskamers hebben aange

troffen ,
hebben wij aan een tweetal ,

onder betuiging van erkentelijk-

heid voor de door hen bewezene diensten
,
een eervol ontslag verleend.

Overigens hebben wij gemeend, van de bevoegdheid ons in art. 7 der

wet gegeven tot tijdehjke indiensthouding van het ondergeschikt per-

soneel, immers zoolang wij voor het onderzoek der rekeningen en ver-

antwoordingen hunne diensten nog kunnen behoeven , te moeten ge-

bruik maken, en zullen wij derhalve yoorloopig nog blijven kwij-

ten de tractementen van ondergeschikte ambtenaren die, vóór

1 April 1851 als gewone lasten van beheer op de inkomsten der

voormalige weeskamers waren aangewezen.

Aan de verevening en afgifte van boedels en nalatenschappen,

volgens de artt. 8 en 9 der wet ,
hebben wij de hand nog niet gelegd en

hen
,
die zich tot dusverre om zoodanige afgifte reeds bij ons aanme

den, hebben wij verwezen naar de openbare oproepingen van erfge-

namen , ons in art. 8 voorgeschreven , doch tot welker voorbereiding

wij eene meer juiste kennis van den staat der boedels, behoeven ,
an

ons vóór de afsluiting der rekeningen en verantwoordingen kan gege

ven zijn. Op dezen regel van voorloopige afwijzingvan verzoeken om

afgifte van boedels ,
hebben wij echter éóne uitzondering, toegelaten.

Het provinciaal geregtshof van Zuidholland besliste , in de maan

Junij 1852, ten voordeele der eischers eene vordering ,
reeds langv r

de invoering der wet van 5 Maart 1852 (Staatsblad 45) door hen te-

gen de commissie van liquidatie over de voormalige weeskamer van

Legden tot gedeeltelijke afgifte eener aanzienlijke nalatenschap

ingesteld.
_

. .

Tijdens de ontbinding van die commissie was de.uitspraaü van

het Zuidhollandsche hof nog niet ten uitvoer gelegd. Die ten-uitvoer-

legging werd toen van ons verlangd, maar onze bevinding at, op

het tijdstip van het in werking treden der wet, het regtsgedmg nog

niet in staat van wijzen was ,
en alzoo, naar het bepaalde van art. lo

der wet’, in verband met art. 255 van het Wetboek van Burgeruj e

Rechtsvordering, alleen tegen ons had kunnen zijn voortgezet, deed

ons oordeelen dat het arrest tegen ons geene kracht bezit.
.

in. dien

stand van zaken meenden wij de uitgesprokene condemnatie me e

moeten opvolgen, maar den belanghebbenden, ten einde hun e

instelling eener nieuwe regtsvordering te besparen , te moeten, voor-

stellen, dat zij ons eene overeenkomstig art.
9.
der wet mgerigte en

gestaafde aanvrage zouden indienen ,
en langs dien weg trachten eene

gunstige beslissing buiten regten te verwerven. Hieraan is hunner-

zijds voldaan. Hunne aanvrage is door eene commissie uit ons

midden onderzocht ,
en het laat zich aanzien dat wij eerlang deze

zaak zullen kunnen beëindigen. ..

Van de uitvoering der artt. 11—15 van de wet, bepalen wij on.

tot de verklaring dat, in zooverre wij geroepen zijn daartoe mede

te werken, wij ons beijveren zullen op de gestelde termijnen geree

te zijn, en, wat in het bijzonder de rekening en verantwoording

aangaat, welke wij, volgens art. 14 ,
voor 1°. April 1853 aan de

Algemeene Rekenkamer hebben afteleggen, dat wij ons voorstellen

eerstdaags ,
ingevolge het bepaalde bij art. 23. onzer instructie ,

met de

Rekenkamer omtrent het formulier van die rekening m overleg

Het 16de artikel der wet vindt zijne toepassing in tweeregtsgedin-

e-en, vóór het in werking treden der wet, tegen de toenmalige,com-

missie van liquidatie der weeskamer van Schiedam, aanhangig ge-

maakt en tot welker hervatting op de jongste gedingstukken wij

weldra na den aanvang onzer werkzaamheden werden gedagvaard.

Beide die regtsgedingen strekken tot het bekomen van rekening en

verantwoording en van afgifte van een saldo ;
doch het aangevan-

o-en debat der rekening in de eene dezer proceduren, en de dwang-

middelen bij de veroordeeling tot het doen van rekening en veran t-

woording, toegewezen in de andere procedure ,
hebben, voor de party

die aan de oorspronkelijke gedaagde zal opvolgen, zeer ongunstige

arrementen daargesteld. Wij hebben ons niettemin door de 2de alinea

van art. 16 der wet tot het overnemen van die arrementen verplagt

geacht, onder uitdrukkelijke inroeping nogtans van de slotbepa mg

van art. 8, volgens welke wij alleen gehouden zijn tot uitkee-

rino- van hetgeen wij voor elke nalatenschap bewijzen zullen van

elke wees- of momboir-kamer te hebben overgenomen.

En hiermede gelooven wij aan Uwe Majesteit een volledig vers. ag

van den stand onzer werkzaamheden te hebben gegeven. Hoe gering

het tot dusverre verrigte wezen moge in vergelijking yan hetgeen

ons no" te doen staat, wij durven vertrouwen dat wij ,
om uwe

Majesteit in dit verslag voldoende blijken van ijver en voortvarend-

heid' te doen aantreffen ,
in geene meerdere bijzonderheden behoeven

te treden omtrent onze deliberatien in tien vergaderingen ,
waarvan

sommige in twee dagen werden voortgezet ,
andere ,

met den vroegen

ochtend geopend, eerst zeer laat in den avond afliepen, noch ook

omtrent hetgeen buiten die vergaderingen tot overname der wees-

kamers en tot gaande-houding der dagelijks voorkomende zaken, e

verrigten viel. Wij wenschen onze beste krachten te blijven in-

spannen om het doel der wet — verevening en uitkeermg aan

rechthebbenden ,
hetzij aan particulieren, hetzij aan den staat,

zoo dra en zoo deugdelijk mogelijk te doen bereiken.

’s Gravenhage ,
den 31sten December 1852.

De Algemeene Commissie van Liquidatie der taken van de

voormalige Wees- en JLomboirkamers ,

(get.) H. ff. H. Modderman, Voorzitter.

Ter ordonnantie van dezelve,

[get.) J. A. S. Cohen Stuart.

Accordeert met deszelfs origineel.

De Staatsraad ,
Directeur van het Kabinet des Konings

,

A. G. A. Van Rappard.
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.
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[LXXXVI. 3.J BULAGE A.

o
2
tj
«
w
ft

3

SUB-COMMISSIEN
met de

OVERNAME BELAST.

W E E S-
of

MOMBOIEKAMERS.

DATCM
der

OVERNAME.

Overgenomen

contanten.

1ste

Ilde

nide

mr. J. W. van der Meer de Wijs,
jhr. mr. R. J. Schïmmelpenninck
en mr. G. van Leeuwen

,

mr. G. van der Jagt Wz., mr. A.
Bakker en mr. N. Olivier,

mr. G. van der Jagt Wz. en
mr. N. Olivier

,

Amsterdam

,

Haarlem

,

Naarden,

SVde mr. J. W. van der Meer de Wijs
en mr. G. van Leeuwen,

Delft,

Bergen op Zoom

,

Bodegraven

,

Breda

,

Dordrecht

,

Gorinchem en Landen van Arkel

,

Gouda

,

Grave

,

’s Gravenhage

,

Leyden

,

Maassluis,

Oegstgeest en Poelgeest,
Rijswijk,

Stompwijk,
Vlaardingen

,

Warmond,
Wassenaar,
Zoeterwoude,
Zegwaart

,

Zevenbergen

,

Vde jhr. mr. R. J. Schimmelpenninck
en mr. A. Bakker,

Alkmaar

,

Beemster,
Beverwijk,
Edam,
Enkhuizen

,

Hoorn

,

Krommenie

,

Leymuiden en Yriezekoop,
Monnikkendam,
Nieuwer-Amstel

,

Oostzaan

,

Oostzaandam,
Ouder-Amstel,
Petten

,

Purmerend,
Rijp,

Sloten,

Uitgeest c. a.,

Weesp,
Westzanen,
Wormer,

Amersfoort

,

Biggekerke

,

Brielle

,

Dirksland

,

Goes,
Hillegersberg en Rotteban

.

Koudekerke

,

Loosdrecht (Oud),

Loosdrecht (Nieuw),
Middelburg, Stad en Ambacht,
Nieuwerkcrk, op den IJssol,

Rotterdam

,

Schiedam

,

Souburg (Oost),

Souburg (West),

Tholen

,

Utrecht,

Yeere c. a.

,

Vlissingen

,

IJsselstein

,

Zierikzee

,

Zuid-Beijerland,

8 November 1852,
5 October 1852,

4 October 1852,

21 October 1852,
10 November 1852,
22 October 1852,

f 207,029.87

17,749.205

5,000.00

114.22

620.55
18 October 1852, 196.68
19 October 1852, 346.835

11 November 1852, 691.70

12 November 1852, 6,883.89
2 October 1852, 24,577.17 5

28 October 1852, 521.30

28 October 1852, 2,819.79 5

7 November 1852, 905.92
28 October 1852, 39.95

25 October 1852, 1,053.41
4 November 1852, 7.255
22 October 1852,
6 October 1852, 571.685
13 October 1852. 588.04
13 October 1852,

6 October 1852, 310.55
28 December 1852, 212.76
12 October 1852,
12 October 1852, 369.43 5

28 December 1852, 116.S1 5

5 October 1852,
5 October 1852, 115.51

27 December 1852, 432.82
22 October 1852, 28.25

5 November 1852, 6,255.005
5 October 1852, 20.55

2 October 1852,
23 October 1852,
30 October 1852, 1,215.42 5

22 October 1852, 1,041.08 5

13 October 1852, 61.88
23 October 1852,

21 October 1852, 35,939.22 5

23 October 1852, 48.92 5

11 October 1852. 1,771.785

20 October 1852, 62.95

23 October 1852,
23 October 1852,

9 October 1852, 1,702.905

22 October 1852, 2,061.555

23 October 1852, 853.76

4 October 1852,
20 November 1852,

Totalen . . . f 322,338.675
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Kapitaal

2V2 percents.

Kapitaal

3 percents.

Kapitaal

4 percents.

OPGEROEPEN

tot rekening vóór of op

AANMERKINGEN.

f 1,200,700.00

144,600.00

f 80,900.00

4,100.00

f, 600,000.00

455,400.00

18 Maart 1853.

24 Februarij 1853.

685,000.00 18 Januarij 1853.

18 Maart 1853.

2.700.00

42.600.00

45.300.00

1.700.00

221,100.00

251,800.00 10,500.00

18 Maart 1853.

28 Februarij 1853.

28 Februarij 1853.

28 Februarij 1853.

18 Maart 1853.

28 Februarij 1853.

Er is bier geene administratie eener

voormalige wees- of momboir-
kamer aangetroffen.

200.00
300.00

1,800.00

800.00
18 Maart 1853.

300.00

85.300.00

4,100.00

135,500.00

33.200.00

5,000.00

300.00

1,500.00

8,000.00 13,000.00

28 Februarij 1853.

24 Februarij 1853.

24 Februarij 1853.

Te Beverwijk is tot dusverre alleen

bet archief der voormalige wees-
kamer overgenomen.

Men beeft te Krommenie geene ad-
ministratie eener voormalige wees-
kamer aangetroffen.

3.300.00

10,000.00

7.800.00

16,000.00

3.600.00

350.00

24 Februarij 1853.

24 Februarij 1853.

Er is bier geene administratie eener

voormalige wees- of momboir-
kamer aangetroffen.

2.100.00

2,200.00

24 Februarij 1853.

28 Februarij 1853.

200.00

15,300.00 28 Februarij 1853.

Het cijfer nevens Ylissingen uitge-

trokken
,
kan ook contanten bevat-

ten van deze weeskamer afkom-
stig.

4,400.00

17.600.00

430.600.00

100.00

142.500.00

39,000.00

86.800.00

10,300.00

10,000.00

3,200.00

900.00 800.00

18 Maart 1853. <

28 Februarij 1853.

24 Februarij 1853.

18 Maart 1853.

Het cijfer nevens Ylissingen uitge-

trokken , kan ook contanten bevatten

van deze weeskamer afkomstig.

Of bier eene administratie eener

voormalige weeskamer zal zijn over

te nemen
,
wordt nog onderzoekt.

|
Het cijfer nevens Vlissingen uitge-

trokken
,
kan ook contanten bevat-

ten van deze weeskamers afkom-

1 stig.

500.00 18 Maart 1853.

18 Maart 1853.

f 3,654,600.00 f
.

119,450.00 f 1,069,200.00

Aldus opgemaakt S. E. et O. E.

Accordeert met deszelfs origineel.

De Staatsraad , Directeur van het Kabinet des Konings

,

A. G. A. vas Rappap.d.
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Inlichtingen op een adres van D. Ferbeek wegens een koffj-contract.

(Verslag der Commissie.)

[LXXXVL 4.]

BIJLAGE B.

Globale opgave van het nominaal bedrag der ingevolge art. 2
van bovengemelde wet overgenomen schuldbrieven ten laste van

:

1°. Nederland en vreemde Staten . . . . f 414,866.00
2°. Gemeenten 998,240.00
3°. Zedelijke ligchamen 7,100.00
4°. Particulieren 7,516.30
5°. West-Indische plantagien 9,600.00

Aldus opgemaakt S. Ë. et O. E. 1

Accordeert met deszelfs origineel,

De Staatsraad ,
Directeur van het Kabinet des Konings,
A. G. A. van Rappard.

[LXV1II. 2.J

VERSLAG der Commissie
,

belast met het onderzoek der
ontvangene inlichtingen op een adres van D. Verbeek, rne-

gens een kofjijcontract

;

uitgebragt in de zitting van den
28sten Februarij 1853.

Bij besluit uwer Vergadering van den 3den December 1852,
werd in handen Uwer Commissie gesteld eene missive van den
heer Minister van Koloniën, dd. 1 December 1852, houdende inlich-

tingen op een adres van D. Verbeek, wegens een koffijcontract.

Gij zult, Mijne Heeren , u herinneren dat Verbeek zich voor
de eerste maal bij adres van 1 Junij 1852 tot deze Kamer heeft

gewend
,
met verzoek dat de Kamer aan den Minister van Kolo-

niën inlichtingen zoude vragen omtrent hetgeen met hem in Indie
is voorgevallen, ten gevolge waarvan hij genoodzaakt werd een,

volgens des adressants beweren, vroeger door hem aangegaan
contract ter bereiding van koffij op de West-Indische wijze

, aan
een derde te verkoopen, ter voorkoming van eene procedure tot

vernietiging van het contract , waartoe , bij besluit van den Gou-
verneur-Generaal van Nederlandsch Indie van 27 April 1847

,

de procureur-generaal bij het Hooggeregtshof te Batavia gemag-
tigd was.
De Commissie voor de Verzoekschriften, in wier handen destijds

dit adres gesteld werd, concludeerde in de vergadering van
11 October a. p., om ten aanzien van hetzelve over te gaan
tot de orde van den dag, vermeenende dat het onderzoek dier

zaak bij de regterlijke magt in Indie behoorde; de Vergadering
vereenigde zich met de gestelde conclusie, en dit gaf aan Verbeek
aanleiding om zich, bij adres van 17 October 1852, andermaal
tot deze Vergadering te wenden, daar hij, ten gevolge van het
genomen besluit , veronderstelde niet duidelijk genoeg aangegeven
te hebben

,
wat hij verlangde; formulerende alstoen zijn verzoek

aldus :

» dat deze Vergadering den Minister van Koloniën zou uitnoo-

dïgen de redenen kenbaar te maken , die hem hebben bewogen :

ten 1ste, te weigeren de mededeeling van stukken, door den
adressant verzocht bij adres van 25 November 1850;

ten 2de, te verklaren ongegrond des adressants klagten, uiteen-

gezet bij adres van 16 October 1850; en
ten 3de, te onthouden mededeeling der redenen, die hem hebben

doen besluiten des adressants beklag te verklaren ongegrond”
;

welke mededeeling door den adressant werd verzocht bij adres

van 19 Mei 1852.

Op voorstel der Commissie voor de Verzoekschriften werd, bij

besluit dezer Vergadering van 12 November a. p. ,
in zooverre

aan des adressants verzoek gevolg gegeven , dat een afschrift van
gemeld adres aan den Minister van Koloniën werd gezonden
met verzoek , aan deze Kamer deswege inlichtingen te geven.

De van den Minister van Koloniën ontvangen en in handen van
uwe Commissie gestelde missive strekt ter voldoening aan dit

verzoek.

De Minister stelt in zijn antwoord op den voorgrond, dat het

de bedoeling der Kamer niet kan zijn eene mededeeling te ont-

vangen van hetgeen in Indie met den 'adressant is voorgevallen

,

noch van stukken deswege; in verband met deze stelling zijn

dan ook de antwoorden op de gedane vragen.

Op de 1ste vraag antwoordt de Minister kortelijk , do stukken
geweigerd te hebben, omdat zij in geen verband staan met
het adres van 16 October 1850, en dat hij het acht ongerijmd
en onbescheiden dat een bijzonder persoon kennis zoude nemen
van eene briefwisseling tusschen den Minister van Koloniën
en den Gouverneur -Generaal van Nederlandsch Indie, of van
andere bij het Departement van Koloniën berustende stukken.

Op de 2de vraag: De overtuiging van do ongegrondheid dor

klagten van den adressant heeft den Minister verkregen, door
de bij zijn adres van 16 October 1850 overgelegde stukken en
de geraadpleegde notulen van den Gouvemeur-Generaal, in

verband met de rapporten van den directeur der cultures in

Nederlandsch Indie en van den procureur-generaal bij het Hoog-
geregtshof, waarmede zich de Raad en de Gouverneur-Generaal
van Indie hebben vereenigd.

En op de 3de vraag, dat de Minister als reden van ongegrond-
heid

,
den adressant bij resolutie van 28 Mei 1852, n°. 8, lit. A,

het resultaat heeft opgegeven van het in Indie bewerkstelligd
onderzoek zijner reclame.

Door uwe Commissie is de vraag gesteld, of met dit ant-

woord aan het verlangen der Kamer is voldaan. Zij heeft

gemeend deze vraag ontkennend te moeten beantwoorden; want:
1°. verkeert de Minister, volgens hare zienswijze, in eene

dwaling door aan te nemen , dat de Kamer niet zoude verlangen
mededeeling te ontvangen van hetgeen in Indie met den adressant
is voorgevallen. Het besluit der Kamer van 11 October a. p.

,

ten aanzien van het adres van 1 Junij 1852, waarop de Minister

deze redenering grondt, betrof alleen de regts-quaestie ; uit dat

oogpunt gezien
,
begreep de Kamer zich van alle bemoeijingen

in deze zaak te moeten onthouden , als zijnde niet van hare com-
petentie. — Maar

2°. het kon deze Vergadering om de thans ontvangen inlich-

tingen niet te doen zijn geweest , daar dezelve in hoofdzaak bij

haar bekend waren door de ministeriele resolutien van 11 Decem-
ber 1850, lit. A n°. 1; van 14 Mei 1852, lit. A, n°. 11, en
van 28 Mei 1852, lit. A, n°. 8 (bijlagen E, F, H, van het
adres van Verbeek) ;

want juist de weinig beteekenende inhoud
dezer resolutien — en het laatste antwoord des Ministers bevat
niet veel meer — was het voorname argument tot het besluit

der Vergadering van 12 November 1852, om het adres aan den
Minister te zenden , met verzoek om inlichtingen deswege ;

— ter-

wijl, bedriegt uwe Commissie zich niet,

3°. de Vergadering tot dit haar besluit geleid werd, om-
dat uit de door Verbeek overgelegde stukken de schijn ontstaat,

als of er door Indische ambtenaren, ten zijnen aanzien, met
partijdigheid gehandeld, misbruik van gezag is gemaakt; wen-
schende men dezen schijn weggenomen te zien of wel de waarheid
in dezen te vernemen. Immers blijkens de door Verbeek bij zijn

eerste adres overgelegde bijlage lit. C 2 ,
verklaart de heer Baud

dat er in 1846 bij het Ministerie van Koloniën een naamloos
schrijven, overgebriefde geruchten en andere stukken zijn ont-

vangen
,
waarbij de adressant meer of minder werd gecompromit-

teerd. De heer Baud verklaarde het bewezen te zijn, dat

sommige dier berigten , aan het Ministerie van Koloniën ontvan-
gen , op dwaling hebben berust ; dat de beschuldiging van
dronkenschap is gebleken valsch te zijn ; dat hij den adressant

vroeger hield » to be a clever and active fellow”. Deze brief

werd, blijkens minigteriele resolutie, dd. 16 November 1850, zoo
belangrijk geoordeeld , dat dezelve, overeenkomstig ’s Konings
magtiging, aan den Gouverneur-Generaal van Neêrlandsch Indie

werd gezonden om daarop te dienen van berigt, consideratien

en advijs.

Nu moge het in het algemeen waar zijn , zoo als de Minister

in zijn antwoord zegt , dat het ongerijmd , onbescheiden moet
geacht worden

,
dat ieder bijzonder persoon kennis zoude kunnen

nemen van eene briefwisseling tusschen den Minister van Koloniën
en den Gouverneur-Generaal van Neêrlandsch Indie ;

— het

moge waar zijn dat de Minister, uit de geraadpleegde notulen

van den Gouverneur-Generaal, de rapporten uit Indie ontvangen,
de overtuiging van 'de ongegrondheid der klagten van den adressant

hebbe verkregen; — het moge waar zijn dat er geen wettige

grond tot reclame besta
,
geen regt om iets te kunnen vorderen

,

— onbetwistbaar echter is het, dat wanneer eene zoo respectabele

autoriteit als de gewezen Gouverneur-Generaal
,
gewezen Minister

van Kolonieli ,
eene zoodanige verklaring aflegt , de wensch tot

inzage van stukken minder ongerijmd
,

minder onbescheiden
wordt; dat de zedelijke verantwoordelijkheid van een vrijzinnig

Minister medebrengt eenige meerdere gronden voor zijne afwijzende

dispositien aan te geven dan geschied is.

Redenen waarom uwe Commissie de eer heeft voor te stellen,

dat deze Vergadering besluite, door toezending van dit rapport,

aan den Minister van Koloniën te kennen te geven , dat de ont-

vangen missive niet aan de bedoeling dezer Vergadering beant-

woordt, en de Kamer alzoo haren vroegeren wensch herhaalt, om
inlichtingen in deze zaak te erlangen.

Aldus vastgesteld den 24sten Februarij 1853.

Zylker.
Ter Bruggen Hugenholt».

' De Raadt.
Anemaet.
Van Wylick.
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Naturalisatie van H. M. E. Kersliens en acht anderen en Chr. IV. Uhlenheck en negen anderen.

(Eindverslag der Commissie van Rapporteurs; Nota’s van Wijzigingen.)

[XLIX. 2.]

VERSLAG der Commissie
,
in wier handen , bij besluit van

de Tweede Kamer van den 14den October 1852 ,
bet

Verslag omtrent den Staat van het Armwezen is gesteld

;

Uitgebragt in de zitting van den 28sten Februarij 1853.

[Dit Verslag is reeds medegedeeld op bladz. 4091—4095

van het Bijblad II.]

# __

[LXIX en LXX.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor de

Ontwerpen van Wet tot naturalisatie van H. A. E. Kerstiens

en acht anderen en Cbr. W. Uhlenbeck en negen anderen;

uitgebragt in de zitting van den 7den Maart 1853.

De Commissie van Rapporteurs voor de bij de twee Koninklijke

boodschappen van den 14den December en 15den Januarij jl. inge-

diende negentien wets-ontwerpen tot naturalisatie van even zoo-

vele personen ,
beeft in baar Voorloopig Verslag de volgende be-

denkingen en vragen
,

in de Afdeelingen geopperd
, te kennen ge-

geven.

§ 1. Meermalen is door de leden dezer Kamer aangedrongen op
de opname in bet wets-ontwerp van bet beroep of het ambt van
den te naturaliseren persoon. Dit werd vooral gedaan met bet

doel om te weten te komen of er nog steeds onder de rijks-ambte-

naren personen worden gevonden die geene Nederlanders zijn.

Intusscben komen in deze voordragten alweder twee voor
,
die be-

treffende P. E. Thüre en F. W. Junghuhn, waarin de opname
van bet beroep is nagelaten. Men wenschte dus eene aanvulling

dier beide ontwerpen , door daarin uit te drukken of welk beroep

door de bedoelde personen wordt uitgeoefend
, of dat zij zonder

beroep zijn. Tevens hoopte men dat de Regering in het vervolg

op dit punt hare aandacht zal vestigen.

§ 2. Eene andere bedenking betrof de onbevoegdheid van de
wetgevende magt om bij eene naturalisatie-wet aan den genatu-
raliseerde andere namen toe te kennen dan in zijne geboorte -acte

,

of wat daarvoor in de plaats moet komen, staan uitgedrukt, of

toevoegingen bij zijnen naam te doen. De weg die daartoe moet
worden ingeslagen

,
is in bet Burgerlijk Wetboek aangegeven. Dien

ten gevolge zoude men gaarne zien dat in de wet alleen werden
opgenomen de ware namen van P. E. Thüre (of Thueré

) , J. Realt

(of Reijalt
)
en J. Cahn (of Cahen

) , om elk later verschil over de
identiteit van den genaturaliseerde te voorkomen , en niet af te

wijken van de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek.

§ 3. Nog is door eenige leden te kennen gegeven, dat wegens
de afschaffing der gilden

,
de benaming van mr. bakker

,
in n°. 8

der stukken voorkomende, niet meer is aan te nemen.
Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs

, den 18den
Februarij 1853.

Op dit Voorloopig Verslag is bij missive van den 21sten Februarij
ingekomen eene Memoxie van Beantwoording van den Minister van
Justitie van den navolgenden inhoud , welk stuk van de mede
hierachter gevoegde Nota van Wijzigingen en Gewijzigde Wets-
ontwerpen vergezeld ging.

» De Regering
,
kennis genomen hebbende van het Voorloopïg

Verslag der Commissie van Rapporteurs over de bij Koninklijke
boodschappen van den 14den December 1852 en 15den Januarij
1853 aan de Kamer ingediende negentien wets-ontwerpen tot

naturalisatie van even zoovele personen
,
heeft geen bezwaar gevon-

den aan het daarbij uitgedrukt verlangen te voldoen , naar aanleiding
waarvan hiernevens der Kamer vier betrekkelijke Nota’s van
Wijziging en Gewijzigde Wets-ontwerpen worden aangeboden.

De Minister van Justitie
,

Strexs.

De Commissie van Rapporteurs vermeent, na van deze Memorie
van Beantwoording kennis te hebben genomen, dat omtrent de
daarbij behandelde wets-voorstellen geen nader onderzoek in de
Afdeelingen wordt vereischt.

Naar het eigen oordeel der Commissie kunnen de wets-ontwerpen

,

zoodanig als zij thans zijn gewijzigd, worden aangenomen.
Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den 2den

Maart 1853.

Geveks Deijxoot.
De Raadt.
De Lom de Berg.
De Poorter.
Leemans.

BIJBLAD VAN DE NEDEELANDSCIIE STAATS-COURANT. 1852—1853.

[LXIX. 6.]

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet (lit C.)

tot naturalisatie van Philipp Ernst Thüre. [Zie dit Wets-
ontwerp op bladz. 395 dezer Bijlagen.]

In het Eenig artikel de woorden: zich noemende en schrijvende

Thueré
,
aldus te vervangen: » winkelier”.

[LXIX. 8.]

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet (lit. J>.)

tot naturalisatie van Joseph Realt. [Zie dit Wets-ontwerp
op bladz. 396 dezer Bijlagen.]

In het Eenig artikel de woorden : zich noemende en schrijvende

Reijalt
,
mr. bakker

, aldus te vervangen: » bakker”.

[LXX. 14.]

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet (lit. G.)
tot naturalisatie van Joseph Cahn . [Zie dit Wets-ontwerp
op bladz. 402 dezer Bijlagen .]

In het Eenig artikel de woorden: zich doorgaans noemende en

teekenende Joseph Cahen, te doen wegvallen.

[LXX. 20.]

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet (lit. JT.)

tot naturalisatie van Franz Wilhelm Junghuhn. [Zie dit

Wets-ontwerp op bladz. 402 dezer Bijlagen.\

In het Eenig artikel de woorden : geboren te Mansfeld , aldus te

vervangen: » vroeger lid der commissie voor het natuurkundig
i) onderzoek in Necrlandsch Indie, geboren te Mansfeld.”

[LXIII. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet tot goedkeuring eener dading

tusschen het Bestuur der Domeinen en de gemeente Gene-
muiden, tot beëindiging van een geding wegens den eigendom

van aanwassen in de Zuiderzee.

Bij de Koninklijke boodschap van den 19den November 1852

,

is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden een

wets-ontwerp
,
strekkende tot goedkeuring eener dading tusschen

het bestuur der domeinen en de gemeente Genemuiden. Dit
wets-ontwerp en de daarbij gevoegde afschriften der acte van
dading en van het proces-verbaal van schatting zijn in de Afdee-
lingen op den 16den Februarij daaraanvolgende onderzocht; ten

gevolge van dat onderzoek zijn de volgende bedenkingen en vragen
geopperd.

§ I. In den aanvang van de, het wets-ontwerp vergezellende

acte
,
waarbij over eene minnelijke schikking overeengekomen wordt

,

zijn de perceelen waarover het verschil tusschen den Staat en de

gemeente Genemuiden geloopen heeft
,
aangeduid en omschreven.

Bij art. 2 der overeenkomst worden al die perceelen in eigendom
aan de gemeente Genemuiden afgestaan

,
tegen betaling van de

som bij art. 3 uitgedrukf. In geen der overige artikelen wordt
gewag gemaakt van andere regten

,
dan die welke aan of op de

bedoelde omschreven perceelen kleven. Ten gevolge dezer bloote

omschrijving is bij vele leden twijfel ontstaan ,
of deze overeen-

komst wel strekken zal om later verschil te voorkomen, meenende
die leden , dat het onzeker blijft

,
aan wien de latere aanwassen

zullen belmoren , waarvan de Staat, althans niet uitdrukkelijk,

afstand doet, terwijl hij evenmin de latere aanwassen voorbehoudt,

kunnende welligt later of het regt
,
voortvloeijendc uit art. 538

Wetboek Napoleon, öf wel art. 577 van het Burgerlijk Wetboek
worden ingeroepen. Deze leden wenscliten dat ,

ter wegneming
van allen twijfel voor het vervolg, dit punt duidelijk moge Worden
uitgemaakt.

Eenigzins met deze opmerking in verband stond de wensch van
sommige leden

, om van de Regering eene naauwkeurige kaai t te

mogen erlangen
,
ten einde zich van de ligging der perccclcn te

II.
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Goedkeuring eener dading tusschen het Bestuur der Domeinen en de gemeente Genemuiden.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

kunnen overtuigen. Ook wenschte men eenigermate ingelicht te

worden nopens de meerdere of mindere waarschijnlijkheid van
het al dan niet ontstaan van aanwas, en nopens de waarde , welke
het regt daarop mogt hebben.

Eenige leden hebben de overlegging gevraagd van het arrest

van het provinciaal geregtshof van Overijssel van 12 October 1846.

§ 2. In de tweede plaats heeft men aangemerkt, dat de Staat

zich bij dit contract geenen genoegzamen waarborg heeft bedongen

,

indien soms de gemeente Genemuiden in gebreke mogt blijven de
overeenkomst na te komen. In dit geval toch zal de Staat door
middel van eene civile actie voor den regter de naleving der
overeenkomst óf hare vernietiging moeten vorderen.

Vordert hij het eerste , er bestaat veel kans dat hij door een
regterlijk gewijsde tegen eene arme gemeente, die bovendien onder
de kosten van het proces gebukt zal gaan

,
niet zal worden gebaat.

Wordt in het andere geval de overeenkomst ontbonden en de
zaak in den toestand gebragt waarin zy vóór de dading was

,

dan zal het den Staat, die nu reeds niet zonder moeite getuigen
zal vinden, om te bewijzen dat de aanwas sedert de invoering
der Fransche wetgeving hier te lande is ontstaan, waarschijnlijk

nog moeijelijker vallen het bedoelde bewijs te leveren. Het vinden
van getuigen zal toch ieder jaar moeijelijker worden.
Tndien men nu van de zijde der Regering, bij het sluiten

dezer overeenkomst
, op de afgestane perceelen hypotheek ten

behoeve van den Staat had bedongen ten bedrage der pennin-
gen

,
die door de gemeente Genemuiden zullen moeten worden

uitgekeerd
, dan zouden deze eventuele moeijelijkheden zijn voor-

gekomen. Het verlangen is geuit zoodanige hypotheekstelling

,

waartegen bij de gemeente Genemuiden geen bezwaar schijnt te

kunnen bestaan , alsnog te vragen , opdat de afgestane perceelen

niet vrij van alle bezwaar kunnen worden verkocht
,
noch door

een ander eerste hypotheek op het afgestane kunne worden ver-

kregen.

§ 3. Het heeft de aandacht getrokken, dat zoowel in den con-

siderans als in het eenig artikel van het ontwerp alleen wordt
gesproken van een geding over den eigendom van hooi- ,

riet- en

biezenlanden , terwijl uit de overeenkomst blijkt dat er ook zijn

dijken , wegen als anderzins. Dit verschil in uitdrukking zoude

men willen weggenomen zien
,
of althans aangetoond, dat daaruit

geen bezwaar zal ontstaan.

§ 4. Bij art. 2 van de wet van 22 December 1850
(
Staatsblad

n°. 99) is bepaald dat de schatting zal plaats hebben door twee
deskundigen en bij verschil door drie. Het heeft eenigzins be-

vreemding verwekt dat het in deze zaak overgelegde proces-verbaal

van schatting is opgemaakt door drie deskundigen, zonder dat

het daaruit blijkt dat er tusschen de twee eerstbenoemde deskun-
digen verschil is geweest. Heeft dit wezenlijk plaats gehad , dan
meende men dat zulks in het proces-verbaal moest zijn vermeld.

Heeft dit geen plaats gehad
,
dan is men hier afgeweken van art. 2

der wet van 22 December 1850.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs * den 7den
JMaart 1853.

Gevers Deijnoot.
Slicher van Domburg.
Wintgens.
Bachiene.
Schiffer.

[LXXXVII. 1.]

MISSIVE van den Minister van Koloniën
,
houdende inlich-

tingen omtrent een adres van L. van Vliet, wegens zijne

bezwaren ter zake van het met hem gebeurde op Java

;

ingekomen in de zitting van den 7den Maart 1853.

’s Gravenhage, den 'oden Maart 1853.

Aan den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.

Bij brief van den 9den December 11. heeft U Hoog Ed. Gestr.

mij toegezonden een bij de Tweede Kamer ingekomen adres van
L. van Vliet te

’

s Gravenhage
,
gedagteekend .... October 1852.

Daarbij wordt aan de Kamer verzocht :

a. dat de Minister van Koloniën worde uitgenoodigd zich te

verantwoorden

:

1°. wegens zekere nota, door hem gevoegd bij des adressauts
request uau deu Raad van Ministers :

2°. wegens de afwijzende beschikking, door hem genomen
onder dagteekening van den 13den Julij 1852 ;

3°. wegens de afwijzende beschikking, door hem genomen
onder dagteekening van den 29sten Julij 1852;

b. dat de Tweede Kamer eene commissie uit haar midden be-
noeme , om onderzoek te doen naar den omvang van des adressants
bezwaren, met last om, na afloop van dat, onderzoek, zoodanig
voorstel te doen, als haar geraden zal toeschijnen.

In de zitting van den lsten December 1852 besloot de Kamer

,

op het voorstel van de Commissie voor de Verzoekschriften, om,
alvorens omtrent des adressants tweeledig verzoek te beslissen, zijn

adres aan den Minister van Koloniën te zenden
, met verzoek om

inlichting.

Zijn tegenwoordig schrijven is bestemd om aan het verlangen
der Kamer zooveel mogelijk te voldoen.

Hetgeen van den adressant bij het Departement van Koloniën
bekend is, splitst zich eigenaardig in drie vakken, namelijk:

vóór zijn vertrek naar Java ;

gedurende zijn verblijf aldaar;

sedert zijne terugkomst in Nederland.

Vóór zijn vertrek naar Java , is van den adressant bij het Depar-
tement van Koloniën niet anders gebleken , dan dat hij zich in 1838
heeft aangemeld om plaatsing in de overzeesche bezittingen

, waar-
aan toen niet kon worden voldaan

, en dat hij vervolgens in 1839
ambteloos naar Indie is vertrokken met ’s Rijks fregat Bellona,

waarmede hem, door den Koning, goedgunstig vrije overtogt was
toegestaan.

Omtrent hetgeen met den adressant voorviel gedurende zijn ver-

blijf op Java , zijn bij het Departement van Koloniën ontvangen
twee brieven van den Vice-president van den Raad van Indie

,

destijds waarnemend Gouverneur-Generaal, dd. G Julij en 12 Augus-
tus 1845, n°. 394/la en 481/1.

Uit deze stukken is de zakelijke nota te zamen gesteld , waarvan
de adressant sub letter a 1°. van zijn request gewaagt, en welke
onder de bijlagen van het adres voorhanden is.

Die nota had ten doel om den Raad van Ministers met de
omtrent den heer van Vliet uit Indie ontvangen berigten bekend
te maken

,
toen de Raad te beschikken had op een bij hem ont-

vangen adres van dien heer. Zij geeft getrouwelijk den summieren
inhoud der voormelde brieven weder, en ik geloof derhalve de
vrijheid te mogen nemen, mij onder referte tot die nota daaraan
ook thans te gedragen , terwijl overigens tot nadere adstructie hier-

nevens worden gevoegd onderscheidene destijds door den waar-
nemenden Gouverneur-Generaal overgelegde documenten, welke
het gebeurde met den heer van Vliet volledig toelichten, als:

1°. afschrift van eenen brief van den resident der Preanger
Regentschappen, dd. 20 Junij 1843, n°. 1060a/6, behelzende bij-

zonderheden nopens de aanleiding van des adressants plaatsing

op zijn bureau, welke niet overeenkomen met hetgeen deswege
wordt vermeld in eene nota van den adressant (zie de niet afge-

drukte bijlagen tot zijn adres aan den Raad van Ministers, lit. Ca)

;

2°. een brief van den fiscaal bij den Raad van Justitie te

Batavia, dd. 14 October 1844, n°. 336;
3°. een brief van presidenten leden van dien Raad, dd. 24 Oc-

tober 1844, n°. 104;
4°. een rapport van het Hooggeregtshof van Nederlandsch

Indie, dd. 30 October 1844, n°. 1298;
5°. een. dito, dd. 13 November 1844, n°. 471;
6°. een request van L. van Vliet aan den waarnemenden

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie, dd. 28 Septem-
ber 1844;

7°. eene confidentiële memorie van L. van Vliet aan den
waarnemenden Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie, dd.

20 November 1844;
8°. een vonnis van den Raad van Justitie te Batavia en van

het Hooggeregtshof van Nederlandsch Indie ;

9°. rapporten van den procureur-generaal bij het Hooggeregts-

hof van Nederlandsch Indie, dd. 24 Mei en 28 Junij 1845,
n°. 823/77 en 1067/107, beide geheim;

10°. oen brief van de Generale Directie van Finantien, dd. 5

Junij 1845, en bijlagen;

11°. afschrift van het besluit van den waarnemenden Gouver-
neur-Generaal, dd. 6 Julij 1845, n°. la.

Ik bepaal my tot de overlegging der voormeldo bescheiden,

omdat de overige door den Gouverneur-Generaal ingezonden stuk-

ken schier alle zijn opgenomen in de geschriften, welke de adres-

sant sedert zijne terugkomst in Nederland heeft in het licht

gegeven.
Bepaaldelijk moet ik de aandacht der Kamer vestigen op des

adressants werken, getiteld: «Bijdragen tot de kennis der Neder-
landsch-Oost-Indische bezittingen” en » Autocratie” , beide in

1846 in het licht gegeven. Ik voeg een exemplaar dezer boeken

hiernevens.

Door de kennisneming van het een zoowel nis van het ander,
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Inlichtingen van den Minister van Koloniën omtrent een adres van L. van VUet,

(Missive des Ministers.)

aal, naar ik vermeen, de Kamer de inlichtingen verkrijgen welke

vil ’verlano-t en binnen mijn bereik zijn.

Ik zal thans overgaan tot de hoofdzakelijke vermelding van

hetgeen van den adressant, bij het Departement van Kolomen,

bekend is met opzigt tot zijne klagten sinds hij van Java m
Nederland is teruggekeerd.

Weinige dagen na zijne terugkomst werd van hem ontvangen

het in originali hierbij gevoegd adres, de dato 10 December 1 o •

Bij dispositie van den 19den December 1845,. n°. 14, werd hem

daarop ,
mitsgaders op eene aanvrage om afschrift van het A°discn

besluit van den 6den Julij 1845, n°. la (hiervoren vermeld), te

kennen gegeven
: .. ,

1». dat zijn van alle redenen en bewijsstukken ontbloot adres

van den lOden December ongeschikt was om te dienen als grond-

slag voor eenige beslissing ;
dat het niet te pas kon komen om

die onvolledigheden aan te vullen op de door hem voorgestelde

wiize, en dat aan hem moest worden overgelaten om zijne be-

zwaren uiteen te zetten en toe te lichten zoo als hij zou ver-

meenen te behooren
; c

2°. dat zijn verzoek om een afschrift van het besluit van b

Julïi 1845, n°. la, werd gewezen van de hand, maar dat, zoo

hii verlangde te worden bekendgemaakt met de redenen, waarom

hem het verblijf in Nederlandsch Indie was ontzegd ,
die redenen

hem zouden worden opgegeven.
„

......
Op zijn verzoek werden hem die motiven medegedeeld bij

dispositie van 11 Januarij 1846, n°. 1, kopijelijk hierbij gevoegd;

terwijl op nadere requesten volgde de mede in afschrift hierbij

gevoegde dispositie van den 17den Maart 1846, n°. 17

.

Nadat de adressant vervolgens nog eenige verzoekschriften van

verschillende strekking aan Zijne Majesteit den Koning en aan

het Departement van Koloniën had ingediend ,
klaagde hy den

Vice-president van den Itaad van Nederlandsch Indie J. C. Reijnst

aan, bij den Hoogen Baad der Nederlanden.
.. 1Q

Het daarop gevolgd arrest van den Raad dd. 11 Junij 184/

ligt ,
zoover het bij het Departement van Koloniën ontvangen is

,

in afschrift hiernevens.

Bij een adres van 29 October 1847 gaf de adressant te kennen,

dat hij naar Nederlandsch Oost-Indie ,
en bepaaldelijk naar Java

,

wenschte terug te keeren en verzocht hij tot dat einde een pas en

zoodanige andere bescheiden ,
als daartoe werden noodig geacht.

Onder dagteekening van den 19den November 1847 ,
n°. 5 ,

werd

hem geantwoord ,
dat zijn verzoek eerst dan een onderwerp van

overweging zou kunnen uitmaken, wanneer hij zou hebben over-

gelend het legaal bewijs ,
dat ingetrokken waren de besluiten van

den waarnemenden Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie,

waarbij zijne verwijdering uit Nederlandsch Indie is bepaald ge-

worden.
,

,

In een adres van 6 December 1847 ,
strekkende om aan een

eervol bestaan in Indie te worden geholpen, gaf de adressant, in

eenen meer passenden toon, te kennen, dat tijd en ondervinding

zijne jeugdige drift hadden getemperd ;
dat erkentelijkheid hem

zou doen zwijgen ,
waar hij met den Minister in meening verschilde ,

dat de vervulling zijner bede, bij de toen aanstaande wijziging

der Grondwet, een aangenamen indruk op de Tweede Kamer der

Staten-Generaal zou maken, doch dat de gevolgen van eene klagt

over eene ongunstige beschikking op of niet-beantwoording van

rijn adres ,
niet waren te voorzien ,

zoodat edelmoedigheid hier

tevens goede staatkunde zou zijn.

Niettemin is bij de aangehaalde dispositie van 19 November te

voren , n°. 5 ,
volhard.

De adressant is voortgegaan zich tot de elkander opgevolgd heb

bende Ministers van Koloniën te wenden
,
deels ter bekoming van

redres of schadevergoeding, deels over onderwerpen, met zijne

klagten niet regtstreeks in verband staande.

Zoo verlangde hij concessie tot den aanleg van spoorwegen op

Java en tot het daarstellen van steenkolengaz-verlichting in de

drie hoofdsteden van dat eiland, zonder dat hij bewezen had, dat

de bezwaren tegen zijnen terugkeer naar Indie waren uit den weg

geruimd, niet slechts, maar ook zonder dat het bleek, dat daartoe

door hem eenigerhande poging was gedaan
,
daar waar zulks be-

hoorde.

Nadat op zijn adres aan den Raad van Ministers dd. 20 Sep

tember 1850 ,
was gevolgd eene verwijzing tot het Departement

van Koloniën, ontving ik het request van den heer van Vliet dd.

28 April 1852 ,
hetwelk dient tot inleiding van dat ,

hetwelk hij

aaa de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft ingediend en

naar aanleiding waarvan mijne inlichtingen worden verlangd.

Dat adres gaf mij aanleiding om de klagten van den heer van

Vliet op nieuw en grondig te toetsen aan al hetgeen omtrent hem

en zijne reclames bij het Departement van Koloniën bekend was.

Bij dat adres beklaagde de heer van Vliet zich op nieuw :

1°. over de intrekking van zijne admissie als procureur te

Soeralaija

;

2°. over zijne verwijdering uit de Preanger Regentschappen

;

3°. over zijne gevangenneming, gevangenhouding en daarop

gevolgde uitzetting uit Nederlandsch Indie.
.. .

Na rijpe overweging en onderzoek, gaf ik hem, bij dispositie

van 13 Julij 1852, n°.9, te kennen, dat ik geen grond had ge-

vonden voor de door hem verlangde vergoeding, herstelLmg en

^ Die^ beschikking rustte hoofdzakelijk op de volgende overwe-

^ Ad lm. De intrekking der admissie als procureur te Soerabaija

is regelmatig geschied. Het besluit is genomen op de voorstellen

van den Raad van Justitie ,
voor welken de belanghebbende pos-

tuleerde. Het Hooggeregtshof en de Raad van Indie ondersteunden

dezelve.

De aanleiding daartoe is geweest het allerirreverentst gedrag

van den adressant bij dien Raad, terwijl het Hooggeregtshot

,

hetwelk door de afwijzing van vroegere voorstellen van zijne onzij-

digheid en bezadigdheid had doen blijken, verklaart dat zijne

antecedenten alles behalve gunstig waren ,
en hij buitendien moest

geacht worden voor zijne betrekking ongeschikt te zijn, omdat hy ,

de achting des regters missende ,
niet meer het vertrouwen kon

verdienen der gemeente. Hierbij kwam nu nog ,
dat de heer

van Vliet reeds vroeger wegens ongepaste handeling ,
voor den tyd

van eene maand ,
in de uitoefening van zijn ambt was geschorst

geworden. . ,.

Ik heb in al hetgeen door den adressant ten aanzien van dit

punt is aangevoerd, niet kunnen vinden het bewijs, dat het te

dezer zake door den waarnemenden Gouvemeur-Generaal , in over-

eenstemming met den Raad van Indie, genomen besluit onregt-

matig of onregtvaardig was.

Ad 2m. Het valt niet te ontkennen ,
dat dit punt het minst

ongegronde van de drie onderwerpen van beklag uitmaakt. De

maatregelen, door den resident der Preanger Regentschappen

ten opzigte van den adressant genomen ,
zijn dan ook niet geho-

mologeerd geworden ;
wanneer men echter de toedragt dier ge-

beurtenis met onpartijdigheid nagaat, zal men moeten erkennen,

dat de heer van Vliet, door zijn laakbaar gedrag jegens dien

resident, wel degelijk aanleiding gegeven heeft tot het bevel van

dien hoofdambtenaar om zich uit het aan hem toevertrouwd ge-

west te verwijderen ;
een bevel hetwelk steunde op bestaande en

openbaar gemaakte verordeningen.

Ook is het eene daadzaak dat de meer strenge
.

maatregelen

,

welke weinige dagen daarna in dezelfde residentie jegens den

adressant zijn ten uitvoer gelegd, enkel en alléén het gevolg zijn

geweest van zijn verzet en van de door hem aangewende pogingen

om zijne geleiders te ontvlugten.
. _

.

Men mag wijders aannemen dat, indien de heer van Vliet zien

na die verwijdering rustig had gedragen, het Indisch Bestuur

genegen zou zijn geweest zich zijner aan te trekken ;
door den

Gouverneur-Generaal is hem althans eene. plaatsing in gouverne-

ments - dienst aangeboden ;
hetgeen wel is waar door de hoog-

gestemde vorderingen van den heer van Vliet buiten gevolg is

gebleven, doch voldoende bewijst dat men geneigd was om hem

te gemoet te komen.
__ .

In stede van die geneigdheid door zijne handelingen te besten-

digen, noopte hij het Gouvernement tot nog meer strenge maat-

regelen ten zijnen aanzien en daardoor verviel van zelf alle grond

voor eene belangstellende overweging van hetgeen hem was

wedervaren.
Ad 3m. Naar mijn oordeel kan ook dit bezwaar geen grond

opleveren om deswege vergoeding ,
herstelling of genoegdoening

te verleenen. De waarnemende Gouverneur-Generaal heeft ,
bij

de ten-uitvoer-legging van den maatregel hier bedoeld, .opgevolgd

de drie voorschriften hem ten dezen opzigte bij het regerings-regle-

ment gegeven. Hij heeft den last schriftelijk uitgevaardigd ;
een

behoorlijke tijd is aan den betrokken persoon gelaten voor het in

orde stellen zijner zaken ; en van het genomen, besluit is aan het

Departement van Koloniën dadelijke mededeeling gedaan.

Het blijkt niet dat de maatregel bij dat departement stof heeft

opgeleverd tot aanmerkingen.

Dat de tijd, aanvankelijk aan den heer van Vliet gelaten voor

de regeling zijner zaken, later door den Gouverneur-Generaal is

beperkt, was alleen het gevolg van het misbruik. hetwelk hij er

van maakte. Immers mag het inderdaad als misbruik worden

aangemerkt, wanneer men let, onder anderen, op den inhoud van

het zoogenaamd concept-besluit, door hem onder dagteekening van

den 30s°ten Julij 1845 aan den adjunct-secretaris van het Gouver-

nement ingezonden, en waarop dan ook de aandacht der Kamer

gevestigd wordt.
_ . , ,

. .

De adressant heeft beweerd dat hij ,
na de mislukking van

ziine eerste klagt bij den Hoogen Raad, zich andermaal tot den-

zelve zou hebben kunnen wenden. Maar ik vraag ,
waarom deed

hij dit niet? waarom heeft hij, niettegenstaande zijne latere adrni-

nistrative pogingen mislukten, tot dusver den hem openstaanden

weg van regten niet verder ingeslagen , en zich liever bepaald om
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de zich opgevolgd hebbende Ministers van Koloniën als het ware
met zijne reclames en vaak ongepaste aanvragen om uitlegging

van gebezigde zinsneden af' te matten ?

Dekennisneming van de stukken, welke ik de eer heb hierbij

aan te bieden, heeft mijne overtuiging gevestigd, dat de waarne-
mende Gouverneur-Generaal

,
bij de verwijdering van den adres-

sant uit Nederlandsch Indie , voldoende aanleiding heeft gehad
om gebruik te maken van de hem daartoe verleende magt, en ik

durf vertrouwen dat dit oordeel bij de Tweede Kamer der Staten-

Generaal ingang zal vinden
;

zullende het gewis ook aan hare
aandacht niet ontgaan

,
dat de zich opgevolgd hebbende hoofden

van het Departement van Koloniën in dat oordeel eenstemmig zijn

geweest, niettegenstaande het aan de zijde van den adressant
niet heeft ontbroken aan pogingen

,
bij ieder hunner

,
om zijne

zaak in een gunstig licht te plaatsen.

Ten blijke van den indruk welken zijne reclames achterlieten
, zij

het mij geoorloofd
,

hierbij in originali over te leggen een brief

van den gewezen Minister van Koloniën ad interim J. C. JSijk

dd. 21 October 1852.

Wat eindelijk betreft het mij, bij zijn adres van 28 April 1852,
kenbaar gemaakt verlangen van den adressant dat zijne zaak worde
onderworpen aan het oordeel eener commissie, welker leden ten

deele door hem zouden worden aangewezen ,
dit verlangen strijdt

zoo zeer met de regelen van het administratief gezag, dat ik ge-

loof bij de afwijzing van dit punt niet te behoeven stil te staan,

te minder na de hierboven gemaakte opmerking omtrent het
verlaten door den adressant van den weg van regten.

Ik vertrouw door het voorafgegane aan de bedoeling van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal te hebben voldaan, en neem
de vrijheid de bij deze overgelegde originele stukken en boekwerken
ma gemaakt gebruik terug te verzoeken.

De Minister van Koloniën
,

Chs. F. Pahüd.

tlV. 5.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet tot aanwijzing der middelen tot dekking van het

tekort over 1848.

De Regering deelt volkomen in het gevoelen, door eenige leden

kenbaar gemaakt
,
dat deze wets-voordragt alleen de strekking kan

'hebben om het tekort over het dienstjaar 1848 door de batige

sloten van andere dienstjaren te dekken, dus het nadeelige saldo

door de voordeelige af te sluiten
; welke verrigting dienvolgens

geleidelijk door eene vereffeningswet
, maar niet door eene begroo-

tings-wet zal kunnen worden tot stand gebragt ,
daar er geene

uitgaven meer te doen zijn.

Ten aanzien van het tweede punt , namelijk het besteden van het

overschot der conversie-mïddelen van 1844, ad f 202,738.71 ,
tot

weder-inkoop van 4 percents nationale schuld, is dienende, dat

dit denkbeeld , zoo het al in het afgetrokkene aanbeveling schijnt

te verdienen, toch moeijelijk kan worden verwezenlijkt, althans

niet in dien zin als hier wordt bedoeld , vermits reeds bij art. 5

,

§a, der wet van 20 December 1852 (Staatsblad n°. 224) aan het

batig slot over het dienstjaar 1850
,
na aftrek van hetgeen ter

volledige dekking van het tekort over het dienstjaar 1848 nog
noodig was , eene bestemming is gegeven. Ter constatering van
welk ontbrekende

, zoo als uit dit wets-ontwerp blijkt
,

de som
van f 202,738.71 is in aanslag gebragt en alsnu niet meer aan de

wettelijk beschikbaar gestelde middelen tot aflossing of rentever-

mindering van nationale schuld kan worden onttrokken.

De rekening der staats-ontvangsten en uitgaven over het dienst-

jaar 1850, den 7den Februarij 1853 ter Algemeene Rekenkamer
opgenomen en gesloten , is den 10den daaraanvolgende aan de

Vergadering medegedeeld , zoodat de bedenking tegen het wets-

ontwerp, voor zooveel dit punt betreft, is opgehevon.

'Men ziet niet in waarom de regeling van het onderhavig onder-

werp tot na de vaststelling, der comptnbiliteits-wetteh zou moeten
worden uitgesteld. Deze zaak staat toch geheel opzich zelve en

kan afgescheiden van die wetten worden behandeld en afgedaan.

De bedoeling van dit ontwerp kan niet anders zijn dan om op

eene wettige en regolmatigo wijze de betrokkene saldo’s door

vvcderzijdsche afsluiting uit do schrifturen te doen verdwijnen.

Do Minister van Finantitn ,

Vak Bossb. ..

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet hou-

dende aanwijzing der middelen lot dekking van het tekort

over het dienstjaar 1848. [Zie dit Wets-ontwerp op
bladz. 42 dezer Bijlagen .]

Den titel van het ontwerp te lezen als volgt

:

» Ontwerp van Wet tot vereffening van het tekort over 1848,
» door de voordeelige sloten van andere dienstjaren en onder-
» werpen.”

Art. 1. 4den regel, weg te laten de woorden: en op het dienst-

jaar 1848 afgeschreven.

Art. 2. 4den regel, in plaats van het woord uit, te stellen:

» aangewezen op”. .

5den regel, in plaats van nadat, te lezen n waarvan”.

6den regel ,
vervallen de woorden : over dat jaar.

» in plaats van zal zijn , te lezen : » almede is”.

7den regel, vervallen de woorden: op het dienstjaar 1848 afge-
schreven.

[IV. 6.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet houdende aanwijzing van middelen tot

dekking van het tekort over het dienstjaar 1848 ; uitgebragt

in de zitting van den 7den Maart 1853.

De Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet tot

vereffening van het tekort over 1848 heeft, na inzage van de op
haar Voorloopig Verslag den 12den Februarij jl. door den Minister

van Finantien ingezondene Memorie van Beantwoording en daarbij

gevoegde Nota van Wijzigingen te hebben genomen
,
geene gronden

voor een nieuw onderzoek in de Afdeelingen der Kamer gevonden.

De bij het onderzoek tegen het ontwerp gerigte en in het Voor-
loopig Verslag medegedeelde bedenkingen komen aan de meer-
derheid der Commissie voor , voldoende in de gewisselde stukken

te zijn wederlegd.

Aldus vastgesteld bjj de Commissie van Rapporteurs den 4den
Maart 1853.

POORTMAN.
Van Doorn.
Slicher vak Domburg.

,
Blattpot tek Caxe.
De Fremert.

[Lxxxvm. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de sitting

van den 8sten Maart 1853.

mijne heeren !

Het wetsvoorstel, dat bij deze aan U ter overweging wordt

aangeboden, strekt tot regeling van het Fonds van koopprijzen

van Domeinen ,
dienst 1852.

In de nevens dat Ontwerp gevoegde Memorie van Toelichting

zijn de gronden, waarop het rust, ontwikkeld.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage, den Ssten Maart 1853.
WILLEM.

f

[LXXXVIII. 2.]

ONTWERP VAN WET tot regeling van het Fonds van

koopprijzen van Domeinen ,
dienst 1852.

Wij WTLLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat het noodzakelijk

is, do begroeting vast tostollen van uitgaven op het Fonds, voort-

spruitendo uit koopprijzen van Domeinen, voor 1852;

Gezien art. 4 der wet van den 29sten Augustus 1848 (Staats-

blad n°. 39)

,

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden 011

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. "Voor do verevening der uitgaven, ten lusto van het
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Regeling van het Fonds van koopprijzen van Domeinen
,

dienst i 852.

(Koninklijke Boodschap
;
Ontwerp van Wet

;
Memorie van Toelichting.)

Fonds ,
voortspruitende uit koopprijzen van Domeinen ,

wordt voor

de dienst 1852 de navolgende begrooting vastgesteld, te weten:

a. bijdrage, vermeld bij art. 5 lit. d der wet

van den 20sten December 1852 (Staatsblad n°. 224)

,

tot aflossing of vermindering van nationale schuld . f 650,000.00

en b. uitkeering krachtens een contract van trans-

actie en retrocessie van 10/12 April 1842 .... 54.910.91

Totaal f 704,910.91

Art. 2. Deze uitgaven worden aangewezen op het Fonds

,

voortspruitende uit koópprijzen van Domeinen, bij het einde van

het jaar 1852 bij de schatkist aanwezig.

Lasten en bevelen
,
enz.

[LXXXVIII. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING1
.

Art. 4 der wet van 29 Augustus 1848 (Staatsblad nö . 89)

bepaalt, dat jaarlijks aan do Algemeeno Rekenkamer door het

Departement van Finantien rekening en verantwoording moet
worden afgelegd van de opbrengsten der domeinverkoopingen en

afkoopen.

Alvorens deze rekening en verantwoording voor het jaar 1852

te kunnen doen, is het noodzakelijk, bij de wet de begrooting

vast te stellen van de uitgaven, die tot het Fonds der koopprijzen

van Domeinen behooren.

Daartoe strekt de onderwerpelijke wets-voordragt. Zij is
, wat

den vorm betreft
,
gelijk aan de wetten van den 26sten Mei 1849

(Staatsblad n°. 19) , 3 Mei 1851 (Staatsblad n°. 45) en 5 Maart
1852 (Staatsblad n°. 44).

Tot toelichting van art. 1 lit. a van het ontwerp zal het

voldoende zijn te wijzen op art. 5 der wet van den 20sten De-
cember 1852 ( Staatsblad n°. 224), terwijl omtrent lit. b van het-

zelfde artikel is op te merken
,
dat de daarbij uitgetrokken e som

het gevolg is van de bekende transactie van den 10/12 April 1842
en in het bijzonder van de bij de wet van den 19den Augustus
1851 (Staatsblad n°. 118) goedgekeurde dading met de erfgenamen
Teenaert.

De schorren en aanwassen waarvan de Staat, bij die dading,

de vrije beschikking heeft bekomen, maken een deel uit van de

gronden, die bij het contract van 10/12 April 1842, door de Comp.
Benteijn aan den Staat zijn geretrocedeerd, onder beding dat haar,
binnen één jaar na den verkoop, een vierde van den koopprijs zal

worden uitgekeerd.

Het bedijkbaar gedeelte dier schorren is op den 16den Maart
1852 verkocht voor de som van f 222,000.00
Hiervan moeten worden afgetrokken

, volgens

art. 4 van het contract van 10/
12 April 1842, de

proceskosten door het domein betaald wegens de

verschillende regtsgedingen tegen de erfgenamen
Teenaert

,
bedragende ........... 2,356.35

Blijft . f 219,643.65

waarvan een vierde beloopt ; ; 4 s ; . . . 54,910.91

Deze som betreft alleen de opbrengst van het thans bedijkbaar
gedeelte der in de dading met de erfgenamen Teenaert begrepen
gronden. Door de uitkeering bij art. 1 lit. b bedoeld, zal deze
zaak echter ,

ook voor zooveel betreft de nog niet bedijkbare
gronden ,

worden vereffend
;
hebbende de Comp. Benteijn bij het

opmaken der verrekening van de voormelde uitkeering
, eene

schriftelijke verklaring afgelegd, houdende dat hiermede alle hare
vorderingen wegens de schorren en aanwassen, begrepen in de
dading met de erfgenamen Teenaert

, Jinaal en zonder eenig voor-
behoud zijn geregeld.

Vermits op de staatsbegrooting geene gelden zijn aangewezen
tot kwijting van de uitgaven voortvloeijende uit de transactie
van den l°/i2 April 1842 , zoo stelt de Regering voor om

, even
als bij de wet van 26 Mei 1849 (Staatsblad n°. 19) en verder bij

die van den 3den Mei 1851 (Staatsblad n°. 45) is aangenomen,
ook thans de uitkeering, op het Fonds voortspruitende uit koop-
prijzen van Domeinen te doen verevenen

, waarvan het op den
31sten December 1852 in de schatkist aanwezige eene som van
f 718,440.21» bedraagt.

De Minister van Finantien
,

Van Bosse.

bijblad VAK Dïï NEDERLANDSCïïE STAAÏ3-COUEANT. 1852—1853

[LXXXIX. l.J

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 8sten Maart 1853»

MUNE HEEREN

!

Een soortgelijk Wets-ontwerp ,
als in de jongste zitting der

Staten-Generaal werd aangeboden, doch toen onafgedaan is ge-

bleven, wordt aan U hiernevens ter overweging voorgelegd. Het
strekt tot wijziging van Hoofdstuk IX B der Staatsbegrootiug van
1853 (Postkantoor te Amsterdam).

De redenen tot dat nader ontwerp geleid hebbende
,

zijn uiteen-

gezet in de toelichtende Memorie die het vergezelt.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming. t

’s Gravenhage i
den 8sten Maart 185ck

WILLEM.

[LXXXIX, 2.]

ONTWERP VAN WET tol wijziging van Hoofdstuk IX B
der Staatsbegrooting van 1853 (Postkantoor te Amsterdam),

Wij WILLEM Hl, enz»

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,

dat de noodzake-
lijkheid is gebleken eener wijziging van het IXde hoofdstuk B
“der begrooting van staats-uitgaven voor den jare 1853 ,

betreffende

het Departement van Finantien
,

vastgesteld bij de wet van
23 December 1852 (Staatsblad n°. 250),

Zoo is het
,

dat Wij
,

den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

Art. 51 van het IXde hoofdstuk B der begrooting van staats-

uitgaven over den jare 1853 wordt aldus omschreven: «Kosten,
» vallende op de afbraak der postgebouwen te Amsterdam, en op
» het daarstellen van een nieuw gebouw in de plaats

,
met de

» levering van hetgeen tot de inrigting daarvan, voor de dienst

» van het postwezen vereischt wordt, mitsgaders kosten der

» tijdelijke verplaatsing van het postkantoor naar een ander locaal

» gedurende den tijd der verbouwing
;
voorts gewoon onderhoud en

n lasten der postgebouwen, druk- en bindwerk, stempels, post-

» zegels en verder materieel voor het postwezen benoodigd”, en

wordt vermeerderd met eene som van negentig duizend gulden

(f 90,000), waardoor dit artikel gebragt wordt op honderd en acht

duizend vijf honderd gulden ( f 108,500) , en alzoo de gemelde
afdeeling nader wordt vastgesteld op acht honderd zes en negentig

duizend drie honderd vijf en twintig gulden ( f 896,325) ,
en het

totaal van dit hoofdstuk op zes millioen drie honderd vier en twintig

duizend acht honderd vier en tachtig gulden
, elf cents ( f 6,324,884.11).

Lasten en bevelen , enz,

[LXXXIX. 8.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De tegenwoordige voordragt betreft eene zaak
,
waaromtrent

reeds in den aanvang der laatsfvoorgaande zitting een wets-ont-

werp bij de Staten-Generaal werd ingediend.

Over dit ontwerp heeft eene menigvuldige wisseling van denk-
beelden tusschen de Regering en de Commissie van zelfstandige

Rapporteurs plaats gehad
; maar de zaak bleef onafgedaan

,
omdat

men aanleiding vond tot het doen instellen van een nader admini-
stratief onderzoek , hetwelk eerst dezer dagen is afgeloopen.

Intusschen heeft de uitslag van dat onderzoek geene verande-

ring in de denkwijze der Regering ten gevolge gehad
,

hetgeen

haar heeft doen besluiten een nieuw voorstel van gelijke strek-

king als het vroegere aan de beraadslagingen der wetgevende magt
te onderwerpen.
Er komen

, naar het gevoelen der Regering
,

bij de beoordeeling

dezer zaak slechts twee punten in aanmerking, te Aveten : of de

maatregel noodzakelijk is, en of daarin niet op eene andere,

voor het Rijk minder bezwarende Avijzo zoude kunnen Avorden

voorzien ?

Op de eerste vraag kan alléén een bevestigend antwoord worden
gegeven. Men gedraagt zich daaromtrent tot den inhoud der

Memorie van Toelichting
,
die bij het vroegere wets-ontAverp Avas

gevoegd.

Sedert de opmaking van dat stuk heeft zich do behoefte aan een

ruimer en beter ingerigt locaal voor de dienst der bedoelde admi-
nistratie te Amsterdam, niet- alleen in het belaDg der beAvoners

. II.
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dier stad, maar ook in dat van een groot aantal andere plaatsen

en zelfs provinciën ,
waarvan de briefwisseling op en over Amster-

dam loopt, al meer en meer doen gevoelen, zoodat de zaak

inderdaad van eenen dringenden aard is geworden. De Regering
zoude zich niet verantwoord achten

,
indien zij niet alles aan-

wendde wat in haar vermogen is om dien staat van zaken te doen
ophouden.
De bedenkingen die op het vroegere ontwerp zijn gemaakt, in

zooverre de Regering daarvan kennis draagt, betroffen ook niet

zoo zeer het al of niet noodzakelijke van den maatregel, als wel
de hierboven in de tweede plaats gestelde vraag, of daarin niet op
eene andere voor het Ryk minder bezwarende wijze zoude kunnen
worden voorzien.

Ofschoon tot het doen der vroegere voordragt niet dan na een
zeer rijp beraad was besloten ,

heeft echter de Regering , daar
zy zelve niets liever zoude wenschen dan aan de schatkist eene
dergelijke uitgave, althans gedeeltelijk, te kunnen besparen,

gaarne toegegeven aan het verlangen, om de zaak op nieuw in

de bijzonderheden te doen onderzoeken, en zij heeft daarbij geen
denkbeeld verwaarloosd , ’t welk haar was aan de hand gegeven.

Men is daaromtrent in overleg getreden met den Commissaris
des Konings in de provincie, als ook door dezen met het hoofd

van het gemeentebestuur, terwijl men verder de tusschenkomst
heeft ingeroepen van deskundigen die niet hadden medegewerkt
tot het ontwerp van verbouwing, waarop de voordragt berust.

Onder de denkbeelden die zijn geopperd , behoort inzonderheid

het zoeken naar eene andere gelegenheid voor de plaatsing van
het postkantoor, waartoe, naar het oordeel van sommigen, in

aanmerking zouden kunnen komen: het dusgenoemde Huis Onder
’t Zeil op den Dam ; het Rokin ter plaatse waar de oude Beurs
gestaan heeft; het Damrak of Water achter de nieuwe Beurs, en

eindelijk de Nieuwe Markt. Daai’omtrent heeft het onderzoek de

volgende uitkomsten opgeleverd. Het Huis Onder ’t Zeil, het-

welk men zoude moeten beginnen met aan te koopen, werd be-

vonden niet eens de helft van de benoodigde ruimte op den
beganen grond te bevatten en bovendien eene verbouwing te

zullen vereischen, welk een en ander kan geacht worden met het

optrekken van een nieuw gebouw gelijk te staan. Dit laatste

zou evenzeer het geval zijn wanneer een van de drie andere aan-
gewezen standplaatsen wierd gekozen, waarbij dan nog kwam dat

aan de plaatsing aan het einde van hét Rokin of in het Damrak
zeer belangrijke uitgaven voor de inrigting van het terrein en
den aanleg of het onderhoud van waterwerken zouden verbonden
zyn ; terwijl de afgelegenheid der Nieuwe Markt reeds op zich

zelve een afdoend bezwaar tegen het kiezen van dit punt scheen

op te leveren. In allen gevalle is het wel zeker dat het doel eener

besparing van kosten niet op eene der hierboven voorgestelde

wyzen te bereiken zoude zijn.

Een gebouw hetwelk aan vier kanten zigtbaar is , hoewel dit

op zich zelf voor een postkantoor in eene stad als Amsterdam
wel de voorkeur zoude verdienen, kost altijd veel meer geld, dan
een ander van dezelfde grootte, hetwelk aan twee kanten tusschen

andere huizen kan opgetrokken worden.
Vervolgens kwam in aanmerking de vraag, of niet van de

tegenwoordige localen
, door eene minder kostbare vertimraering

dan het daarstellen van een geheel nieuw gebouw , de noodige
partij te trekken zoude zijn.

Een herhaald onderzoek van verschillende ingenieurs en archi-

tecten heeft ook dit denkbeeld geheel doen verwerpen. Allen

verklaren eenstemmig dat er niets van de tegenwoordige gebouwen
op die wijze te maken is, hetwelk aan het doel zoude beant-

woorden ; en ook dat de vervallen staat waarin die panden zich

thans bevinden, dit niet* zoude toelaten, zonder het maken van
groote kosten, die over eenigen tyd te vergeefs zouden besteed

zyn. Hierby komt
,
dat de voor de dienst volstrekt benoodigde

ruimte, en ook niet meer dan dit, op het tegenwoordige torrein

niet anders te verkrijgen is , dan wanneer men do drie oudo

huizen of gebouwen waaruit het tegenwoordige locaal bestaat,

onder den voet haalt , en daarvoor dén enkel nieuw gebouw ,
het-

welk op den beganen grond geheel en al voor het postkantoor

wordt ingerigt, in do plaats stelt.

Laatstclyk is ook de gemaakte berekening van kosten aan het

oordeel van andere deskundigen onderworpen geworden. Dezo
waren van gevoelen, dat een enkele post van uitgavo te hoog,

maar daarentegen andere te laag berekend of vergeten waren. De
invloed hiervan op het totale cijfer zoude, in een verondersteld

geval, zich tot eone som van f 2000 bepalen, hetgeen by eene

uitgave waarvoor by raming f 90,000 gosteld wordt, wel niet

als van byzonderc betcckenis to bcschouwon is.

Dc Regering, aldus vormccncndc bij haro vroegere meening
zoowel omtrent hot noodzakclyko van don voorgestoldcn maatregel

als ten aanzion der meest verkioslyko wyzc van uitvoering to

moeten volharden, vindt zich nog ten slotte genoopt de vorkluring

af te leggen
,
dat bij den maatregel geenszins het meerder gemak

'

of de verkiezing der ambtenaren, maar alléén de bevordering van
het algemeen belang wordt beoogd; dat het haar alleen te doen
is om het bedoelde locaal, waarin thans licht, lucht en ruimte,
doch vooral het laatste, in eene genoegzame mate ontbreekt, in
dier voege te doen inrigten , dat de dienst er naar behooren in kan
geschieden, hetgeen thans niet het geval is; — dat er alzoo geen
de minste grond bestaat, den door haar voorgestelden maatregel
als eene zaak van weelde te beschouwen, en eindelijk dat, indien
dezelve voortgang heeft, ook bij de uitvoering alle wenschelijke
spaarzaamheid zal worden betracht.

De Minister van Finantien ,

Van Bosse.

[XI. 3.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

voorstel van wijzigingen in het Reglement voor de openbaar-
making van het verhandelde in de beide Kamers der Staten-

Generaal

;

uitgebragt in de zitting van den 10den Maart
1853.

Kort na de opening van de tegenwoordige zitting der Staten-

Generaal, is bij de Tweede Kamer een voorstel ingekomen tot het

brengen van wijzigingen in het Reglement voor de openbaarmaking
van het verhandelde bij de beide Kamers der Staten-Generaal.

Dat voorstel was ,
met het daartoe behoorend toelichtend verslag,

tegen het einde van de vorige zitting der Kamers, door de toen

fungerende gemengde Commissie voor de Stenographie ontworpen

,

en werd ,
namens haar ,

door de leden dier Commissie uit de

Tweede Kamer aangeboden. Het is bij een besluit dezer Kamer
van den 24sten September 11. aan hare Afdeelingen verzonden en

daar sedert onderzocht. Dit onderzoek heeft den volgenden uit-

slag opgeleverd.

§ 1. De wijziging , die de Commissie in art. 4 van het regle-

ment voorstelt
,
strekt om het getal van tien stenographen

, in het

oorspronkelijk artikel als voor de dienst vereischt aangenomen

,

niet meer te doen worden dan een maximum. Zij hangt onge-

twijfeld zamen met het in het Verslag der Commissie doorstra-

lend gevoelen ,
dat , zelfs met het oog op gelijktijdige beraadsla-

gingen van meerder gewigt in beide de Kamers, het werk door

acht of negen welgeoefende stenographen behoorlijk te verrigten

ware. Maar juist ook op grond van die zienswijze der Commissie,

meenden verscheidene leden in de Afdeelingen te mogen vragen,

of men door het noemen van het maximum van tien stenographen

in dit artikel van het reglement niet nog te ver gaat, en of niet

als beginsel aan te nemen ware, dat de dienst door acht goede

stenographen behoorlijk kan worden verrigt. Kon deze laatste

vraag toestemmend beantwoord worden, men zou het thans be-

handeld voorschrift van het Reglement gaarne in dien zin gewijzigd

zien. Hoe veel belang men toch in de stenographische inrigting moge
stellen ,

men zou het verkeerd achten dat zij , ten gevolge der

talrijkheid van het daaraan verbonden personeel, al te kostbaar

wierd.

§ 2. De slotbepaling van art. 4 : » Ieder stenograaph is voor

zijnen arbeid verantwoordelijk”, zou in het gewijzigd reglement

behouden blijven. Verscheidene leden hebben zich echter de ware
strekking dier bepaling niet goed kunnen verklaren. Heeft zij geene

meerdere beteekenis , dan dat de stenograaph , even als elk ander

ambtenaar, verpligt is goed werk te leveren , en dat hy, wiens

arbeid op den duur niet aan de vereischten voldoet, door de Com-
missie , als daartoe volgens art. 7 van het reglement bevoegd, uit

de dienst kan worden verwijderd, dan schijnt zij tamelyk over-

tollig. Heeft men echter daarby aan eene meer bepaalde verant-

woordelijkheid van iedoren stenograaph te denken, voor dat ge-

deelte van het verslag der handelingen, welks uitwerking hem is

toevertrouwd ,
dan zou , naar men meent , dit denkbeeld meer

behooren te worden uitgewerkt. Vooral doelde men daarbij op

het bedreigen van straffen tegen eene onbehoorlijke vervulling dor

taak ;
zonder welke strafbedreiging ook deze verantwoordelijkheid

wel niets meer dun eene doode letter zon blijven. Het liet zich

bij voorbeeld denken ,
dat de stenograaph , wiens arbeid bij her-

haling tot klagten aanleiding gegeven heeft, met inhouding van

tractemont of tijdelijke schorsing in zijne ambtsbetrekking gestraft

wierd. In allen gevalle ligt er iets tegenstrijdigs in , dat de steno-

graaph zeer bepaald verantwoordelijk wordt' gesteld voor eenen

arbeid , die dan toch tot nu toe het licht niet ziet, dan na onder

hot oog van eenen revisor en van den betrokken spreker te zijn

gobrngt.

m



8 3. Met opzigt tot art. 6 schijnt in de voorgestelde wijzigin-

gen eene schrijffeil te zijn ingeslopen. De bedoeling is hoogst

waarschijnlijk geweest, om nit het artikel, zoo als het in het

oorspronkelijk reglement voorkomt, alleen het woord tien weg. te

laten. Het gewijzigd artikel wordt echter in de nota op pene wijze

medegedeeld ,
als of ook de weglating beoogd wierd der bepaling,

dat de werkzaamheden der kweekelingen door de gemengde Com-

missie ^eregeld worden. Men kan zich niet voorstellen, dat de

gemengde Commissie, die, volgens art. 18, de instructie der steno-

graphen vaststelt, zich niet een gelijk regt ten aanzien der kwee-

kelingen zou willen voorbehouden.
_ _

§ 4. Het denkbeeld der gemengde Commissie om voortaan de

uit^ewerkte redevoeringen niet meer bij de betrokkene sprekers

aan huis te bezorgen ,
maar hun gedurende een zeker aantal uren

gelegenheid te geven, die stukken aan het gebouw der Tweede

Kamer te komen nazien, heeft in de Afdeelingen zoowel bestrijders

als verdedigers gevonden. Men erkende ,
dat het spoedig in

’t licht verschijnen van het verslag van iedere zitting wenschelyk

was • maar niet minder was het van belang ,
dat dit verslag met

de meeste naauwkeurigheid den inhoud van het gesprokene weder-

gaf. Daaraan bestond te grootere behoefte, omdat de verslagen

van het verhandelde bij de Kamers in de gewone dagbladen zoo

veel te wenschen overlieten en zelfs niet altijd van onpartijdigheid

getuigden. De hoofdvraag was hier, wat het zwaarste moest

we^en, bespoediging der openbaarmaking of naauwkeurigheid van

het veïslag. Veie leden konden de vrees niet verbergen ,
dat bij

het volgen
3

van het denkbeeld der Commissie, de laatste zou wor-

den op"eofferd. Het was toch bij beraadslagingen van langdurigen

en belangrijken aard, van eenen spreker, die gedurende. eene

ochtendzitting een geruimen tijd het woord had gevoerd, niet te

verben, dat gesprokene dienzelfden avond tusschen zeven en

twaalf 'ure te komen nazien; en dat wel. terwijl zijn tijd dan

niet zelden door de verpligting om commissien bij te wonen bezet

was of de voorbereiding tot de beraadslaging van den volgenden

da" 'al zijne aandacht vorderde. Het gevolg zou in vele gevallen

zijn, dat de redevoering niet door den spreker wierd nagezien, en

dus 'met de daarin overgeblevene onnaauwkeurigheden en leemten

in ’t licht verscheen. Zoo doende zou het verslag van de han-

delingen der Kamer veel van zijne belangrijkheid verliezen , of

ten minste niet meer zoo goed als thans tot opheldering van ge-

nomene besluiten of vastgestelde wetsbepalingen kunnen dienen.

Op deze en dergelijke gronden verklaarden de bedoelde leden,

dan alleen aan de voorgestelde wijziging van het. reglement hunne

goedkeuring te zullen schenken ,
wanneer de tijd tot het nazien

der redevoeringen verlengd en daartoe bijv. ook gedurende eenige

uren van den ochtend, volgende op dien van het uitspreken der

redevoering
,
gelegenheid gegeven wierd.

Andere leden, in wier oog de spoedige openbaarmaking van het

verhandelde vooral moest worden bevorderd, vereenigden zich

geheel met het denkbeeld der Commissie. Naar hun gevoelen zou

de noodzakelijkheid tot herziening der redevoeringen door de spre-

kers zich hoe langer zoo minder doen gevoelen. Het liet zich toch

verwachten, dat de stenographen allengs beter geschikt zouden

worden, om het gesprokene in elk geval nagenoeg woordelijk terug

te geven ,
en op die woordelijke teruggave kwam het hieivvooral

aan. Daar echter ,
ook naar het inzien dezer leden , van dfe gele-

genheid om de redevoeringen ter griffie te komen nazien
,
op den

duur weinig 'gebruik zou worden gemaakt, wilden de meesten

hunner nog een stap verder gegaan hebben dan de Commissie

voorstelt, en de herziening geheel hebben afgeschaft. De. ver-

antwoordelijkheid voor de mindere of meerdere naauwkeurigheid

van het verslag zou in dat geval geheel voor. de stenographen

blijven. Daardoor zou onder anderen de moeijelijkheid worden

ontgaan ,
dat het eene gedeelte van het verslag ,

als door den

betrokken spreker herzien ,
eenen graad van authenticiteit bezat

,

dien het andere miste. In allen gevalle zou, bij het volgen van

het denkbeeld der Commissie ,
de billijkheid vorderen

,
dat het

Bijblad voortaan aanduidde , in hoe ver de daarin opgenomene

redevoeringen door de sprekers waren nagezien.

§ 5. De leden, die het eerste der in de vorige paragraaph ont-

wikkelde denkbeelden voorstondeft ,
en dus den tijd, gedurende

welken de redevoeringen ter inzage der sprekers zouden liggen
, ver-

lengd wilden hebben, deden opmerken, dat hun bezwaar even-

zeer ten opzigte van het verslag van het verhandelde in eene

avondzitting gold. Er zouden gevallen voorkomen , dat het een

spreker , die in de avondzitting het woord had gevoerd
,
volstrekt

onmogelijk zou zijn, den volgenden ochtend tusschen negen en

twaalf ure zijne redevoering na te zien. Men had bijv. slechts te

denken aan het geval, dat de beraadslaging, als in de avondzit-

ting niet ten einde gebragt, den volgenden ochtend voortgezet werd.

De beide tijdsbepalingen in het nieuwe art. 12 behoorden dus

,

naar dit gevoelen, veranderd te worden.

§ 6. Men heeft doen opmerken, dat, vooral zoo geenerlei her-

ziening der redevoeringen meer plaats had, de meest mogelijke

zorg moest worden gedragen ,
dat elke spreker door de stenogra-

phen goed kon worden verstaan. Hoe gunstig deze ambtenaren

thans reeds in de vergaderzaal geplaatst waren, bleef toch het

gebrek bestaan ,
dat zij zich niet genoeg naar een deel der sprekers

konden wenden. Welligt ware daarin te voorzien door aan hunne

banken den vorm van een halven cirkel te geven. Ook zouden

welligt voor hen bankjes met een daaraan yastgehechten lessenaar

te vervaardigen zijn ,
die op eene spil draaiden.

. .

§ 7. Enkele leden achten in het stelsel der Commissie de uit-

zondering, die bij het nieuw voorgestelde art. 13 ten behoeve van

de Hoofden der ministeriele departementen wordt gemaakt, be-

denkelijk. Het bezwaar van te late terugzending der redevoe-

ringen
,

dat voornamelijk tot de voorgestelde verandering heeft

doen besluiten ,
bestaat ook te hunnen aanzien. Konden. zij aan den

al"emeenen regel gebonden worden
,
er zou te meer uitzigt bestaan

,

dat het volledig verslag spoedig het licht zag.

§ 8. Naar het oordeel van verscheidene leden zou de.weglating

van art. 14 van het bestaande reglement verkieslijk zijn. Men

houdt het er toch voor, dat de stenographen de woorden van eenen

spreker, die zijne rede leest, evenzeer moeten opteekenen ,
als van

dengene, die geene schriftuur in de hand heeft. Dit is te meer.

noodzakelijk omdat de stenograaph nooit te voren weten kan ,
of

en in hoe verre de redenaar zich aan het door hem op schrift ge-

stelde houdt. Er is ook iets strijdigs in met geheel het omtrent

de aanteekening gevolgde stelsel, dat in bepaalde gevallen het ver-

slag door de sprekers zelven wordt geleverd. Yan de..welwillend-

heid der leden mag men overigens verwachten , dat zij ,
al wordt

|
dit in het reglement niet uitdrukkelijk bepaald, de » aanhalingen

en becijferingen” ter beschikking der stenographen zullen stellen.

§ 9. Men ziet niet in
,
waarom bij art. 15 van het reglement

zulk een lange termijn voor het bewaren der stenographische aan-

teekeningen en van de kopij van het verslag is aangenomen. Ei

moet daaruit ophooping van schrifturen ,
die alle waarde verloren

hebben ,
ontstaan. Men zou de voorkeur geven aan de bepalingen

derartt. 4 en 8 van het Belgische reglement van 22 Januanj. .184.7,

volgens welke de aanteekeningen slechts 48 uren, de kopij niet

langer dan vijf dagen bewaard blijven.

§ 10. De opmerking is gemaakt, dat bij de aanneming van het

stelsel der Commissie, uit art. 18 van het reglement de woorden:

» met uitzondering alleen van die gedeelten, waarvoor de bijdra-

„ gen niet bij tijds zijn geleverd” moeten verdwijnen. Als het ge-

wijzigd reglement streng wordt uitgevoerd ,
kan geenerlei gaping in

het verslag van het verhandelde overblijven.

§ 11. Ofschoon in het gewijzigd reglement geene sprake van

revisoren is, blijkt uit het verslag der gemengde Commissie, dat

no" een dier revisoren in dienst der Kamers zal worden gehouden.

Naar het oordeel van verscheidene leden bestaat daarvoor geene ge-

noegzame reden ,
nu de arbeid der stenographen niet meer aan eene

opzettelijke herziening door daartoe gestelde ambtenaren zal wor-

den onderworpen. Het meer onmiddellijk toezigt over de werking

der stenographische inrigting schijnt toch zeer goed aan den

eersten stenograaph te kunnen worden opgedragen. Maar zoo

men het er dus voor houdt, dat de omstandigheden van zelve tot

de verwijdering ook van den overgebleven revisor zullen leiden ,

kan men tevens niet nalaten ,
een gevoel van leedwezen daarover

uit te drukken. Beide de revisoren hebben zich gedurende hunne

betrekking tot de Kamer van eene zeer gunstige zijde doen ken-

nen. Men zou het betreuren, in dien het Gouvernement zich hunne

bekwaamheid en ijver niet door herplaatsing in eene andere ambts-

betrekking ten nutte maakte. _

§ 12. Nog is, ter gelegenheid van het onderzoek yan dit ge-

wijzi"de reglement, een ander zijdelings daarmede in verband

staand punt ter sprake gebragt. Men heeft zich namelijk be-

klaa"d ,
dat de bijlagen van het Bijblad op

.

eene
.

wijze worden

gedrukt en uitgegeven, die het voor het publiek bijna onmogelijk

maakt, de daarin voorkomende staatsstukken met vrucht te raad-

plegen. Uit den aangenomen regel ,
om elk stuk ,

zoodra het in

het licht is verschenen ,
in deze bijlagen op te nemen , en het eene

onmiddellijk op het andere te doen volgen, vloeit voort, dat.dit

onderdeel van het Bijblad een doolhof wordt ,
waarin het bijna

onmo"elijk is den weg te vinden. De ronddeeling van elk gereed

komend blad ,
onverschillig of het nog slechts een fragment yan

het daarin opgenomen stuk bevat ,
vermeerdert nog de verwarring.

Men heeft gevraagd, of hierin niet verbetering te brengen ware,

bijv. door elk stuk zoodanig te drukken ,
dat het blad of de

bladen, waarin het wordt opgenomen, een op zich zelf staand ge-

heel vormt. Tevens zouden dan boven ieder stuk zoodanige aan-

wijzingen moeten worden gedaan ,
dat de lezers van het Bijblad

in de gelegenheid waren, de stukken behoorlijk te rangschikken.

Aldus vastgesteld by de Commissie, den 19den November 1852.

I
Nadat bovenstaand Verslag aan de gemengde Commissie voor

de Steno"raphie uit de beide Kamers der Staten-Gencraal was

' medegedeeld, heeft de Commissie daarop, onder dagteekening van
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Jen 14den Februarij 1853, de volgende Memorie van Beant-
woording ingezonden, vergezeld van een gewijzigd Ontwerp van
Reglement, hetwelk, als bijlage, bij dit Verslag is gevoegd.

De gemengde Commissie voor de Stenographie uit de beide

Kamers der «Staten-Generaal beeft achtereenvolgende kennis geno-
men van de verslagen der Commissien van Rapporteurs omtrent
het onderzoek in de Afdeelingen dierheide Kamers van de wijzi-

gingen ,
die de Commissie in het Reglement voor de openbaar-

making van het verhandelde in de beide Vergaderingen heeft voor-
gesteld; van welke verslagen zij, onder de dagteekeningen van
den 5den en 20sten November des vorigen jaars, mededeeling heeft

ontvangen. Zij heeft thans de eer
,
op de beschouwingen en beden-

kingen
,
in beide deze verslagen vervat , het volgende te antwoor-

den; bij welk antwoord de volgorde der artikelen van het gewijzigd
reglement, zoo ‘als dit thans nader voorgesteld en hiernevens
overgelegd wordt, is in acht genomen.
Vooraf echter moet de Commissie melding maken van eene meer

algemeene beschouwing, die in het Verslag omtrent de plaats

gehad hebbende overweging in de Afdeelingen der Eerste Kamer
voorkomt. Daar is namelijk in ééne Afdeeling door eenige leden
aangedrongen op de vaststelling van een afzonderlijk reglement
voor elke der beide Kamers. Dit verlangen steunde voornamelijk
daarop, dat bepalingen, die voor de Tweede Kamer wenschelijk
en minder bezwarend schenen, ligt aan de leden der Eerste
Kamer, onnoodigen last zouden veroorzaken. Die leden hadden
daarbij meer bepaald het oog op de voorgestelde wijzigingen

omtrent de herziening door de sprekers van de door de steno-

graphen uitgewefkte redevoeringen; omtrent welk punt zij, voor
.zoover de Eerste Kamer betreft, het tot nu toe gevolgde stelsel

behouden wenschten te zien. Dit denkbeeld is echter door de

groote meerderheid der leden van de Eerste Kamer niet ondersteund,
zijnde die meerderheid van oordeel, dat één reglement zeer wel
kan en ook behoort te worden vastgesteld voor de dienst der beide

•Kamers, te meer, vermits des noods daarin bepalirigen van afwij-

kenden aard, methet oog op den bijzonderen werkkring van iedere

Kamer , zouden kunnen worden opgenomen.
De Commissie, zich voorbehoudende om later op het punt van

•verschil, waarop het hier eigenlijk aankomt
,
terug te komen, rang-

schikt zich geheel aan de zijde dier groote meerderheid. Tot nu
toe is onder de werking van één en hetzelfde reglement de

dienst der stenographie voor beide de Kamers behoorlijk verrigt,

en heeft men er in mogen slagen, daarin langzamerhand verbe-
tering tot stand te brengen. De Commissie vleit zich, dat dit

ook in ’t vervolg het geval zal kunnen zijn, en vertrouwt daarop,
na de verkregene ondervinding der welwillendheid van de leden

der beide Kamers, om de bereiking van het hoofddoel — eene
spoedige en zoo volledig mogelijke openbaarmaking van het ver-
handelde — te helpen bevorderen.
Ad Art. 2. In ééne Afdeeling der Eerste Kamer heeft men bij

dit artikel gevoegd willen hebben, dat bij staking der stemmende
stem des voorzitters beslist. — Ofschoon tot nu toe het geval zich

nog niet heeft voorgedaan, dat omtrent eene zaak van overwe-
gend belang de eene helft der Commissie een gevoelen voorstond
met dat der andere helft lijnregt strijdig, zou zoo iets in ’t vervolg
kunnen plaats vinden. Het artikel is derhalve in den aangeduiden
zin aangevuld.
Ad Art. 4. Van de zijde van verscheidene leden der Tweede

Kamer is de vraag geopperd, of het maximum van het aantal

stenographen niet op acht zou kunnen worden bepaald. Men
vond aanleiding tot het doen dier vraag in het van do Commissie
zelve uitgegaan voorstel om het aantal van tien stenographen

,
tot

nu toe in het Reglement als voor de dienst vereischt aangenomen,
insgelijks niet meer te doen worden dan een maximum

,
en men

drong het geopperde denkbeeld aan door te wijzen op de nood-
zakelijkheid om do stenographischo inrigting niet al te kostbaar

te doen- worden.
De Commissie is bet, wat dit laatsto punt betreft, geheel met

de bedoelde leden der Tweede Kamer eens. Haar streven is steeds

daarheen gerigt , dat de kosten der stenographische inrigting be-

perkt worden tot het bedrag, daarvoor oorspronkelijk aangewe-
zen. Intusschen acht zij bet bedenkelijk, aan bet geuito ver-

langen toe te geven. Wel beeft de ondervinding haar geleerd,

dat indien er acht goed geoefende
,

volkomen voor hunne taak
berekende stenographen aanwezig en altijd beschikbaar waren,
inde dienst behoorlijk zou kunnen worden voorzien , ook dan wan-
neer gelijktijdig in beide de Kamers beraadslagingen van belang-
rijken aard gehouden worden. Maar dit aantal van zoodanige
stenographen is nog nimmer aanwezig geweest. Steeds waren

,

nevens verscheidene zoor goede , enkelen werkzaam , die nog
geenszins in allen opzigto op de lioogto waren. Daarenboven
moet men niet uit het oog verliezen , dat ziekte of andere om-
standigheden plotseling liet personeel kunnen verminderen

,
en dat

er, daar do opleiding van eenen stenograaph een zeer ruim tijds-

bestek vordert , dan geene mogelijkheid tot aanvulling zou be-
staan. De Commissie moet alzoo bij haar voorstel , om het
getal stenographen op hoogstens tien te bepalen , volharden ; maar
zij geeft gaarne de verzekering, zooveel slechts, mogelijk is be-
neden dat maximum te zullen blijven.

In de Afdeelingen der Tweede Kamer hebben verscheidene
leden bedenkingen geopperd tegen de slotbepaling van art. 4 ,

lui-

dende : i) leder stenograaph is voor zijnen arbeid verantwoordelijk."

Zij meenden, dat deze bepaling öf weinig beteekende en daarom
kon worden weggelaten

,
öf wel door het vaststellen van straffen

tegen den stenograaph, die zijn pligt niet betracht, moest worden
versterkt.

De Commissie gelooft
,
dat deze bedenkingen grootendeels zullen

vervallen, als men zich de eigenlijke reden voor den geest brengt,
waarom de persoonlijke verantwoordelijkheid van iederen steno-

graaph voor zijn werk in het reglement is opgenomen. Toen de
stenographische inrigting tot stand werd gebragt

, had reen , wat
de wijze van werken der stenographen betreft, tusschen meer dan
één stelsel de keus. Men kon het voorbeeld der toenmalige
Fransche kamers volgen, waar men stenographen van verschil-

lenden rang had , de arbeid van den een door den ander werd
nagezien , en dus het verslag vau het verhandelde van het geheele
corps uitging. Men kon aan den anderen kant Ider invoeren , wat in

Belgie bestaat, namelijk individuelen arbeid door iederen steno-

graaph en herziening daarvan des noods door den betrokken spreker.

De Commissie koos ,
na zich in Belgie door een deskundige (den

heer Tardieu
)
te hebben laten voorlichten

, het laatste stelsel. Na-
volging van het Fransche voorbeeld scheen te meer te verwer-
pen ,

omdat daarbij een geoefend personeel behoorde, zoo tal-

rijk , dat de Regering en Kamers zeer zeker tegen de daarmede
gepaard gaande uitgaven zouden hebben opgezien. Nu had de
bepaling omtrent de persoonlijke verantwoordelijkheid der steno-

graphen zeer wel in hunne instructie kunnen worden opgenomen

;

maar vermits het daarbij het hoofdbeginsel der geheele inrig-

ting gold
,

scheen het noodig daarvan in het reglement zelf ge-

wag te maken. *

Intusschen is het volkomen waar, wat in het Verslag der
Tweede Kamer wordt aangemerkt, dat men aan het aangenomen
beginsel niet getrouw is gebleven

,
daar bij de stenographische in-

rigting revisoren zijn aangesteld, die het werk van iederen steno-

graaph moesten nazien. Die afwijking was in den beginne vol-

strekt noodzakelijk. De stenographen waren nog te weinig geoe-

fend , om zich bij het uitwerken der redevoeringen voor mis-
vattingen te kunnen hoeden. Maar dit is langzamerhand ver-

beterd
,

en de Commissie heeft dan ook , zoodra dit mogelijk

was, de revisie beperkt. Zelfs is in den laatsten tijd eene proef

genomen , om de revisie in het geheel niet te doen werken

,

welke proef aanvankelijk zeer goed is gelukt. Thans derhalve

,

nu de bepaling , die het geheele karakter onzer stenographische

inrigting uitdrukt’, werkelijk in ’t leven is getreden
,

die te doen
wegvallen, schijnt noch noodzakelijk noch raadzaam.
Wat het! denkbeeld betreft, om bij het reglement straffen te be-

dreigen tegen de stenographen die hunne taak niet behoorlijk ver-

vullen, moet de Commissie aanmerken, dat uitgewerkte verorde-

ningen in dien geest niet te ontwerpen zijn. Men zou daarvoor
in allerlei kleine bijzonderheden moeten treden en dan toch het

doel niet bereiken. Intusschen is de inrigting zoodanig, dat in

liet verslag van het verhandelde geene leemte kan voorkomen

,

zonder dat men weet , aan welken stenograaph of aan welke om-
standigheid die te wijten is. De Commissie slaat den loop dor
zaak steeds naauwlettend gade. Zij zou , wanneer het haar hleek
dat een stenograaph verre en bij herhaling te kort schoot, niet

aarzelen ,
hem door schorsing te straffen , of hem zelfs geheel

verwijderen.

Ad Art. 6. In beide de Kamers heeft men de opmerking ge-
maakt, dat het de bedoeling der Commissie niet kan geweest zijn,

zoo als echter uit de vroegere Nota van Vyziging was af te

leiden , uit dit artikel de bepalingen te doen wegvallen , dat de
werkzaamheden der kweekelingen door de Commissie worden
geregeld. Die aanmerking is volkomen juist. Alleen eene sehrijf-

feil , in het thans overgelegd gewijzigd ontwerp hersteld , heeft

de twijfeling doen ontstaan.

Ad Artt. 10—12. Het is der "Commissie zeer aangenaam
geweest ,

uit de ontvangenc verslagen te ontwaren
, dat vele leden

der beide Kamers zich vereenigen met de door haar voorgesteldo

wijziging in deze artikelen, hoofdzakelijk daarin bestaande, dat

de uitgewerkte redevoeringen niet meer als tot r.u toe aan do

leden , die het woord hebben gevoerd , ter herziening zullen

worden toegezonden , maar dat dezen , des verkiezende
,

gele-

genheid zullen hebben , die stukken ter Griffie van de beido Ka-
mers to komen nazien. Do Commissie verwacht toch van dien

maatregel veel goeds voor eene bespoedigde uitgave van het verslag

van iedcro zitting, en zij is innig overtuigd, dat zonder die be-

spoediging , vooral hier to lande , het nut der openbare beraad-
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glagingin eene vertegenwoordigende vergadering tot zekere hoogte

verloren gaat.
. , ,

Dat echter aan het nieuw in te voeren stelsel zwarigheden ver-

bonden zijn, heeft de Commissie zich niet ontveinsd, en het heeft

haar dan ook niet verwonderd , dat verscheidene leden der

Tweede Kamer daarop bepaald gewezen eD dien ten gevolge ver-

langd hebben, dat, zoo het vroegere stelsel niet behouden kon

blijven, ten minste aan de leden een langer tijdsverloop tot het

nazien hunner redevoeringen wierd gegund. De voorname aan-

leiding tot dit verlangen was daarin gelegen, dat de sprekers,

vooral bij drukke beraadslagingen en werkzaamheden, noch tijd,

Tloch gelegenheid zouden hebben ,
om een deel van den avond

op de Griffie aan het nazien hunner in dé ochtendzitting uitgespro-

kene redevoeringen te besteden.

De Commissie vleit zich, dat dit bezwaar bij velen met zoo

Bterk zou hebben gewogen ,
als het onderzoek in de Afdeelingen

later had plaats gehad. Juist gedurende de twee of drie laatste

maanden van het vorig jaar ,
hebben de leden der Kamers de

ondervinding kunnen opdoen , dat , zoo als de stenographische

inrigting thans werkt, het nazien der redevoeringen veel gemak-

kelijker gaat ,
dan het zich vroeger liet aanzien. Men doelt hier

niet zoo zeer daarop ,
dat het gesprokene juister wordt weder-

gegeven, maar wel op de omstandigheid, dat in den ïegel de

redevoeringen ,
die in de eerste helft eener zitting zijn uitgespro-

ken ,
gedurende de tweede helft geheel uitgewerkt voor de spre-

kers liggen, en dat de voorbeelden talrijk zijn, dat de daarin

noodige correctien nog vóór dat de ochtendzitting gesloten wierd,

door de sprekers waren volbragt. Daarom blijft wel het bezwaar

Voor de later in de zitting uitgesprokene redevoeringen bestaan
;
doch

ïn de meeste gevallen zal , ook dan wanneer het betrokken lid

dien avond eene commissie moet bijwonen, voor het nazien dezer

Stukken nog wel eenige tijd overschieten. Men zou zich daar-

omtrent insgelijks op de ondervinding der laatste maanden kun-

nen beroepen.

Maar waarom dan toch niet, kan men vragen, den tijd, ge-

durende welken de redevoeringen ter inzage liggen, nog met

eenige uren verlengd ? Het antwoord is eenvoudig.
.

Alleen wan-

neer het uitgewerkte verslag van eene openbare zitting denzelfden

6VOnd, waarop zij gehouden is, volledig ter drukkerij wordt be-

zorgd, is het in het licht verschijnen daarvan den volgenden dag

mogelijk. Wordt eenmaal die termijn overschreden, dan vloeit

bij beraadslagingen, die vele dagen achtereen duren, de eene

vertraging uit de andere voort , en ziet men zich ten laatste te-

ruggebragt tot een vroeger tijdperk, toen het uitgewerkt ver-

slag
3

van het verhandelde in de Tweede Kamer soms weken na

den afloop der zittingen openbaar werd gemaakt.

Nu is wel van de zijde van leden der Tweede Kamer een

denkbeeld geopperd, dat veel moeijelijkheden zou afsnijden , na-

melijk om de sprekers in ’t geheel niet met de herziening hunner

redevoeringen te mengen , en het uitgewerkt verslag geheel voor

de verantwoordelijkheid der stenographen te laten ; doch de op-

volging van dit denkbeeld is
,

in het oog der Commissie , ten

minste voor alsnog, hoogst onraadzaam. Zoo de stenographen

zich steeds meer bevlijtigen
,
om het gesprokene naauwkeurig we-

der te geven ,
zullen de leden er van zelf toe komen , om 5f de

herziening geheel na te laten, öf zich met een oppervlakkig door-

loopen van het stuk te vergenoegen. Welligt kan men thans

reeds eenigermate daarop rekenen. Maar een bepaalde regel kan

dit tot nu toe niet zijn. Eene verandering van dien aard zou

zelfs aan het Bijblad zijne tegenwoordige waarde voor een goed

deel kunnen ontnemen.

De Commissie meent derhalve bij haar gedaan voorstel te

moeten volharden. Zij vertrouwt daarbij op den tot nu toe steeds

gebleken ijver van de leden der beide Kamers om tot het hoofd-

doel, waarvoor de stenographische inrigting is ingesteld, mede te

werken. In dat vertrouwen meent zij zelfs in haar oorspronkelijk

voorstel nog eene kleine wijziging te mogen maken. De uiterste

termijn
,
waarop het gesprokene in eene ochtendzitting ter inzage

ligt, was daarbij op het uur van middernacht gesteld. Na een

opzettelijk ondefzoek is het der Commissie gebleken , dat deze

tijdsbepaling, in verbaUd met den arbeid ter Lands- drukkerij
,

die ,
als de openbare zittingen dag aan dag op elkander volgen

,

niet gering is, bezwaren in heeft. Zij heeft dien ten gevolge den

bedoelden uitersten termijn op des avonds ten elf ure gesteld.

Blijkens het verslag van het verhandelde in de Afdeelingen der

Eerste Kamer, is daar door een deel der leden het denkbeeld ge-

opperd ,
-om ,

terwijl overigens de thans voorgestelde regel om-
trent het nazien der redevoeringen zou worden gevolgd ,

daarop

eene uitzondering te maken voor de zoodanige, welke in de laatste

zitting vóór een reces der Kamer worden uitgesproken. Deze

zouden ,
op daartoe te kennen gegeven verlangen

,
naar de woon-

plaats der sprekers worden opgezonden. Het doet der Commissie

lepd, zich met deze wijziging niet te kunnen vereenigen. Ge-
heel het stelsel zou daardoor omver worden geworpen. De Com-

missie erkent wel, dat het voor sommige leden der Kamer be-

lemmerend kan zijn, als er eene schorsing de^ werkzaamheden

plaats vindt ,
alleen voor het nazien der redevoeringen langer in

’sHage te moeten blijven ;
maar die belemmering zal zich, ook

blijkens het voorafgaande ,
slechts zeldzaam voordoen. Er kun-

nen schikkingen getroffen worden
,
om die ,

zooveel slechts eenig-

zins mogelijk is
,

te verminderen ,
en in allen gevalle kan het

hier dan toch slechts een oponthoud van weinige uren gelden.

Ad Art. 10. Door eenige leden der Eerste Kamer is voor-

gesteld ,
om in de tweede alinea van dit artikel, in plaats van:

ter inzage der sprekers
,

te lezen : ter inzage des sprekers ,opdat

duidelijker uitkome ,
dat het regt van iederen spreker niet verder

gaat
,
dan tot het nemen van inzage van hetgeen hij zelf gespro-

ken heeft. Er bestaat tegen deze kleine wijziging geenerlei

zwarigheid.

Ad Art. 11. De leden der Tweede Kamer, die den tijd, gedu-

rende welken de redevoeringen ,
in eene gewone zitting uitge-

sproken, ter inzage zullen liggen, verlengen wilden
,

.hebben een

gelijksoortig voorstel omtrent den bepaalden termijn voor de

avondzittingen gedaan. Ook met dit denkbeeld kan de Commissie

zich niet vereenigen. Vooral als er avondzittingen zijn ,
is het ,

zoo het in het licht komen der verslagen niet uitermate zal

worden vertraagd, volstrekt noodzakelijk, dat alles binnen den

kortst mogelijken tijd afloope. Reeds bij het volgen van het denk-

beeld der Commissie zal het ter Lands-drukkerij buitengewone

inspanning kosten
,
om ten gevolge van het houden eener avond-

zitting, geene stremming te doen ontstaan. Tn het belang van de

goede’ werking der stenographische inrigting zijn zulke zittingen

nooit wensehelijk.

Ad Art . 13. Met opzigt tot dit artikel zijn in de beide Kamers

met elkander strijdige denkbeelden geopperd. In de Eerste Ka-

mer waren leden ,
naar wier oordeel de termijn van terugzen-

din g voor de Hoofden van ministeriele departementen ,
die steeds

met zoo veelvuldige werkzaamheden zijn bezwaard, te kort is.

In de Tweede Kamer gaf men in bedenking of de heeren Minis-

ters niet aan den algemeenen regel konden worden gebonden. Het

voorstel der Commissie ligt tusschen die beide uitersten. Zij ge-

looft
,
dat men aan de Ministers des Konings verschuldigd is ,

hen

niet te noodzaken tot het verlaten van hunne woningen of de-

partementen ,
om hunne redevoeringen ter Griffie der Kamer te ko-

men nazien, en vertrouwt aan den anderen kant op hunne bereid-

willigheid om zooveel in hen is, mede te werken tot het doel,

dat de Commissie beoogt.

Ad Art. 14. Verscheidene leden der Tweede Kamer meenden,

dat de hier voorkomende bepaling omtrent de mededeeling van

geschrevene redevoeringen ,
aanhalingen en becijferingen kon wor-

den weggelaten ,
daar de stenograaph de woorden van eenen spre-

ker
,
die zijne rede leest, evenzeer moet opteekenen, als van den-

gene ,
die geene schriftuur in de hand heeft. De stenograaph kan

toch, zeide men, nooit te voren weten, of en in hoeverre de re-

denaar zich aan het door hem op schrift gestelde houdt. De Com-

missie stemt dit laatste volkomen toe, maar is toch voor het be-

houd der bepaling. Zij is niet voor de stenographen, maar voor

den spreker geschreven. Voor dezen kan er geen bezwaar be-

staan ,
eene geschrevene redevoering voor het op te maken verslag

af te staan. Daardoor verwerft hij toch de zekerheid ,
dat het

Bijblad zijne woorden geheel letterlijk zal wedergeven.

Ad Art. 15. Eenige leden der Tweede Kamer achten den tijd

,

gedurende welken de stenographische aanteekeningen en de kopij

van het verslag der zitting moeten Avorden bewaard ,
te. lang.

Zij meenen, dat daaruit noodelooze ophooping van schrifturen

ter Griffie moet ontstaan. Het antwoord is ,
dat uit die ophoo-

ping tot nu geenerlei ongelegenheid is gerezen ,
en dat dus het

lange bewaren der oorspronkelijke aanteekeningen niet schaadt

,

terwijl het in bepaalde, ofschoon hoogst zeldzaam voorkomende

gevallen zou kunnen baten.

Ad Art. 18 (thans 17). Van de zijde der beide Kamers is de aan-

merking gemaakt ,
dat uit dit artikel de woorden : » met uitzondering

„alleen voor die gedeelten ,
vjaarvoor de bijdragen niet bij tijds zijn

geleverd" , als niet overeen te brengen met het nieuw aan te ne-

men stelsel
,
moeten worden weggelaten. Men erkent volmondig

de juistheid dier aanmerking en heeft daaraan gevolg gegeven.

Uit de Afdeelingen der Tweede Kamer zijn nog drie bedenkin-

gen voortgekomen , die niet bepaald tot den tekst van het Regle-

ment betrekking hebben.

Vooreerst wilde men nog, zoo mogelijk, verbetering gebragt

hebben in de plaatsing der stenographen in de vergaderzaal der

Tweede Kamer, opdat zij eiken redenaar behoorlijk zouden kun-

nen verstaan. De Commissie laat de daaromtrent .geopperde

denkbeelden in hunne waarde ,
maar meent ,

dat zij niet tot het

beoogde doel zouden leiden. Zoo de stenographen than3 sommige

sprekers niet ofbezwaarlijk kunnen verstaan ,
is de reden daarvan

niet te zoeken in de minder gunstige plaatsing der
.

stenographen ,

maar in het orgaan der sprekers. Verandering in de inrigting
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der banken en dergelijke behoort daarenboven niet tot het gebied

der Commissie voor de Stenographie
,
maar tot dat van de

•Commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden.

In de tweede plaats heeft men te kennen gegeven
,
dat

, zoo als

de werkzaamheden thans loopen, de eenig overgebleven revisor

bezwaarlijk op den duur in dienst der Kamers kan blijven, doch

-tevens hulde gedaan aan den ijver en de bekwaamheid, waarvan
die ambtenaar en de voor eenigen tijd afgetreden revisor blijken

hebben gegeven. De Commissie vereenigt zich ten volle met dezen

lof. Indien zij later tot het ontslag van den eenig overgebleven

revisor mogt besluiten, zal ook zij doen, wat zij vermag, om
hem bij het Gouvernement voor de herplaatsing in eene andere

,

aan zijne verdiensten geëvenredigde ambtsbetrekking aan te be-

velen. Intusschen is , naar het oordeel der Commissie
, het tijdstip

voor dat ontslag nog niet gekomen. De revisie is wel bij wijze

van proefneming, maar nog niet definitief, afgeschaft. Ook is

.het stel stenographen op dit oogenblik nog niet volledig genoeg
, om

tot de verwijdering van den hier bedoelden ambtenaar te kunnen
besluiten.

Eindelijk is nog een wensch geuit omtrent het brengen van ver-

betering in de wijze van drukken en uitgeven der Bijlagen van
het Bijblad. Dat onderdeel van het Bijblad is, zegt men, thans

•een doolhof, waarin het bijna onmogelijk is den weg te vinden.

Men heeft hier een punt aangeraakt
,
waarop de Commissie sedert

-lang de aandacht gevestigd jieeft en waaromtrent zij in der tijd

een zeer bepaald en wijdloopig onderzoek heeft ingesteld. Dat
onderzoek heeft haar geleerd, dat de verbetering, waarvan men
spreekt

,
den Lande op eene vermeerdering van uitgave van ver-

scheidene duizenden gulden zou te staan komen. Al was dit niet

reeds een wezenlijk bezwaar, dan zou het toch twijfelachtig zijn,

of het maken der hier bedoelde verandering niet veeleer tot de

bevoegdheid van het Gouvernement, dan tot die der Commissie
behoort. Het is niet de Commissie of de beide Kamers

, maar de

Regering die het Bijblad uitgeeft. Overigens meent men te moeten
doen opmerken., dat, ten minste voor zooveel de Bijlagen van
het Bijblad over het tijdperk der zitting van 1851—1852 betreft,

het onlangs in het licht verschenen register, hetwelk men aan den
ijver van den straks bedoelden revisor te danken heeft, een ge-

schikten leiddraad aanbiedt om den weg te vinden in datgene

,

wat men niet geheel ten onregte een doolhof heeft genoemd.
Aldus vastgesteld bij de Commissie, den 14den Februarij 1853.

De Brauw.
Van Rijckevorsel.
’T Hooft.
Van dek Linden.
Van HoëvELL.
Wintgens.

De Commissie van Rapporteurs heeft, na van de bovenstaande
memorie en het daartoe behoorend gewijzigd ontwerp kennis te

hebben genomen
,
geen nader onderzoek te dezer zake in de Af-

deelingen der Kamer noodig geoordeeld en gemeend in dit Eind-
verslag zich tot het doen blijken van deze beslissing te kunnen
bepalen.

Aldus vastgesteld by de Commissie ,
den 9den Maart 1853.

-ZïLKEK.
Van Goltstein.
Metman.
Van der Veen.
Heemskerk.

[XI. 4.]

GEWIJZIGD ONTWERP VAN REGLEMENT voor de

openbaarmaking van het verhandelde in de beide Kamera der

Staten-Generaal dpor middel der Stenographie.

Art. 1. Do zorg voor hot bevorderen der openbaarmaking van
het verhandelde in beido de Kamers der Staten-Generaal door

middel der stenographie wordt toevertrouwd aan eene gemengde
Commissie, waartoe elko Kamer jaarlijks drie leden benoemt;
welke drie leden in en voor elke Kamer uitmaken eene afzon-

derlijke Commissie van Stenographie.

Art. 2. Do gemengde Commissie benoemt een voorzitter, van
wien de oproeping tot do bijeenkomsten uitgaat. Die voorzitter

wordt, bij ontstentenis, door het oudste, ter plaatse aanwezig lid

vervangen. Do Commissio beslist bij meerderheid der aanwezige
leden. Bij staken van stemmen heeft do voorzitter cene beslis-

sende stem.

Art. 3. Do gemengde Commissio wordt bijgestaan door een

der Griffiers van do Kamers ,
daartoo door haar uit to noodigen.

Avt. 4. Voor de dienst der stenographie van beido do Kamers
worden hoogstens tien stenographen aangesteld.

Ieder stenograaph is voor zijnen arbeid verantwoordelijk.

I Art. 5. Wanneer beide de Kamers gelijktijdig openbare ver-

gaderingen houden, wordt, behoudens de nadere bepalingen in de
instructie voor de stenographen

, da helft hunner voor de dienst

in iedere Kamer afgezonderd.

Art. 6. Er kunnen
,
buiten de stenographen, kweekelingen in de

stenographie voor de dienst der Kamers worden aangesteld , wier
werkzaamheden door de gemengde Commissie worden geregeld.

Art. 7. Alle aanstelling en ontslag van de stenographen en de
kweekelingen geschiedt door de gemengde Commissie, die daarvan
telkens aan de beide Kamers en aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken kennis geeft.

Art. 8. De voordragten aan de Regering omtrent de tractements-
bepalingen gaan van de gemengde Commissie uit.

Art. 9. Ieder spreker in eene der Kamers , en dus zoowel de
hoofden van ministeriele departementen als de leden , kan , des

verkiezende , het uitgewerkt verslag van het door hem gesprokene
nazien.

Art. 10. Om den spreker daartoe in staat te stellen , wordt
het uitgewerkt verslag van het door hem gesprokene door de ste-

nographen ter G riffie bezorgd. De stenographen zijn verpligt deze
bezorging zoo spoedig mogelijk, wat het gesprokene in eene och-
tendzitting betreft, uiterlijk des avonds ten zeven ure van den dag
der zitting , te doen plaats hebben.

De Griffier zorgt dat dit uitgewerkt verslag, terstond na de
bezorging , in een daartoe bestemd vertrek ter inzage des sprekers
worde nedergelegd.

Art. 11. In geval van het houden van avondzittingen , wordt
het uitgewerkt verslag van het daarin verhandelde uiterlijk ten

negen ure van den volgenden ochtend, door de stenographen ter

Griffie bezorgd en verder terstond ter inzage nedergelegd.

Art. 12. Het uitgewerkt verslag der gewone zittingen wordt
des avonds ten elf ure , en dat der avondzittingen ten twaalf ure

van den volgenden dag, zonder eenig verwijl, door de zorg van
den Griffier, naar de drukkerij verzonden.

Art. 13. Aan de hoofden der ministeriele departementen wordt,
op daartoe te kennen gegeven verlangen, eene kopij van het uit-

gewerkt verslag van het door hen gesprokene ,
door tusschenkomst

der Griffie , toegezonden.

De termijn van bezorging is dezelfde als voor de leden, en de
tijd ter inzage een uur langer.

Indien de toegezondene kopij op het bepaalde uur niet ter Griffie

is terugontvangen , wordt het verslag onverwijld naar de drukkerij

verzonden.

Art. 14. Geschrevene redevoeringen, en voor zoover dit mo-
gelijk is, aanhalingen en becijferingen worden door de sprekers

gedurende de zitting of anders binnen twee uren na het einde

daarvan ter beschikking van de stenographen gesteld.

Art. 15. De stenographische aanteekeningen en de ter druk-

kerij gezondene kopij van het verslag der zittingen worden , na
gemaakt gebruik, op de Griffien bewaard, zoodat het mogelijk

blijft die te raadplegen. Eerst veertien dagen na het sluiten der

zitting van de Staten-Generaal worden deze geschriften , voor

zoover de sprekers ze dan niet terugverlangen, vernietigd.

Art. 16. De stenographen mogen gedurende de zitting in hunne
werkzaamheden door niemand worden gestoord.

Art. 17. De instructie voor de stenographen wordt door de

gemengde Commissie vastgesteld. Daarbij moet steeds de berei-

king van het doel dezer inrigting in het oog worden gehouden

,

namelijk, dat het gedrukt verslag van het verhandelde in iedere

zitting der Kamers, binnen vier en twintig uren na den afloop

der zitting in ’t licht verschijne en verzonden worde.

[XC. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de citting

van den 10den Maart 1853.

MIJNE HEEREN

!

Hiernevens wordt aan U ter overweging voorgelegd een Ontwerp

van Wet, strekkende tot regeling van het gebruik van het kolo-

niaal batig slot over 1851.

In de toelichtende Memorie , by dat ontwerp gevoegd en die

van bijlagen is voorzien
,
worden de redenen ontwikkeld waarop

het rust.

En hiermede , Mijne Heercn ,
bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhagc ,
den lOden Maart 1853.

WILLEM.
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(Koninklijke Boodschap
;
Ontwerp van Wet

;
Memorie van Toelichting.)

[XC. 2.]

ONTWERP VAN WET tot regeling van het gebruik van

het koloniaal batig slot over 1851.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de bij Ons besluit

van 26Januaiïj 1853, n°. 75, goedgekeurde rekening der koloniale

remises over 1851 een batig slot, ten behoeve van het moederland,

oplevert ,
ten bedrage van f 7,879,447.48 ; dat het gebruik van dat

batig slot bij de wet moet worden geregeld ; en dat
,
volgens art. 1

,

n°. 10, der wet van 31 December 1850 (Staatsblad n°. 114), de

voormelde som, bij de wet, aan de schatkist moet worden toe-

gewezen ,

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-

staan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

Het batig slot van de rekening der koloniale remises
,
over het

jaar 1851, ten bedrage van zeven miüioen acht honderd negen en

zeventig duizend vier honderd zeven en veertig gulden
,
acht en veertig

centen ,
wordt toegevoegd aan de middelen en inkomsten over het

dienstjaar 1851.

Lasten en bevelen ,
dat deze in het Staatsblad zal worden ge-

{

(laatst, en dat alle ministeriele departementen
,
autoriteiten

,
col-

egien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige

uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te den

[XC. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Naar luid van do Algemeene Rekening der koloniale remises

over het jaar 1851 , onderzocht door eene Staats-commissie
, op

de wijze bepaald bij Koninklijk besluit van 29 September 1841

(Staatsblad n°. 38) en goedgekeurd bij ’s Konings besluit van 26

Januarij 1853, n°. 75, is de zuivere opbrengst der in 1851 ver-

kochte gouvernements- koloniale producten geweest f35,203,845.67 5

De overige ontvangsten waren 595,240.52 5

te zamen f35,799,086.20

Op deze opbrengst zijn aangewezen de volgende

uitgaven, daaronder begrepen de gereserveerde

saldo’s, welke op 31 December 1851 nog niet

waren uitgegeven, maar eene bepaalde bestemming

hadden, te weten:

a. Betaling van wissels
,

getrokken door den
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie,

tot dekking van het nadeelig verschil tusschen

de ontvangsten en uitgaven der administratie

aldaar . . f 4,680,000.00

b. Uitzending van specie naar

Indie, tot hetzelfde einde. . . . 3,319,273.325

c. Restitutie aan de Nederland-

sche Handel-maatschappij van stor-

tingen, door hare factorij te Ba-
tavia in de Indische kas gedaan
tot hetzelfde einde ...... 3,800,000.00

d. Renten der Oost-Indische •

schulden ,
volgens de wetten van

24 April 1836, 11 Maart 1837, 27

Maart 1838 en 22 December 1838,

gestort in de schatkist van het

moederland 9,800,000.00

e. Renten der restant-schuld aan

de Nederlandsche Handel-maat-
schappij ,

volgens de wetten van

6 Maart en 23 November 1844 . 400,000.00

f. Uitzending van verschillende

goederen voor de koloniale dienst . 2,965,250.79

g.

Diverse koloniale uitgaven . 1,418,711.79 5

h. Subsidien aan de West-Indi-

sche koloniën 383,415.285

i. Idem aan de bezittingen ter

Kuste van Guinea 70,500.00

k. Betalingen voor rekening van

anderen.......... 1,082,487.525

27,919,638.72

De Algemeene Rekening
,
aanwijzende de hoeveelheden produc-

ten in 1851 te gelde gemaakt, en waardoor het bovenvermeld
provenu is verkregen, wordt, tot verdere toelichting, in afschrift

hiernevens gevoegd , met vijf bijlagen , alsmede afschrift van do
insgelijks bij ’s Konings besluit van 26 Januarij 1853, n°. 75,

goedgekeurde, door de vorenbedoelde Staats-commissie onder-
zochte eerste suppletoire rekening van 1850, met drie bijlagen,

een en ander ten vervolge op vroegere mededeelingen van dien

aard, en ter voldoening aan art. 6 van het reeds aangehaald
Koninklijk besluit van 29 September 1841.
Ook wordt nog hiernevens gevoegd een afschrift van het proces-

verbaal van de zittingen der Staats-commissie, die de voormelde
rekeningen heeft onderzocht.

De verschillen tusschen de raming van de opbrengst der gou-
vernements-producten enz. over 1851 (medegedeeld bij de Me-
morie van Toelichting van het wets-ontwerp op de middelen voor
het dienstjaar 1851) en de nu verkregen resultaten, worden aan-
gewezen door de volgende cijfers.

De raming bedroeg f31,000,000.00
er is ontvangen 35,799,086.20

voordeelig verschil . f 4,799,086.20

Dit voordeelig verschil is ontstaan door de volgende oorzaken:

a. Er was geraamd, dat zou worden verkocht eene hoeveel-

heid van 725,000 pikols kofflj
;

terwijl verkocht zijn 751,1443/10
pikols, dus 26,1443/10 pikols meer. Daarenboven is de prijs per

pikol f 4.953/10 cents hooger geloopen dan de begrooting , waar-
door de geraamde opbrengst der koffij

, ad . . f13,775,000.00

door de werkelijke ad 17,992,129.17

i? overtroffen met . f 4,217,129.17

b. De hoeveelheid te verkoopen suiker was geraamd op 992,000

pikols. Er zijn verkocht 1,001,27 673/100 of 927673/100 pikols meer.
Ook de prijs per pikol is 197/10 cents hooger geloopen dan de

raming. De totale opbrengst was geraamd op . f 9,443,840.00

en is geweest 9,729,469.59

dus meer . f 285,629.59

c. Men had geraamd te zullen verkoopen 8300 pikols indigo.

Er zijn slechts verkocht 6324608/1000 pikols. Daarentegen is de

prijs per pikol f 116.644/, n hooger geloopen, zoodat de werkelijke

opbrengst ad f 2,651,998.06

de raming ad 2,512,200.00

nog overtroffen heeft met . f 139,798.06

d. Er was gerekend op een verkoop van 70,000 pikols tin, ter-

wijl verkocht zijn 57,6025/10 pikols , alzoo 12,3975/10 pikols minder.
De netto prijs per pikol was geraamd op f 46.70 en is geweest
f 50.611/2 , alzoo f 3.911/2 per pikol meer. De geheele opbrengst

van tin was begroot op . . f 3,269,000.00

en is geweest 2,915,548.99 5

alzoo minder . f 353,451.005

e. In stede van 7000 pikols thee, welke men geraamd had
te verkoopen, zijn werkelijk verkocht 65 59232/1000 pikols, of

440768/1000 pikols minder. Daarentegen is de verkregen netto prijs

per pikol, ad f 47.077/10 ,
boven de raming, ad f 38.08, gestegen

met f8.997/10 en heeft de werkelijke opbrengst ad f 308,791.53

de geraamde ad 266,600.00

overtroffen met . f 42,191.53

ƒ. In stede van 400 pikols cochenille ,
zoo als geraamd was ,

zijn verkocht 446296/1000 pikols. Daarentegen is de prijs, ad
f 203.616/

1() , beneden de raming, ad f 233.30, gebleven met
f29.684/10 . De geheele opbrengst was geraamd op f 93,300.00

en is geweest 90,873.13

Het batig slot is derhalve f 7,879,447.48

hetwelk in de schatkist van het moederland is overgebragt.

alzoo minder . f 2,426.87

g. Er is in 1851 geen tabak veracht en alzoo levert dit
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;
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eene minderheid op van f 189,700 ,
-waarop de verkoop geraamd

was.
h. De opbrengst der specerijen enz. was geraamd op eene som

van f 1,200,000.00

en is geweest 1,515,035.20

alzoo meer . f 315,035.20

i. Voor diverse ontvangsten was gesteld . . f 250,360.00
er is ontvangen 595,240.52 5

alzoo meer . f 344,880.525

I

waaronder begrepen zijn ontvangsten voor rekening van der-

den en eene restitutie van -te veel berekende commissie, door de
Nederlandsche Handel-maatschappij

, op welk een en ander bij bet
opmaken der raming niet gerekend was.

[XC. 4.]

Minder d.

ƒ•

9-

RECAPITULATIE.
Meer a. .

h. .

e. .

e. .

h. .

i. .

f 353,451,005

2,426.87

189,700.00

f 4,217,129,17

285,629.59

139,798.06

42,191.53
315,035.20

344,880.52 5

f 5,344,664.075

545,577.875

Verschil als boven f 4,799,086.20

Ook wordt hierbij, in navolging van hetgeen bij eene vorige

gelegenheid geschied is , overgelegd de staat van bet administratief

kapitaal van Nederlandscb Indie, onder 31 December 1851.

De Minister van Kolomen
,

Chs. F. Pahud.

ALGEMEENE REKENING
,
aantoonende de hoegrootheid der Oost-Indische Remises in Goederen

en Geld, en het gebruik van die Remises gemaakt gedurende het jaar 1 8

5

1 .

Ontvangsten.

Gouvernements-producten in 1851 verkocht.

Koffij . . . circa f 23.953/10 f 17,992,129.17

Suiker . . . » )) J) 9.71 7/ï0
9,729,469.59

Indigo . . . . . . 6,324608/1000 ï) » » 419.314/10 2,651,998.06

Notenmuscaat . . . 7,777568/l000 )) » »> 120.987/10 940,987.79

Foelie . . . » )) » 129.61 271,502.17

Kruidnagelen

.

. . . 5,850 w » » 24.93 145,840.27

Kaneel . . . )) » » 78.914/jo 103,902.61

Notenzeep . . . 367o6/
1000 » » » 71.974/I0 2,645.48

Cochenille. . » » )) 203.616/10 90,873.13

Thee . . . . . . 6,559232/1000 » J) n 47.07 7/10
308,791.53

Peper . . . )) » » 11.50 46,836.38

Kaneel-olie . . . . 1 1 kisten

of 127 flesschen, per flescb 26.146/10 3,320.50

Tin, 57,602500/1000 pikols » » 50.615/10 2,915,548.995

Restitutie van door de Handel-maatschappij te veel berekende commissie over in

1850 verkochte producten, uit de oogsten van 1848 en vroeger, overeenkomstig
arbitrale uitspraak dd. 1 November 1851

Winst op assurantie

Diverse ontvangsten

i

Ontvangsten voor rekening van anderen.

Civiel weduwen- en weezenfonds i . * t i i * .

Militair weduwen- en weezenfonds .««.<.
Verhoogd militair pensioenfonds ........ * . * . * * < . .

Nalatenschappen en diverse ontvangsten

Uitgaven.

f 35,203,845.675

130,913.705

354,563 98
27,296.365

27,030.49
48,814.375

5,455.125

266.485

£ 35,716,519.72»

82,566.475

f 35,799,086.20

GERESERVEERD. BETAALD.

Tot dekking van het nadcelig verschil tusschcn
de ontvangsten en uitgaven in Indie.

Wissels van den Gouvcrncur-Generaal f 1,307,000.00 f 3,373,000.00

Uitzending van muntspeciën naar Indie 279,430.95 3,039,842.375

Transporteren f 1,586,430.95 f, 6,412,842.375
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i.

Per transport

Restitutie van stortingen in de Indische kas door de Factorij

der Nederlandsche Handel-maatschappij

Renten der Oost-Indische schulden, volgens de wetten van
24 April 1836, 11 Maart 1837, 27 Maart 1838 en

22 December 1838 o . . .

Renten der restantschuld ad f10,000,000 aan deNederlandsche
Handel-maatschappij

,
volgens de wetten van 6 Maart en

23 November 1844 en 14 September 1849
Scheeps- en oorlogsbehoeften en goederen van onderscheiden

aard, naar Indie gezonden voor de administratie aldaar

Pensioenen ten laste der Indische kas:

burgerlijke

militaire

Verloftractementen

Kosten van het koloniaal werfdepot te Harderwijk . . .

Uitzending van suppletie-troepen

Transportkosten van gerepatrieerde militairen ....
Studie-kosten van jongelingen op de Militaire Academie te

Breda, bestemd voor de Oost-Indische dienst ....
Opleiding van jongelingen voor genees- en scheikundigen

voor de Oost-Indische dienst

Diverse betalingen aan teruggekeerde militairen ....

enKosten van het onderwijs in de Oostersche taal-, land'

volkenkunde aan de Academie te Delft

Kosten gevallen op de uitzending van burgerlijke ambtenaren,
zeevarenden enz

Diverse uitgaven

Hdalingen voor rekening van anderen.

Civiel weduwen-, en weezenfonds .

Militair weduwen- en weezenfonds
Verhoogd militair pensioenfonds .

Civile delegatien

Militaire delegatien

Goederen ten dienste van het officiers-kleeding-magazijn en
andere inrigtingen

Nalatenschappen en diverse betalingen

Uitgaven voor de West-Indische koloniën en
de Kust van Cfuinea.

Subsidie over 1851 aan de kolonie Suriname
Idem aan Curacao en onderhoorigheden
Idem aan de Kust van Guinea

Koloniaal batig slot

Saldo voor gereserveerde betalingen

GERESERVEERD.

f 1,586,430.95

BETAALD.

f 6,412,842.375

3,800,000.00

504,788.89

22,167.50
3,535.825

8,213.75

500.00

3,225.00

2,237.17

2,425.00

61,209.685

126.92

45.61

12,072.33

65,115.36

58,462.335

3,179,447.48

f 196,354.15

442,291.15

f 175,157.39
83,052.105

32,721.75

24,481.25

15,741.65

5,568.23

157,927.67

148,299.925

12,037.665

f 10,212,842.375

9,800,000.0a

400,000.00

2,460,461.90

638,645.30

162,747.625

336,722.375

8,275.00

129,271.27

39,536.295

198,774.69

104,579.95

178,223.165

414,297.83

147,700.40

34,622.29

4,116.67

f 318,265.26

4,700,000.00

f 24,188,502.14

1,082,814.995

5,018,265,26

5,510,003,805

f 35,799,086.20

De ondergeteekende Minister van Koloniën verklaart, dat de bovenstaande rekening naar waarheid is opgemaakt, en dat in
rekening en in de daartoe behoorende bijlagen zijn opgenomen al de remises, geene uitgezonderd, en al de uitgaven, ten laste v
die remises gedaan.

’s Gravenhage
, den 2den Augustus 1852.

(Get.) Chs. F. Pahud. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 26sten Januarij 1853, n°. 75.

* Mij bekend,
De Minister van Koloniën ,

{Get.) Chs. F. Pahud.
Voor eensluidend afschrift.

De fungerende Secretaris - Generaal ,

A. L. Weddik.

BIJBLAD VAN DE NEDERLAXD3CHE SXAATS-COüEANT. 1852— 1853. II.
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fiegeling van het gebruik van het koloniaal batig slot over 1 85 1

(Bijlagen.)

BIJLAGE A.

AANTOONING van het bruto Provenu der in 1 8

5

1 verkochte Oost-Indische Gouvernements-
producten en van de onkosten daarop gevallen.

PRODUCTEN.
Hoeveelheden

in

Pikols.

Bruto provenu. Onkosten. Netto provenu.

Koffij 751,144.300 f24,221,042.855 f 6,228,913.685 f 17,992,129.17
Suiker 1,001^76.730 16,423,858.71 6,694,389.12 9,729,469.59

Indigo 6,324.608 2,960,183.51 308,185.45 2,651,998.06

Notenmuscaat 7,777.568 1,116,366.07 175,378.28 940,987.79
Foelie 2,094.77

2

326,067.38 54,565.21 271,502.17

Kruidnagelen 5,850.000 234,936.30 89,096.03 145,840.27
Kaneel 1,316.663 131,687.56 27,784.95 103,902.61

Notenzeep 36.756 3,327.10 681.62 2,645.48

Cochenille 446.296 104,696.55 13,823.42 90,873.13
Thee 6,559.232 553,620.38 244,828.85 308,791.53

Peper 4,072.950 81,783.98 34,947.60 46,836.38

Kaneel-olie flesschen 127.000 3,716.82 396.32 3,320.50

Tin 57,602.500 3,256,603.35 341,054.355 2,915,548.99»

1,844,502.375 f 49,417,890.565 f 14,214,044.89 f 35,203,845.675

4
en 127 flesschen.

Af: het voordeelig saldo der assurantie-rekening met de Nederlandsche Handel-maatschappij

van voor gouvernements-rekening gehouden assurantiën in 1851 . . . 354,463.98

-
f 13,859.580.91

Bij het netto provenu gevoegd, hetgeen van de onkosten is a ^getrokken . . 354,463.98

Geeft totaal netto provenu en Avinst op assurantie . . f 35.558,309.655

BIJLAGE BS.

AANTOONING van de onkosten, gevallen op den overvoer en de te-gelde-making van de in i85i

verkochte Oost-Indische Gouvernements-pi’oducten.

OMSCHRIJVING. BEDRAG.

Premfèn van zee-assurantie

Scheepsvracht
Cargadoors-provisie
Premién aan de gezagvoerders van schepen . .

Inkomende regten en syndicaat
Sluisgeld

Ligdagen
Avarij-gros en particulier

Courtagie van sort. en inspect. der spece-
rijen enz

Courtagie van verkoop
Registratie en opcenten

Kosten van opslag, veiling, allevercn enz. .

Commissie der Nederlandsche Handel - maat-
schappij

Totaal der berekende onkosten . .

Waarvan wordt afgetrokken liet voordeelig saldo

der assurantie-rekening mot de Nederlandsche
Handel-maatschappij

, van voor Gouverne-
ments-rekening gehouden assurantie in 1851 .

Totaal der onkosten . . \

f (1)

(
2

)

1,181,772.08

9,578,018.67

22,741.48
32.536.10

91.186.11

1,605.25

3,164.98

72.823.11

175,283.64

554,394.60

334,280.80

807,251.12

1,358,991.92

f 14,214,044.89

354,463.98

f 13,859,580.91

TOELICHTINGEN.

(1) Van de zee-assurantie ad f 1,181,772.08
moeten Avorden afgetrokken :

de in 1851 verkregen Avinst op voor gouvernements-
rekening gehouden assurantie

,
blijkens rekening-

courant f 354,463.98
en de ontvangen vergoeding voor

schaden, avarij-gros enz., waarmede
het provenu der producten is verhoogd. 472,956.03—* 827,420.01

Zoodat de zee-assurantie op de in 1851 A'erkochte

producten gerekend kan worden gekost te hebben, f 354,352.07

(2) Hieronder zijn begrepen :

convooi-ongelden , openen , tarren , repareren
,
pakhuishuur

,

premien van brand-assurantie
,

provisie aan do vendumeesters

,

advertentiekosten ,
surveillance- en politie-ongelden, enz.

,
enz.

,
enz.

Deze onkosten zijn tariefsgewijze berekend in plaats van de

vroeger bepaalde maxima
,

\’oor alle onkosten , welke met 1851

zijn afgeschaft, waardoor verdere verrekeningen vervallen.
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Regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot over i85i.

(Bijlagen.)

BIJLAGE C.

SPECIFIEKE AANTOONING der Ontvangsten en

Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname

,

sluitende met de som in uitgaaf gebragt in de

Algemeene Bekening over 1 85 i

.

©ntvamgsten.

Remises in wissels
,
enz

Diverse •

©mtvangsten voor rekening
van anderen.

Nalatenschappen
Tot saldo: als gewoon subsidie . f 140,000.00

» » ten behoeve derEuro-
pesche kolonisatie 30,000.00

f 170,000.00

Af: Gereserveerd voor nog te

doene betalingen 12,072.33

f 24,583.51

7,307.47 5

17.35

157.927.67

f 189,836.00 5

Uitgaven.

Wissels, getrokken door den Gouverneur .

Pensioenen en onderstandgelden ....
Gagementen
Wachtgelden

Verloftractementen

Plantagie-
,

oorlogs- en andere behoeften .

Uit- en terugzendings -kosten van militairen

Diverse

Kosten der Europesche kolonisatie . . .

Uitgaven voor rekening van anderen.

Delegatien f 15,018.06

Nalatenschappen 42.38

Diverse 399.26

47,158.08

25.434.47 5

2,868.28

138.00

11,727.73 5

52,421.57

12,907.785

1,687.91

20.032.47

15,459.70

f 189,836.005

BIJLAGE

SPECIFIEKE AANTOONING der Ontvangsten en

Uitgaven ten behoeve van Curacao en onderhoo-

rigbeden, sluitende met de som in uitgaaf gebragt

in de Algemeene Rekening over 1 8 5 r

.

Ontvangsten.

Diverse

Ontvangsten voor rekening van anderen.
Tot saldo: Subsidie . . . . f 213,415.285

Af : Gereserveerd voor nog te

doene betalingen . . . 65,115.36

f 3,095.55

34.09

148,299.92 5

f 151,429.56 5

Uitgaven.

Wissels
,
getrokken door den Gouverneur .

Pensioenen en onderstandgelden ....
Gagementen
Uitgezonden goederen
Uitzending van ambtenaren

Idem » militairen

Diverse

Uitgaven voor rekening van
anderen.

Delegatien f 3,697.80
Nalatenschappen 22.20

Diverse 111.72

131,000.00

8,541.975

920.82

4,739.53

1,100.00

1,293.56

1.96

3,831.72

f 151,429.56 5

BIJLAGE Ë.

SPECIFIEKE AANTOONING der Ontvangsten en

Uitgaven
,
ten behoeve der Nederlandsche Etablis-

sementen ter Kuste van Guinea, sluitende met

de som in uitgaaf gebragt in de Algemeene Reke-

ning van 1 85 c

.

Ontvangsten.

Diverse

Tot saldo : Subsidie ....
Af : Gereserveerd voor nog te

doene betalingen . . .

70,500.00

58,462.335

f 11,214.70

12,037.665

23,252.36 5

Uitgaven.

Wissels door deu Gouverneur getrokken voor
tractementen , militaire soldijen

, huishoude-
lijke uitgaven, enz

Pensioenen en onderstandgelden
Wachtgeld

Yerloftractementen

Uitzending van ambtenaren
,
enz

Uitzending van goederen . . .

Diverse

9.201.24

3.638.25

819.00

1,700.00

1,528.08

5,809.215

556.58

23,252.36



526

Regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot over j85i.
(Bijlagen.)

[XC. 5.]

EERSTE SUPPLETOIRE REKENING der Oost-Indische Remises in Goederen en Geld over i85o,
en het gebruik daarvan gemaakt in i85i.

Ontvangsteu.

Saldo van vorige rekening wegens gereserveerde posten.

Voor wissels van den Gouverneur-Generaal
» uitzending van muntspeciën naar Indie

» scheeps- en oorlogsbehoeften en goederen van onderscheiden aard ....
» kosten van het koloniaal werfdepot te Harderwijk
» uitzending van suppletietroepen

» studiekosten van jongelingen op de Militaire Academie te Breda
,
bestemd

voor de Oost-Indische dienst

» kosten van opleiding van jongelingen tot genees- en scheikundigen voor
de Oost-Indische dienst

» diverse betalingen aan teruggekeerde militairen

» kosten van het onderwijs in de Oostersche taal-, land- en volkenkunde aan
de Academie te Delft

» diverse

» goederen ten dienste van het officiers-kleeding-magazijn
» nalatenschappen enz
» subsidie aan de kolonie Suriname
» idem aan Cura9ao en onderhoorigheden
)) idem aan de Kust van Guinea
» koloniaal batig slot

f 3,987,000.00

205,718.57

490,086.585

7,126.60

584.45

500.00

2,900.00

1,192.82 5

2,237.50

29,868.825

2,120,07

44.80
59,779.58

67,304.76 5

40,612.67

1,882,698.155

f 6,780,775.39 5

f 6,780,775.39 5

Vijven.

ïfat Rekking van het nadeelig verschil tusscken
de ontvangsten en nitgaven in findie.

Wissels van den Gouverneur-Generaal. .

Uitzending van muntspeciën naar Indie

Scheeps- en oorlogsbehoeften en goederen van onderscheiden
aard, naar Indie gezonden voor de administratie aldaar .

Kosten van het koloniaal werfdepot te Harderwijk . . .

Uitzending van suppletie-troepen
Studiekosten van jongelingen op de Militaire Academie te

Breda, bestemd voor de Oost-Indische dienst . . . .

Opleiding van jongelingen tot genees- en scheikundigen voor
de Oost-Indische dienst

Diverse betalingen aan teruggekeerde militairen enz. . . .

Kosten van het onderwijs in de Oostersche taal-, land- en
volkenkunde aan de Academie te Delft ......

Diverse uitgaven

betalingen voor rekening van anderen.
Goederen ten dienste van het officiers-kleeding-magazijn en

andere inrigtingen

Nalatenschappen en diverse betalingen

Uitgaven voor de W. I. koloniën en de
Kust van Guinea.

Subsidie aan de kolonie Suriname
Idem aan Cura^ao en onderhoorigheden
Idem aan de Kust van Guinea

Koloniaal batig slot

Saldo voor gereserveerde betalingen

,

GERESERVEERD.

3,933.945

34.304.38

4,637.225

10,306.175

1,882,698.155

BETAALD.

f 3,987,000.00

205,718.57

7,126.60

584.45

500.00

2,900.00

1,192.825

25,475.20

62,667.54

30,306.49 5

4,192,718.57

486,152.64

12,303.87 5

3.237.50

29,868.82 5

2,120.07

44.80

f 118,449.235

f 4,724,281.41

2,164.87

118,449.235

1,935,879.88

f 6,780,775.395

De ondergctcckende Minister van Koloniën verklaart, dat de bovinstaande Suppletoire Rekening naar waarheid is opgemaakt,
ep dat in die Rekening en in de daartoe behoorende bijlagen zijn opgenomen al de uitgaven in 1851 gedaan ten lasto van de
gereserveerde saldo’s der Algcmcenc Rekening van 1850.

’s Gravenhagc, den 2den Augustus 1852.

('Get .) Chs. F. Paucd.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den

26sten Januarij 1853, n°. 75.

Mij bekend.

De Minister van Koloniën
,

(Get.) Chs. F. Fahüd.
Voor eensluidend afschrift.

De fungerende Sccrctaj'is-Generaal

,

A. L. Weddik.
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Regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot over i85i.

(Bijlagen.)

BULAGE La
. Cl.

SPECIFIEKE AATSTOONING der Ontvangsten en

Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname,

sluitende met de som in uitgaaf gebragt in de

Eerste Suppletoire Rekening over i85o.

Ontvangsten.

Remises in wissels enz.

Diverse

Ontvangsten voor rekening
van anderen.

Restitutie aan de Koloniale kas . <

Tot saldo: Subsidie bij de vorige

rekening gereserveerd . • • •

Af : Gereserveerd voor nog te doene

betalingen ........
f59,779.58

34,304.38

f 6,913.375

8,811.935

177.00

25,475.20

f 41,377.51

Uitgaven.

Uitgaven.

Wissels
,
getrokken door den Gou-

verneur
Pensioenen en onderstandgelden . ,

Gagementen
Uitgezonden goederen . . . • •

Uitzending van ambtenaren. . .

Uit- en terugzendingskosten van mili-

tciircn •••••••••<
Diverse .

Uitgaven voor rekening van
anderen.

62,500.00
2,955.275

293.50
4,289.975

250.00

378.42

30.00

Delegatien f 1,182.50

Diverse 40.00

1 ,
222.50

f 71,919.67

Wissels
,
getrokken door den Gou-

Pensioenen en onderstandgelden .

Verloftractementen

Oorlogs- en andere behoeften . . .

Kosten der Europesche kolonisatie . • • • •

f 6,852.115

9,836.365

973.85

3,534.00

1,892.675

279.51

6,913.375

Uitgaven voor rekening
van anderen.

Delegatien

Nalatenschappen

f 9,836.98

130.195

1,128.445

11,095.62

f 41,377.51

BULAGE L®. DU

SPECIFIEKE AANTOONING der Ontvangsten en

Uitgaven ten behoeve van Curacao en onderhoo-

righeden, sluitende met de som in uitgaaf gebragt

ift. de Eerste Suppletoire Rekening over i85o.

Ontvangsten.

Diverse f 7,249.93

Ontvangsten voor rekening van an-
2,002.20deren

f 9,252.13

Tot saldo : Subsidie bij de vorige

rekening gereserveerd f67,304.765

Af: Gereserveerd voor nog te doene

betalingen 4,637.225

62,667.54

f 71,919.67

BULAGE L“. EU

SPECIFIEKE AANTOONING der Ontvangsten en

Uitgaven ten behoeve der Nederlandsche Etablis-

sementen ter Kuste van Guinea, sluitende met

de som in uitgaaf gebragt in de Eerste Suppletoire

Rekening van i85o.

Ontvangsten.

Tot saldo: Subsidie.

Af : Gereserveerd voor nog te doene betalingen.

f 40,612.67

10,306.175

i 30,306.495

Uitgaven.

Wissels, door den Gouverneur getrokken ,
voor

tractementen
,
militaire soldijen enz. . . .

Pensioenen en onderstandgelden

Verlof-tractementen

Uitgezonden goederen

Kosten voor de goudwassching en delving. .

f 25,806.81

1,212.75

276.00

350.00

2,102.52 5

12.00

546.41

f 30,306.49 5

BIJULAQ VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COCRANT. 1852—1853. II.



528

Regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot over i85i

(Bijlagen.}

[XC.
6.J

PROCES-VERBAAL der vergaderingen van de Staats-

commissie
,
benoemd bij Koninklijk besluit van den 19den

Augustus 1852, n°. -55.

Vergadering van Maandag den 4den Oclober 1852.

TEGENWOORDIG.:

de Minister van Koloniën, Voorzitter ,

, » heer D. Borbki ,

» » mr. W. 21. Dullert
,

» » nar. J. Dirks
,

» » mr. J. F. Netscher
,

» » W. J. Piepers
,

» » O. W. Hora Siccama ,

)> )i mr. S. P. van Idsinga.

Afwezig : de heer O. B. 't Hooft.

Na het openen der vergadering geeft de Voorzitter, met terug-
wijzing op het verhandelde in het proces -verbaal der zittingen

van de laatste Staats-commissie
, te kennen, dat de concept-wet

op het beheer en de verantwoording der koloniale geldmiddelen

,

die in voldoening aan art. 60 der Grondwet in gereedheid is ge-

bragt, nog niet aan den Raad van State of aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal is ingediend geworden

,
uit hoofde der bemer-

kingen door de Commissie van Rapporteurs uit de Kamer gemaakt
op de comptabiliteits-wet voor Nederland en waarmede de concept-
wet voor de koloniale geldmiddelen in noodzakelijk verband staat,

en die van zoodanigen overwegenden aard zijn , dat eenparig in

den Raad van Ministers is besloten, dat met het indienen der

laatstgenoemde behoort te worden gewacht, tot dat zal zijn uit-

gemaakt welk beginsel op het punt der comptabiliteit voor Ne-
derland zal zijn aangenomen.

Intusschen is ook ditmaal weder de vorm behouden
,
waarin de

rekening der koloniale remises en van het gebruik daarvan ge-

maakt, en der toelichtende bescheiden tot hiertoe zijn opgemaakt,
ten einde (zoo als aan de jongste Staats-commissie is opgemerkt)
daardoor een zamenhangend geheel daar te stellen en een beter

overzigt te verkrijgen over deze rekeningen
,
welke sedert het

jaar 1841 achtereenvolgend aan de Staats-commissien zijn voor-
gelegd.

Daarna deelt de Voorzitter als een gevolg van het verhandelde
bij de zittingen der laatste Staats-commissien mede

:

1°. dat alsnu in het credit der Algemeene Rekening over het

jaar 1851 is uitgetrokken eene som van , ... f 130,913.705

door de Nederlandsche Handel-maatschappij
,
over-

eenkomstig arbitrale uitspraak van den lsten No-
vember 1851 , terugbetaald voor de te veel berekende
commissie over de producten

,
afkomstig uit de

oogsten, vóór de werking van het thans vigerend

contract uit Indie geconsigneerd en die in 1850
zijn te gelde gemaakt, terwijl met de overige . 6,552.46

van de in voorschreven proces-verbaal vermelde
som van f 137,466.165

ia verminderd het bedrag der door de Maatschappij in 1851 ver-

diende provisie, als betreffende die f 6552.46 het te veel bere-

kende wegens producten
,

tot de voormelde categorie behoorende

,

welke in 1851 zijn te gelde gemaakt.
2°. dat ten aanzien der voornemens ter kolonisering in Neder-

landsch Guyana kan worden berigt , dat met verschillende Duitsche

Staten onderhandelingen geopend zijn, met het doel, eene emigratie

derwaarts te bevorderen , waartegen bij eenigen vooringenomenheid

is ontwaard, terwijl echter in andere streken daarvoor meer be-

langstelling is ondervonden. Volgens de jongste berigten bestaat

het vooruitzigt dat eerlang eene commissie van deskundigen, onder

medewerking van eenige Zuid-Duitsche regeringen te zamen ge-

steld, tot een afdoend locaal onderzoeknaar Suriname zal kunnen
vertrokken ,

welke commissie door hot koloniaal bestuur zal

worden in staat gesteld , om de haar op te dragen taak op de

meest volledige wys te volvoeren. De Voorzitter vertrouwt dat

de bevinding van die commissie leiden zal tot de gewensekte

verwezenlijking der beraamde plannen , waardoor aan Nederlandsck

Guyana eene ontwikkeling zal kunnen te beurt vallen , waarvoor
die kolonie allezins vatbaar geacht wordt. Hij betreurt aan den

anderen kant, dat de herhaalde pogingen der Regering omNeder-
landscho landverhuizers naar Suriname te leiden en om met dit

doel eene particuliere maatschappij te zien oprigten , tot geene

uitkomsten hebben gevoerd.
8°. dat voorts omtrent de vroeger ter sprake gebragte her-

ziening der pensioenen van Oost-Indisehe ambtenaren, de berigten

worden te gemoet gezien van het Indisch Bestuur
,
waarna dit

onderwerp meer bepaaldelijk zal kunnen worden in overweging
genomen.

4°. dat in de afdoening der schuld van de Nederlandsche
Stoomboot-maatschappij ,

sedert de laatste opgave
,
geene veran-

dering gekomen is. Naar aanleiding van eene vraag, gedaan door
de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, met betrekking tot het wets-ontwerp tot regeling van
het gebruik van het koloniaal batig slot over het jaar 1850, waarom
die schuld alleen verevend wordt door kortingen op leveringen ten
dienste van het Departement van Koloniën . en ook niet op die voor
het Departement van Marine, is met dit laatste Departement van
gedachten gewisseld en is daaruit gebleken, dat het Departement
van Marine zich bezwaard acht om bij bestellingen ten dienste

der zeemagt kortingen te doen* tot het aanzuiveren eener schuld,
waaromtrent is overeengekomen dat ze zou worden gekweten
door inhouding van 10 ten honderd op alle gelden, welke door
het Departement van Koloniën aan de • toomboot-maatschappij
moeten worden betaald , ten gevolge van leveringen

, zonder dat

er bij het aangaan van die overeenkomst sprake is geweest om
die inhouding ook toe te passen op de sommen door de Marine
of andere departementen voor leveringen verschuldigd.

Wijders brengt de Voorzitter ter tafel:

de 1ste suppletoire rekening van 1850, en drie bijlagen;

eene algemeene rekening van 1851 en vijf bijlagen, en
eenen restant-staat, waaruit blijkt, dat onder ultimo 1851 bij

de Nederlandsche Handelmaatschappij voorhanden waren de na te

noemen producten ,
als :

Koffij 295, 178700/1000 pikols,

Suiker 100,83668Ü/1ÜOO „

Indigo . . ., . . 3o472ü/10q0 ,,

Notenmuscaat . . . 1,417932/1000 „

Foelie 16/956/jqqq »

Kaneel 10256ü/j ÜOO „

Notenzeep .... 13956/j 000 „

Cochenille .... 106-R.ü/jQyg „

Thee- ...... 2,118274/^^0 „

Tabak 83O576/j0OO »

Sigaren 240,000 stuks

,

Tin 28,520 pikols.

De justificatoire bescheiden worden voorts ter beschikking van
de leden der Staatscommissie gesteld.

Tot het bewerkstelligen van het onderzoek der voorgelegde
rekeningen

,
worden daarop de gebruikelijke Sub-commissien te

zamen gesteld
,
en wel

:

VOOR DE ONTVANGSTEN

,

uit de heeren

:

D. Borski ,

mr. J. Dirks,
mr. J. F. Netscher en

O. W. Hora Siccama;

VOOR DE UITGAVEN

,

uit de heeren :

O. B. 't Hooft,
mr. W. H. Dullert ,

W. J Piepers en

mr. S. P. van Idsinga;

en wordt bepaald dat de stukken , zoo als het tot nog toe heeft

plaats gehad, ter inzage van al de leden der Commissie zullen

blijven liggen tot den laden dezer, waarna het bepaald onderzoek

omtrent de ontvangsten en uitgaven door de Sub-commissien

zal worden ingesteld.

De Voorzitter heeft de overtuiging , dat de taak* die thans

der Commissie wacht, niet moeijelijker zal zijn dan vroeger,

terwijl de verzekering gegeven wordt dat het Departement van

Koloniën zich voortdurend zal beijveren aan de wenschen der leden

te voldoen; wordende meer byzonder ter beschikking gffteld de

heeren de Meijier en Diepeuheim , referendarissen, die geheel bekend

zijn met alle aangelegenheden de taak der Commissie betreffende.

De vraag ,
of nog een der leden eenig voorstel te doen had , ont-

kennend beantwoord zynde, wordt deze zitting gesloten.

Vergadering van Dingsdag den 14den December 1852.

Tegenwoordig de AV>orzitter en al de leden der Commissio.
O O

Het proces-verbaal der zitting van den 4den October dezes

jaars wordt geresumeerd en goedgekeurd.

Daarna doen de Sub-commissien verslag nopens hare bevinding

bij het onderzoek van de haar voorgelegde rekeningen , «n wordt
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bepaald
,
dat de daaruit voortvloeiende opmerkingen in het proces-

verbaal der zittingen van de Commissie zullen worden opgenomen

,

als volgt :

ONTVANGSTEE.

1°. Even als zulks door vroegere Staats-commissien is gedaan

,

vermeent de tegenwoordige Commissie de. vraag te moeten herha-

len, of bij het aanzienlijk bedrag der naar Indie uitgezonden

muntspeciën, het niet verkieslijk ware, die verzending , als middel

van bezuiniging, te bewerkstelligen met ’sLands schepen.

Zich gedragende aan het deswege verhandelde in de zitting der

Staats-commissie van den 30sten September 1848, geeft de Voor-

zitter te kennen , dat de geregelde uitzending van specie
,

die naar

mate van de behoefte in Indie moet plaats vinden, zou worden

belemmerd ,
wanneer zij afhankelijk wierd gemaakt van de gelegen-

heid die het vertrek van oorlogsschepen aanbiedt, terwijl, wat de

kosten betreft
,

aan de kommanderende officieren evenzeer eene

gratificatie of premie voorden overvoer der gelden wordt verleend,

welke in den regel ée'n per mille bedraagt.

' 2 °. De Commissie geeft in het belang der vermindering van

onkosten bij de realisatie der producten uit Indie den wensch te

kennen, dat bij de thans gevoerd wordende onderhandelingen tot

herziening van het contract met de Nederlandsche Handel-maat-

echappij, de Regering eene vermindering moge bedingen van de

thans betaald wordende provisie-penningen. Thans wordt dit

berekend op 23/4 per cent, waaronder het del credere voor den

kooper begrepen is. Hoezeer de Commissie het voor de Regering

zeer wenschelijk beschouwt, dit del credere van de Maatschappij

te bezitten, en deze daarvoor eene vergoeding toekomt, kan zij

echter niet afzijn
,

te doen opmerken
,

dat wanneer de koopers

(zoo als meest het geval is) gebruik maken van de aanzienlijke

toegestane korting voor kontante betaling, er eigenlijk geene

risico bestaat en de betaling van de provisie wegens del credere

niet wel te pas kan komen. Eene splitsing der provisie van den

verkoop en van het del credere komt dus wenschelijk voor ; daar-

door zou kunnen worden voorgekomen dat de Regering meer

betale, dan in den handel gebruikelijk is, dewijl zij, behalve die

commissie, ook nog de korting voor kontante betaling dragen

moet. De Commissie wenschte overigens met den stand der onder-

handelingen met de Maatschappij bekend gemaakt te worden.

De Voorzitter geeft hierop ten antwoord, dat de punten thans

door de Staats-commissie voorgebragt, bij de onderhandelingen

ter herziening van het bestaande contract met de Handel-maat-

schappij geenszins aan zijne aandacht zijn ontsnapt, en dat hij

pligtmatig daarbij al datgene tracht aan te wenden , wat met de

billijkheid en het welbegrepen belang van den Lande overeenstemt.

Hij moet de Commissie intusschen doen opmerken
,
dat de pro-

visie, zoo als die thans aan de Nederlandsche Handel-maatschappij

wordt gevalideerd, bij het contract van 1849 is toegekend en dat

eene splitsing ter zake van het del credere daarbij niet is be-

dongen. Op eene reductie van het cijfer der provisie wordt
evenwel door de Regering ten sterkste aangedrongen

, en zal

weldra moeten blijken ,
in hoever de onderhandelingen

,
wegens

eene herziening der overeenkomst gevoerd , tot een gewenscht
resultaat kunnen leiden.

8°. De Commissie verzoekt inlichting omtrent de cultuur van
den tabak in de Nederlandsche bezittingen in Afrika; zulks naar
aanleiding van eenen aanvoer van tabak, welke onlangs van daar

heeft plaats gevonden. De Commissie wenscht te vernemen
, of

de cultuur voor particuliere ,
dan wel voor gouvernements-reke-

nïng plaats vindt;* in het laatste geval, zou zij gaarne vernemen,
of de qualiteit voldoende was bevonden, en of er vooruitzigt be-

staat, dat die teelt eenige uitbreiding zal erlangen.

Hierop deelt de Voorzitter mede, dat van gouvernementswege
ter Kuste van Guinea eene proef genomen wordt met de teelt van
den tabak, ten einde langs dien weg zooveel mogelijk bij te

brengen tot eenige ontwikkeling van industrie aldaar , waartoe
allereerst de tabak is gekozen , omdat deze door den inboorling

gretig geconsumeerd wordende, men kan veronderstellen dat het

meeste vooruitzigt bestaat , daarmede tot eene volkscultuur te

geraken. De herwaarts overgezonden tabak heeft vrij wel voldaan,

vooral die uit zaad, van Java afkomstig, geteeld.

Ten gevolge van aanwijzing van den handel, zal men zich ter

Kuste vooral toeleggen op het verkrijgen van dekblad voor ciga-

ren ,
waartoe de Afrikaansche plant zeer geschikt schijnt, zoodat

het daarvan aangebragte zeer gewild is. De proeven met deze

cultuur worden dan ook voortgezet en voor toevoer van goede
zaadsoorten gezorgd.

De Voorzitter voegt daarbij, dat behalve met den tabak, ook
met de katoenteelt, waartoe de landstreek niet ongeschikt schijnt,

proeven voor rekening van het Gouvernement genomen worden;
wenschende hij niets te verzuimen , wat tot ontwikkeling van
dat zoo weinig productief gedeelte van ’s Rijks bezittingen kan
strekken.

4°. De Commissie vermeent ook thans te moeten terugkomen,
op de schuld der Nederlandsche JStoomboot-maatschappij wegen»
het schip Pylacles. Zij kan die schuld niet wel beschouwen als

uitsluitend te bestaan aan het Departement van Koloniën
, zoo-

danig, dat het Departement van Marine niet geroepen zou zijn,

ook tot de verdere delging mede te werken. Het is toch eene

schuld aan het Gouvernement, en niet aan een afzonderlijk

departement van algemeen bestuur; derhalve zouden dan ook,

naar de meening der Commissie, tot delging der schuld, op de

bestaande wijze door de Departementen van Marine en van Oorlog
bestellingen bij de Nederlandsche Stoomboot-maatschappij kunnen
gedaan worden, en geeft de Commissie mitsdien in overweging,
dat die verschillende Departementen zich onderling mogten ver-

staan, om gezamenlijk tot eene spoedige beëindiging dezer zaak
te geraken. Eene acte van overeenkomst met de Stoomboot-
maatschappij was overigens niet door de Commissie in de op haar
verlangen medegedeelde retroacta gevonden ;

slechts eene na voor-
afgaande magtiging des Konings gemaakte regeling tot afdoening
der schuld, door middel eener korting van 10 pet. op de reke-

ningen dier Maatschappij wegens gedane leveringen.

De Voorzitter vermeent zich met betrekking tot dit onderwerp
te mogen gedragen aan hetgeen door hem bereids is medegedeeld

,

zoowel aan de Commissie, als onlangs (16 Nov.) aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. De vordering op de Nederlandsche
Stoomboot-maatschappij heeft in vroegere jaren tot veel moeije-

lijkheden aanleiding gegeven ,
die zich eindelijk hebben opgelost

in de minnelijke schikking, die in 1849 is tot stand gekomen,
en sedert tot grondslag der verdere schulddelging heeft verstrekt;

terwijl het opmaken eener acte van overeenkomst overbodig i»

geacht.

Ofschoon de zienswijze van het Departement van Marine, ter

zake van de onderwerpelijke schulddelging aanvankelijk gebleken

is niet met die van de Commissie overeen te stemmen ,
verklaart

de Voorzitter zich bereid ,
nogmaals bij dat Departement en ook

bij dat van Oorlog eene poging aan te wenden , overeenkomstig

het verlangen der Staats-commissie
,
waarvan het resultaat dan

nader zal moeten blijken. Hy voegt daarbij nog de mededeeling

,

dat de schuld, gedurende het jaar 1852, eene vermindering heef!

ondergaan van f 880.32.

UITGAVEN.

5°. De Commissie vermeent de opmerking niet te mogen terug-

houden, dat, hoezeer aan de Staats-commissie tot het onderzoek

der koloniale yemise-rekening over het jaar 1849 de mededeeling

was gedaan, dat slechts ééne suppletoire rekening over 1850 zoude
vereischt worden, zulks niet is verwezenlijkt geworden, dewijl

op de suppletoire rekening over 1850 nog een gereserveerd saldo

voorkomt, waardoor eene tweede suppletoire rekening zal nood-
zakelijk zijn.

De Voorzitter verzoekt ten deze te mogen verwijzen naar het

over, het punt der suppletoire rbkeningen verhandelde in de zitting

van de Staats-commissie van den 16den Junij 1851 onder n°. 3 der

uitgaven. Hij moet wijders doen opmerken, dat, vermits eerst

in het jaar 1852 de regularisatie heeft plaats gehad der som van
f 1,882,698.155, welke in 1850 tot een speciaal einde was gere-

serveerd, eene suppletoire rekening te dier zake is noodig gewor-
den, dewijl anders die som, benevens een tweetal posten wegens
niet tijdig ter voldoening aangeboden wissels, niet behoorlijk

verantwoord konden worden. Eene vermeerdering van suppletoire

rekeningen is echter uit dit exceptioneel geval niet te vreezen.

6°. Op de vraag der Commissie, ombekend te worden gemaakt
met het cijfer der rentelooze voorschotten, door het Gouvernement
in Indie aan particulieren verleend in het belang van cultuur-

ondernemingen, zoo mogelijk meer gedetailleerd dan zulks tot

hiertoe is geschied, antwoordt de Voorzitter, dat hij daaromtrent

geene nadere bijzonderheden kan mededeelen dan die, welke onlangs

ook aan de Tweede Kamer zijn verstrekt, en waaruit blijkt, dat

de onderwerpelijke voorschotten zijn verleend, als volgt

:

ten behoeve der suiker-cultuur ....... f 3,081,480

tabaks-cultuur ...... 683,340

thee cultuur 226,462

koffij-bereiding 146,692

cockenille-t'eelt 26,875

te zamen . . f 4,164,849

De Voorzitter voegt daarbij, dat dit cijfer alleen kapitahls-voor-

schotten aanwijst en dat overigens de regel wordt vastgehouden

,

om geene voorschotten van dien aard te verleen en.

7°. De Commissie betuigt, met welgevallen vernomen te heb-

ben ,
dat getracht wordt de burgerlijke pensioenen van Indische

ambtenaren aan eene herziening te onderwerpen. Zij vleit zich,

dat de voorstellen, die deswege worden ingewacht, spoedig zullen
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ontvangen worden, en hoopt dat die herziening in den loop van
een jaar zal kunnen worden tot stand gebi'agt.

De Voorzitter verklaart, dat hij slechts naar te dezer zake uit

Indie te gemoet geziene berigten wachtende is, om dit onderwerp
in gezette overweging te nemen

, en in verband tot de eventuele

beschouwingen van het Indische Bestuur, de zaak tot afdoening te

brengen.
8°. Eenige leden der Commissie mogten het verlangen niet

onderdrukken, dat wegens de verlof-tractementen der Indische
ambtenaren maatregelen genomen worden, dat om geene reden,
die tractementen in het moederland langer dan twee jaren worden
genoten. Zij hadden daarbij speciaal op het oog de koloniale

ambtenaren bij het Departement van Koloniën werkzaam gesteld

,

en vermeenden dat deze door liet waarnemen der functien
,
waar-

mede zij belast zijn, de plaatsing en bevordering van anderen in

den weg staan , en zij dus of naar de koloniën behoorden terug
te keeren

,
of op pensioen te worden gesteld.

Andere leden zagen in die tijdelijke plaatsing dat nadeel niet,

en verlangden zich niet te mengen in de innerlijke directie van
het Ceparrement van Koloniën, welks hoofd, naar hun inzien,

geregtigd is zich te doen ondersteunen door zoodanige tijdelijk

in Nederland aanwezige koloniale ambtenaren en officieren, als

hem nuttig en noodig scheen.

De Voorzitter wijst op hetgeen hij over dit onderwerp meer-
malen en nog onlangs bij de behandeling der Staatsbegrooting

voor 1853 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft gezegd,

llij verklaart niet te kunnen toezeggen, dat hierin al dadelijk

verandering kan en moet gebragt worden, en geeft wijders te

kennen, dat, zijns inziens, aan den Minister van Koloniën moet
blijven overgelaten, om, even als zulks ook bij andere departe-

menten van algemeen bestuur geschiedt, het personeel te kiezen,

waarmede hij oordeelt
,

dat ’s Lands belang vordert dat hij

arbeide.

9°. De Commissie wenscht te worden ingelicht
,
welke de be-

stemming is van het gereserveerde gedeelte van het koloniaal batig

slot over 1851, ten bedrage van f 3,179,447.48; zij had dienaan-
gaande geene aanwijzing gevonden, zoo als het geval was met het

gereserveerde saldo over den jare 1850.

De Voorzitter geeft in antwoord hierop te kennen, dat het ver-

schil tusschen de koloniale ontvangsten en de sommen tot kwijting

van de koloniale uitgaven bestemd , uit den aard der zaak be-

schouwd moet worden als eene bate van ’s Rijks schatkist, en

dat derhalve alleen bij de wet daaraan eene andere bestemming
zou kunnen worden gegeven.

De vraag van den Voorzitter, of een der leden nog iets wenscht
voor te brengen, ontkennend beantwoord zijnde, betuigt de Com-
missie in het algemeen hare tevredenheid over de orde en netheid

der rekeningen en over de bereidvaardigheid, waarmede aan haar
verlangen, bij den volbragten arbeid, door het Departement van
Koloniën is gevolg gegeven.

De zitting wordt daarop gesloten.

[XC. 7.]

STAAT van liet Administratief Kapitaal van Neder-
landsch Indie, onder uit 0

. December i85i.

Aan kontanten onder ult°. December
Waarvan afgaat:

1 °. Factorij der Nederlandsche
Handel-maatschappij wegens
leverantien, onkosten en pro-
visie op gouvernements-pro-
ducten f

2°. Restant in leen opgenomen
gelden bij de Javasche Bank.

3°. Gelden aan derden toebe-

hoorende
4°. Nog te deponeren voor.de in

circulatie gebragte f 23,300,000

recepissen

1851

369,888.00

100,000.00

900,000.00

55,950.00

12,721,049.00

1,425,838.00

f 11,295,211.00

Aan 6060 pikols Japansch koper è, f64.08 per pikol.

» 271 balies kamfer a f44.57 per balie . .

» 3141/26 realen stofgoud è, f 43.54 per reaal.

» 2180 Amst. ponden vogelnestjes van ver-

schilknle soorten

» rendementen bij het vendu-kantoor te Batavia.

» beleenbare waarde van 101,204 Ned. pond
duitenplaatjes in ’s Lands pakhuizen te

Batavia

388,244.00

12.052.00

13.646.00

68.808.00

167,582.00

75,565.00

f 12,021,108.00

Het administratief kapitaal moet bedragen. 12,500,000.00

Alzoo minder . . f 478,892.00

[LXXVL]

ALGEMEENE REKENING wegens de Ontvangsten en
Uitgaven over het dienstjaar 1850, opgemaakt overeen-
komstig de bepalingen van artt. 37 en 38 der wet van
5 October 1841 (

Staatsblad n°. 40).

Vergadering van Donderdag den 20sten Januarij 1853.

Tegenwoordig de Voorzitter en de leden, met uitzondering van
de heeren mr. W. II. Dullert en mr. Dirks.

Het proces-verbaal der vorige zitting wordt geresumeerd en

goedgekeurd.

Geen der leden eenig voorstel te doen hebbende , wordt het

proces-vcrbaal staande de vergadering gesloten en geteekend.

’s Gravenhage, den 20stcn Januarij 1853.

{Gel.) Cns. F. Pahud.

D. Bokksi.

’t Hooft.

N ETSCHEK.

W. J. Piepers.

O. W. Hora Siccama.

3. P. VAX Ijusixga.

In kennisso van mij.

(Get.) A. L. Weddik,
Secretaris der Commissie.

Voor eensluidend afschrift.

De fungerende Secretaris Generaal bij het

Ministerie van Koloniën
,

A. L. Wedditc.

[LXXX.]

VERSLAG aan den Koning, aangeboden door den Minister
van Finantien in betrekking tot de Algemeene Begroo-
tingen van Staats-inkomsten en uitgaven over de dienst-

jaren 1850 en 1851, mitsgaders andere ontvangsten en
uitgaven ; en tevens opleverende een Algemeen Overzigt
van den toestand van ’s Rijks schatkist op het tijdstip

van 1 °. Januarij 1852.

[LXXXIV. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet tot het openen van eenen nieuwen

termijn ter vervulling der formaliteiten bedoeld bij art. 9
der Wet van den 28sten Julij 1S50 (Staatsblad n°. 44).

Bij eene Koninklijke boodschap van den 26stcn Februarij 1853

is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden een

wots-ontwerp, tot opening van oenen nicunfen termijn, ter ver-

vulling der formaliteiten , bedoeld bij art. 9 der wet van 28
Julij 1850 (Staatsblad n°. 44). Omtrent dit wets-ontwerp is in

de Afdeeliugen het volgende voorgevallen.

§ 1 . In eene Afdeeling is door de meerderheid der leden de

volgende bedenking tegen het voorstel gerigt. Dit heeft namelijk

ten doel, voor enkele personen eene verlenging vast te stellen

van don termijn van zes maanden , die bij de laatste alinea van
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art. 9 der vyet vatl 1850 is vastgesteld
,
om aan hen, die bij wet

genaturaliseerd zijn, de gelegenheid te geven zich te verklaren,

of zij de naturalisatie aannemen of niet. Met deze strekking van

het ontwerp konden die leden zich niet vereenigen. Het kwam
hun voor, dat een voornaam regtsbeginsel daardoor werd geschon-

den. Het voorstel zou tot niets anders leiden dan tot het doen

herleven van iets , dat niet meer bestaat. Het is toch de bedoe-

ling der wet van 1850 ,
om van den genaturaliseerde eene bepaalde

verklaring te erlangen, dat hij als Nederlander voor het vervolg

wil worden aangemerkt en dat hij, na de volbragte formalitei-

ten
,
verklare , dat hij van het aan hem bij wet toegestane regt

van Nederlanderschap gebruik zal maken. Dit ligt in den aard

der zaak ;
daar men zich zeer goed zou kunnen voorstellen

,
dat

iemand
,
die naturalisatie heeft aangevraagd, later van voorne-

men kan veranderen en van het hem toegekende voorregt geen

gebruik wil maken. Nu bepaalt art. 9 dat de naturalisatie ver-

valt
,
als zij niet uitdrukkelijk is aangenomen. Men heeft het

wel eens hard genoemd, dat deze bepaling hem, die, hetzij door

onwetendheid, hetzij door nalatigheid, verzuimd heeft haar na

te leven
,
van de eens verkregene voorregten berooft. Waarom

deze onbekendheid met de wet of nalatigheid in hare naleving

harder is dan elke andere, konden deze leden niet begrijpen.

Gelijk men, om genaturaliseerd te worden, letten moet op andere

formaliteiten, evenzeer is men verpligt deze formaliteit na te

komen. Wat nu volgens de wet vervallen is en niet meer bestaat,

kan niet wel bij eene andere wet als wel bestaande worden aan-

gemerkt. Hij, die art. 9 niet heeft nageleefd, verkeert iu eenen

toestand als of voor hem niets was voorgevallen. En nu leest

men in de voordragt, dat de termijn van art. 9 wordt verlengd.

Deze termijn kan echter niet .Ayorden verlengd
,
want hij beslaat

niet meer; even als de reeds verleende naturalisatie
, is hij ver-

vallen. De leden die dit gevoelen voorstonden , konden echter

treden in de bedoeling om de bedoelde personen te gemoet te

komen; maar zij wezen daarvoor eenen
,
naar het hun voorkwam

,

juisteren weg aan. De naturalisatie moet weder worden aan-

gevraagd, al de formaliteiten weder nageleefd; maar — en dit is

het eeuige bezwaar — de regten
,
die voor de brieven van natu-

ralisatie moeten worden betaald, zouden, volgens art. 44 der wet

van 3 October 1843, dengenen, die ze reeds eenmaal hadden be-

taald, door den Koning kunnen worden kwijtgescholden.

Deze opmerking, gelijk gezegd is slechts in e'éne Afdeeling ter

sprake gebragt , heeft bij de groote meerderheid der Commissie van

Rapporteurs bijval gevonden
,
die zich dan ook gevoegd heeft bij

den wensch dier leden, dat de Regering alsnog mogt overgaan,

om den maatregel op die wijze voor te dragen. Hierdoor zou aan

de belanghebbenden, waarvan enkelen, volgens de medegedeelde

verzoekschriften, zich tot de Regering hebben gewend om opnieuw

te worden genaturaliseerd
,
worden te gemoet gekomen en een

voornaam regtsbeginsel ongeschonden worden behouden.

Één lid van de Commissie kon zich niet daarmede vereeni-

gen. Hij beschouwde deze voordragt niet als eene schending van
een regtsbeginsel. Hier werd alleen voorgesteld om bij wet af te

wijken van eene bestaande wet, hetgeen hem voorkwam de

eigenaardige wijze daartoe te zijn.

§ 2. Eene andere aanmerking werd gerigt tegen den vorm
dezer voordragt. Vrij algemeen vond men het minder goed eene

wet ten behoeve van enkele personen vast te stellen. Liever zoude

men zien dat het ontwerp , in het algemeen , voor allen werd
voorgesteld die in verzuim zijn gebleven, de laatste alinea van

art. 9 der wet van 1850 na te leven.

§ 3. Tegen den considerans werd aangevoerd dat de daarin

voorkomende uitdrukking: dat de billijkheid vordert gelegenheid

tot herstel van het verzuim te geven
, minder juist is. Het is

billijk dat de wet worde nageleefd : onbekendheid met wettelijke

bepalingen mag nooit als verschooning gelden. Dit kan worden ver-

holpen door te lezen : dat er termen zijn om de gelegenheid te geven.

Eene litterale aanmerking van enkelen was
,
dat vóór het woord

billijkheid
,

indien het behouden wierd
,
het woordje dat

,
ter ver-

duidelijking van den zin
,
moest worden ingevoegd.

§ 4. Eenig artikel. Algemeen is de wensch te kennen gegeven

,

dat uitdrukkelijk— zoo deze voordragt mogt worden behouden —
wierd opgenomen, dat de termijn van drie maanden eerst na het

ïn werking treden dezer wet begint te loopen. Het mogt an-
ders zóó worden opgevat

, als of de bij art. 9 voorgeschreven zes

maanden tot negen wierden verlengd, en in dat geval zou de ge-

heele voordragt voor velen haar doel missen.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs , den 11 den

Maart 1853.

L
Jespers.
Vax Lyndex.
De Lom de Berg.
Zylker.
ScHIFFEK.

[LXIII. 5.]/

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp

van Wet tot goedkeuring eener dading tusschen het Bestuur

der Domeinen en de gemeente Genemuiden, tot beëindiging

van een geding wegens den eigendom van aanwassen in

de Zuiderzee.

De Regering heeft het Voorloopig Verslag nopens de onder

-

werpelijke wets-voordragt overwogen en ter beantwoording daarvan

vermeent zij het navolgende te moeten mededeelen.

Ad § 1. De perceelen in de dading begrepen liggen binnen

eenen bepaalden kring en belenden rondom aan derden : aan

de zeezijde aan de eigendommen in 1844 aan de Maatschappij

tot verbetering van den handelsweg over het Zwolsche Diep
afgestaan. Daarom is geen regt op lateren aanwas voor het Rijk

voorbehouden.
De originele kaart, behoorende bij de dading, met een authen-

tiek afschrift van het arrest van het provinciaal geregtshof van

Overijssel van 12 October 1846, worden ter griffie nedergelegd

ter inzage.

§ 2. Behalve de vaste goederen in de dading begrepen
,
bezit

de gemeente Genemuiden er nog andere
,
voldoende om eventueel

daarop de vordering te verhalen. De qualificatie van eene arme
gemeente kan niet wel op deze worden toegepast.

Het bedingen van hypotheek is reeds om die reden en ook om
de gemeenteniet met nog meerdere kosten te bezwaren, achterwege

gelaten. Let men overigens op art. 194 der gemeente- wet
,
dan is te

verwachten
,
dat Gedeputeerde Staten in allen geval geene hande-

lingen zullen goedkeuren of veroorloven , die den Staat aan het

verlies zijner pretensie zouden blootstellen.

Overigens is in het oog te houden dat de dading, na veelvul-

dige overwegingen bij den Commissaris des Konings en Gede-
puteerde Staten van Overijssel, bij den gemeenteraad van Gene-
muiden en bij de Departementen van Binnenlandsehe Zaken en

van Finantien, is tot stand gekomen. Na het veelvuldig overleg

over de voorwaarden
,

kan de Regering nu bezwaarlijk eenen

nieuwen last aan de gemeente Genemuiden voorstellen. Zij zou

dit te minder kunnen doen zonder tevens een equivalent aan te

bieden.

§ 3. In de proces-acten en geregtelijke uitspraken is alleen

quaestie van eene na 1811 aangewassene oppervlakte: niet van
dijken of wegen, welke daarop eigendunkelijk door de gemeente

Genemuiden zijn aangelegd. Deze zijn dan ook niet in de reïvin-

dicatie begrepen om het geding niet te verwikkelen met tegen-

vorderingen voor aangebragte verbeteringen.

In den considerans is daarom alleen melding gemaakt van
hetgeen bepaaldelijk in het geding is geweest. In het contract

worden de perceelen echter overeenkomstig de kadastrale indeeling

omschreven. Van daar de vermelding van dijken en wegen.

Met het oog op artt. 1,2,3 en 4 van de dading
,
kan die

vermelding
,

bij deze artikelen niet herhaald
,
geen wezenlijk be-

zwaar opleveren.

§ 4. Het kadastraal inkomen der gronden
,
in het beding be-

grepen
,
door 25 maal vermenigvuldigd

,
overtreft de waarde van

f 3000 ,
bedoeld bij artt. 1 en 2 der wet van den 22sten Decem-

ber 1850 (Staatsblad n°. 99)

,

zoodat eene schatting van die waar-
de , ten deze, niet noodig was.

De plaats gehad hebbende schatting is dan ook van een geheel

anderen aard. Zij is tusschen partijen overeengekomen , als

grondslag voor de bepaling van het transactioneel quantum, en

vermits deze schatting uit hoofde van den aard en de ligging der

gronden eene bijzondere zorg en behandeling vereischte
,

zoo is

zij door drie deskundigen verrigt ,
die blijkens het proces-verbaal

eenstemmig van gevoelen zijn geweest.

De Minister van Finantien
,

Vax Bossè.

[LXIII. 6.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot goedkeuring eener dading tusschen

het Bestuur der Domeinen en de gemeente Genemuiden

,

tot beëindiging van een geding wegens den eigendom van aan-

wassen in de Zuiderzee ;
uitgebragt in de zitting van den

11 den Maart 1853.

De Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet
strekkende tot goedkeuring eener dading tusschen het bestuur der

domeinen en de gemeente Genemuiden heeft , op haar aan de

Regering medegedeeld Voorloopig Verslag, onder dagteekening

van den 10den Maart 1846 ontvangen eene Memorie van Beant-
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woording, waarbij gevoegd zijn eene kaart van de in de dading

begrepen perceelen, en het arrest van het provinciaal geregtshof

van Overijssel van 12 October 1846; welke beide laatste stukken

ter inzage der leden ter griffie dezer Kamer zijn nedergelegd.

Uit de inzage dezer stukken is het der Commissie voorgeko-

men , dat er geene noodzakelijkheid tot een nieuw onderzoek in

de Afdeelingen bestaat.

Betreffende het antwoord der Regering op de in § 1 van het

Voorloopig Verslag medegedeelde opmerking, moet de Commissie
aanmerken , dat het aan eenige harer leden voorkwam met de me-
degedeelde kaart in strijd te zijn. De Regering zegt namelijk:

H dat de perceelen in de dading begrepen binnen eenen bepaalden

kring liggen, en rondom aan derden belenden.” Dit brengt natuur-

lijk mede dat vergrooting dier perceelen door aanwas niet meer
mogelijk is, en dat de opmerking in § 1 van het Voorloopig Ver-
slag vervalt. Indien men echter de kaart naziet , dan vindt men
dat een der perceelen (onder n°. 799) , volgens de acte van dading

aan de gemeente Genemuiden afgestaan , aan de Zuiderzee

belendt. Tenzij dus aan eenige persoon of maatschappij afstand

van dat gedeelte der zee zij gedaan, waaraan het genoemde per-

ceel belendt— hetgeen moeijelijk is aan te nemen — is het onjuist

dat de landerijen in de dading begrepen rondom tusschen eigen-

dommen van derden zijn gelegen, en blijft derhalve de bedenking
bestaan dat, bij niet-vermelding welke der contracterende partijen

het regt van aanwas heeft , daaromtrent welligt later verschil

kan ontstaan.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs den 11 den

Maart 1853.

Gevers Deunoot.
Slicher van Domburg. •

Wintgens.
Bachiene.
Schiefer.

[xxxri. ï.]

VERSLAG der Commissie , belast met het onderzoek der

Rekening van het Fonds der Landsdrukkerij over 1850

;

uitgebragt in de zitting van den 11 den Maart 1853.

Bij eene geleidende missive van 14 April 1852 is door den
'Minister van Finantien aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
medegedeeld de ter Algemeene Rekenkamer opgenomen en gesloten

Rekening van de ontvangsten en uitgaven wegens het Fonds der

Algemeene Lands-drukkerij over de dienst 1850, geregeld bij de
wet van 28 December 1849

(
Staatsblad n°. 69).

De Commissie ,
in wier handen dit stuk gesteld is

,
heeft de eer

daaromtrent het volgende Verslag aan te bieden.

Volgens gezegde rekening bedroegen de ontvangsten over 1850
wegens door de Algemeene Lands-drukkerij aan de departementen
van algemeen bestuur, collegien en administratien

, autoriteiten en
ambtenaren geleverde druk-, linieer-, graveer- en plaatwer-
ken enz f 151,502.26

en wegens opruiming van oude letterspecie cn

'onbruikbare goederen 7,805.38

f 159,307.65

Zijnde f 4592.35 minder dan de raming en

f 1 6,028.001/2 minder dan in het vorige jaar.

Terwijl de uitgaven over het jaar 1850 bedragen

:

Voor papier f 76,247.71

Arbeidsloonen 45,514.44

Werken buiten, maarten behoeve

van het etablissement verrigt . . . 909.79

Materieel, tractementen enz. . . 21,819.10

144,491.04

Zoodat de Algemeene Lands-drukkerij een over-

schot oplevert van t' 14,816.61

nagenoeg gelijk aan dat van het voorgaande jaar; doch hiertoe

droeg in het jaar 1850 do opbrengst van verkochte onbruikbare

goederen bij f 7632.89 en in het jaar te voren slechts f 2720.485;

welk overschot, uit krachto van art. 8 der boven aangchaaldc wet
van 28 December 1849 (Staatsblad n°. 69), onder de Rijks-ont-

vangsten vau bet dienstjaar 1850 zal worden verantwoord.

Uwe Commissie heeft de eer voor te stellen, de van Regerings-
wege medegedeelde rekening voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus opgemaakt en vastgesteld by de Commissie den 10den
Maart 1853.

Jongstra.
Blussé.
Van Voorst.
Poortman.
Jespers.

[XCI. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP , ingekomen in de zitting

van den 14den Maart 1853.

mijne heeren!

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een Ontwerp van
Wet, strekkende tot wijziging van Hoofdstuk VI der Staats-
begrooting voor 1852

(
Kindergelden enz.).

De redenen, tot dat ontwerp geleid hebbende, zijn ontwikkeld
in de daarbij gevoegde toelichtende Memorie.
En hiermede , Mijne Heeren

, bevelen Wij U in Godes heilige
bescherming.

’s Gravenhage , den 14den Maart 1853.

WILLEM.
*

[XCI. 2.]

ONTWERP VAN WET strekkende tot wijziging van Hoofd-
stuk VI der Staatsbegrooting voor 1852 (Kindergelden enz.).

Wu WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzake-
lijkheid is gebleken eener wijziging van het Vide hoofdstuk der
begrooting van de staats-uitgaven voor het jaar 1852 , betreffende

het Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz.,

vastgesteld bij de wet van den 26sten December 1851
(
Staatsblad

n°. 195)

,

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

Artikel 13 van het Vide hoofdstuk der begrooting van de staats-

uitgaven voor het jaar 1852 (Kinder-, school- en academiegelden
bij de Hervormden , Lutherschen

,
Doopsgezinden en Remonstran-

ten) wordt vermeerderd met f 6100 (zes duizend een honderd
gulden

)

,
en mitsdien gebragt op f 174,100 (honderd vier en zeventig

duizend een honderd guldeji) ; daarentegen wordt artikel 23 van het-
zelfde hoofdstuk over het jaar 1852 (Pensioenen) verminderd met
eene gelijke som van f 6100 (zes duizend een honderd gulden ), en
mitsdien gebragt op f 189,400 (honderd negen cn tachtig duizend
vier honderd gulden ).

Lasten en bevelen enz.

[XCI. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Voor Kinder- , school- en academiegelden is bij artikel 13 van
het Vide hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1852 toegestaan
f 168,000. De behoefte daarvoor, welke in haar geheel eerst

blijken kan als al de daartoe betrekkelijke aanvragen en staten
zijn ingekomen en onderzocht , is nu gebleken te bedragen
f 177,566.37 , zoodat er wederom een tekort bestaat , waarin voor-
ziening wordt vereischt. Even als in het tekort over 1850 en
1851 bij de wetten van 19 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 119) en
26 April 1852 (Staatsblad n°. 91) voorzien heeft kunnen worden
door eene bloote wijziging der begrooting, zonder verhooging van
het eindcijfer, is zulks ook thans weder het geval. De som van
f3500, bij artikel 26 voor onvoorziene uitgaven toegestaan, heeft

geheel tot aanvulling van artikel 13 kunnen worden aangewend.
Hierdoor is het tekort op dat artikel, ’t welk anders f 9566.37
zou bedragen, verminderd tot bijna f6100, en hierin kan wederom
worden voorzien uit een overschot op artikel 23 (Pensioenen), voor
1852 geraamd op f195,500, waarvan ruim f'8000, zijnde iets meer
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dan 4 ner cent, onbesteed kan blijven. Het onderwerp is omstandig

+

a
hü o-e.leo-enheid van de behandeling der voormelde wetten

t°an

ge
S^ Sdfn Augustus 1851 en SGsten" April, 1852, weshalve

men vermeent zich thans te kunnen bepalen bij de opmerking,

dat de boofd-oorzaak van het tekort weder gelegen is in de toene-

mende behoefte voor theologische academiegelden ,
door het vei-

meerderd aantal studenten. Blijkens den staat van ontleding dei

betalingen wegens Kinder-, school- en academiegelden over de

laren 1845-1850, gevoegd bij de Memorie van Toelichting van

28sten April 1851 (n°. XCVHI van het drukwerk voor de

Staten-Generaal, zitting 1850-1851), was voor theologische acade-

mieo-elden over 1850 benoodigd ruim f 22,700. Aan dien staat

sloo
&
t zich aan de ontledingsstaat van dezelfde betalingen over het

iaar 1851, gevoegd bij de Memorie van Toelichting van den Oden

Maart 1852~ (n°. XC1I wan het drukwerk voor de Staten-Gene-

raal, zitting 1851—1852), volgens welken staat voor theologische

academiegelden over 1851 noodig is geweest bijna f 27,600.

Blijkens den aan het slot dezer Memorie geplaatsten staat van

ontleding der betalingen wegens Kinder-, school- en academiegelden

over het jaar 1852
,
welke zich aan den voorgaanden aansluit

,,
is

voor theologische academiegelden over 1852 benoodigd bijna

f35,000, zijnde f 7400 meer dan over 1851.

Ook de gewone academiegelden zijn toenemend geweest, daar

hiervoor, blijkens de voormelde staten, noodig was: over 1850

bijna f 1325, over 1851 bijna f 1850; terwijl daarvoor over 18o2

gevorderd wordt bijna f 2300. De vergelijking der kindergelden

over 1851 en 1852 levert bijna geen verschil op, zijnde het benoo-

digde daarvoor over 1852 slechts f 100 meer; terwijl voor school-

gelden de behoefte over 1852 ruim f 650 minder is dan zij over

1851 heeft bedragen.

STAAT van ontleding der gedane en nog te doene betalingen wegens Kinder-, School- en

Academiegelden over het jaar i852.

Kinder-

gelden.

School-

gelden.

Gewone
academie-
gelden.

Theologi-

sche acade-
miegelden.

Totaal.

Betaald tot Felbruarlj 1853 :

Nederduitsch-Hervormden
Waalsch-Hervormden .

Lutherschen . • • •

Doopsgezinden....

f 79,576.25

3,643.75

5,256.25

Mog te

f 13,391.25

»

500.00
343.75

voldoen :

f 1,735.17

50.00

f 31,330.50
300.00

1.650.00

1.400.00

f 126,033.17
300.00

5,793.75

7,050.00

Nederduitsch-Hervormden
Waalsch-Hervormden . .

Herstelde Lutherschen . .

f 28,140.00

1.936.25

681.25

1.781.25

f 4,323.75

300.00
100.00

312.50

f 364.45

100.00

50.00

f 200.00
100.00
»

»

f 33,028.20

2,436.25

781.25

2,143.75

Totaal. . . • f 121,015.00 f 19,271.25 f 2,299.62 f 34,980.50 f 177,566.37

s Gravenhage , J
Minister van Finantien , voo.rloopig belast met het bestuur van

het Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz.,

Van Bosse.

[XCII. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 14den Maart 1853.

MIJNE HEEEEN !

Het Wets-ontwerp dat bij deze aan U ter overweging wordt

voorgelegd, strekt tot bekrachtiging eener met de Nederlandsche

Handel-maatschappij gesloten Overeenkomst.

De Memorie van Toelichting, nevens dit Ontwerp gevoegd, zet

de redenen uiteen
,
die tot hetzelve hebben geleid.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage ,
den 14den Maart 1853.

8 WILLEM.

[XCII. 2-1

ONTWERP VAN WET strekkende tot bekrachtiging eener

met de Nederlandsche Handel-maatschappij gesloten Over-

eenkomst.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,
dat het wenschelijk

is wijzigingen te brengen in de overeenkomst op den 2/g Julij

1849 tusschen den Minister van Koloniën en de Nederlandsche

Handel-maatschappij gesloten ,
en bekrachtigd bij de wet van 14

September 1849 (Staatsblad n°. 42);

dat die wijzigingen zijn opgenomen in eene nadere overeenkomst

tusschen voormelde contracterende partijen, onder voorbehoud

der goedkeuring van de wetgevende magt
,
gesloten ,

ter vervan-

ging van die van 2/3 Julij 1849 ,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en ver-

staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Ecnig artikel.

De overeenkomst op den 15/^g Februarij 1853 tusschen den

Minister van Koloniën en de Nederlandsche Handel-maatschappij

gesloten, ter vervanging van die van 2

/

3 Julij 1849, behoorende

bij de wet van 14 September 1849 (
Staatsblad n°. 42), wordt be-

krachtigd zoo als dezelve aan deze wet is geannexeerd.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal woiden ge-

plaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, col-

legien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige

uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

OVEREENKOMST tusschen het Departement van

Koloniën ,
residerende ie 's Gravenhage , en de

Nederlandsche Handel-maatschappij ,
gevestigd te

Amsterdam.

Art. 1. Het Departement van Koloniën verbindt zich om tot ultimo

December 1859 al de koffij ,
suiker, indigo en specerijen, welke

in Nederlandsch Indie aan de Regering worden ^geleverd , af te

o-even aan de Nederlandsche Handel-maatschappij , om door deze

naar Nederland overgevoerd en aldaar voor rekening van het ge-
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noemde Departement verkocht te worden. Hiervan zijn uitge-
zonderd de specerijen benoodigd voor de behoeften ten oosten
ixn de Kaap de Goede Hoop en eene hoeveelheid koffij en sui-
ker, voor elk dier beide artikelen een bedrag van 150,0U0 pikols
niet te boven gaande , welke in Indie mogen verkocht worden.
I

2* Het Departement van Koloniën behoudt zich voor, alle
in het vorig artikel niet met name genoemde producten, en na

/ i Januarij.1860 alle Indische producten zonder onderscheid', des ver-
kiezende, in Indie te verkoopen

; doch het verbindt zich tot op ultimo
December 1874 geene Indische producten naar Nederland te doen
overvoeren om aldaar te worden verkocht, zonder daartoe de
tusschenkomst der Nederlandsche Handel-maatschappij te bezinn-
en zulks op den voet en onder de voorwaarden

, bij deze over-
eenkomst tot op ultimo December 1859 voor de in art. 1 ge-noemde producten bepaald. &

Art. 3. De Nederlandsche Handel-maatschappij verbindt zich om
op de haiir in commissie gegeven producten een doorloopend voor-
schot te blij ven verstrekken van f 10,000,000 , tegen eene jaarlijksche
rente van 31/2 per cent, zoolang dat bedrag door de waarde der
onverkochte producten, welke zij als onderpand voor de rioti°-e
terugbetaling van haar voorschot in Nederland of in Indie onder
zich heelt

,
gewaarborgd wordt.

Art. 4. De Nederlandsche Handel-maatschappij zal zich blijven
belasten met de verzending van personeel en materieel voor de kolo-
niale dienst en met het aanschaffen der voorwerpen

, waarvan
haar de levenng door het Departement van Koloniën of door het
Indische l^estuur zjaI worden op^ed reiden.

Art. 5. De betrekking der Nederlandsche Handel- maatschappij
tot het Departement van Koloniën is die van eenen agent tot zijnen
pnneipaal. Zij zal mitsdien uit al deze bemoeijingen geene an-
dere voordeelen trekken dan die haar uitdrukkelijk worden toe-
gekend; in het afschfepen, vervoeren, opslaan, beheeren en ver-
kobpen der aan haar in commissie gegeven producten de meeste
zuinigheid betrachten

; aan het Departement van Koloniën tot
alle uitvoerlijke besparingen de hand leenen, en hetzelve in al
wat aan een voordeeligen verkoop der producten bevorderlijk kan
zijn

,
van goeden raad dienen.

Art. 6. Voor de verschillende in de bovenstaande artikelen
omschreven verrigtingen zal de Nederlandsche Handel-maatschappij
de volgende commissie genieten :

«. voor het te gelde maken der producten
, het gewone del

eredere daaronder begrepen
,

gedurende de jaren 1853 en
004 * *

* 21/2 per cent;

, . ,
» 2 » »

o. voorde bestelling en verzending van goederen. 1 „ „
c. voor de verzending van specie l/

2 „ „
d. voor de betaling van pensioenen

, delegatien en
verlof-tj-actementen

. 1 „ „
e. voor de werkzaamheden liarer factorij . . . f 140 000

’s jaars.

Ai t. 7. Alle geschillen
, die onverhoopt ter zake dezer overeen-

komst tussehen het Departement van Koloniën en de Nederlandsche
Handel-maatschappij mogten ontstaan, zullen in het hoogste ressort
beslecht worden door drie scheidsmannen, waarvan een door elke
der beide contracterende partijen en de derde door de beide
êerstbenoemden of, bij verschil van gevoelen, door den regter zal
worden aangewezen.
Art 8. Deze overeenkomst wordt geacht met 1°. Januarij 1853 in

werking getreden te zijn en alsdan die van 2/3 Julij 1849 ver-
vangen te hebben, mits zij vóór 1 Juny 1853 bij de wet worde
goedgekeurd

,
bij gemis van welke goedkeuring zij voor niet ge-

sloten gehouden wordt.

Amsterdam, 15hebr. 1853. ’s Gravenhage , 16 Febr. 1853.
De JVederl. Handel-maatschappij

, jJe Minister van Koloniën
,

(f®
4-) De Moxcmr, Pr.

(
get .) Ciis. F. Pahud.

Goudswaard
, Dr.

De Clkucq
, S.

.

'

In kennisse van mij.

De Minister van Koloniën
,

((jet.) Cns. F. Pahud.
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MEMORIE VAN TOELICHTING.
- Do wirnschclijkheid om de voorwaarden te herzien , waarop
door de Nederlandsche Handel-maatsOlïappij

, krachtens de over-
eenkomst van 2/3 Julij 1819, goedgekeurd bij de wet van 14 Sep-
tember daaraanvolgende (Staatsblad n°. 42)

,

de verkoop plaats
heeft van de gouvernements- Oost-lndische producten, en ook om
uit die overeenkomst te doen wegvallen sommige bepalingen, welke
meermalen stot tot aanmerkingen hebben gegeven, heeft geleid tot
onderhandelmgen mat die Maatschappij, waarvan de uitkomst is

geweest het sluiten eener nieuwe overeenkomst, onder voorbehoudvan de goedkeuring der wetgevende magt ter vervanging vancue van 2/^ Julij voormeld. 6

Vanneer men let op de verkregen regten der Maatschappij,
ïaar yI

< e wet verzekerd, dan zal, zoo de Regeling vertrouwt,
bij het inzien der nieuwe overeenkomst de overtuiging ontstaan
nat cm gevoerue onderhandelmgen een voor de belangen van den
Staat zeer gunstig resultaat hebben gehad.
Dat resultaat bestaat daarin

, dat :

1°. wegvallen de bepalingen omschreven in de artt 4 en 8der overeenkomst van Julij 1849, welke bepalingen tot vele aan-merlangen nebben aanleiding gegeven ;

2°. de bevoegdheid verkregen is, nn eene zekere hoeveelheid
gouvcrnements-producten in Indie te verkoopen;

3". de rente van het doorloopend voorschot van 10 millioen
gulden, door de Maatschappij op de aan haar geconsigneerd wor-
dende producten verstrekt, van 4 per cent op 31% per cent
s jaars wordt gebragt

;

£ 1

4°. met loslating van hetgeen in de artt. 11 en 12 der over-
eenkomst van 1849 is bedongen

,

a. de commissie voor het te gelde maken der producten wordt
bepadd, gedurende 1853 en 1854 op 2'L per cent, en van 1 Ja-
nuanj 1855 op 2 per cent

;

b. de provisie der factorij te Batavia van af 1853 wordt be-
steld op f I 40,000. °

Tegenover deze wijzigingen is de verpligte consignatie, bij art. 5
ei overeenkomst van 1849 bedoeld

, behoudens het hierboven
suj 2 aangeteekende

, met vijf jaren verlengd en dus aan de
Maatschappij verzekerd tot ultimo 1859.
Na dit algemeen overzigt van het verschil tussehen de be-

staande en de nieuwe overeenkomst, strekke het volgende tot
toelichting der onderscheidene deelen.

Art. 1 der overeenkomst van Julij 1849 kon gevoegelijk weg-
vallen, vermits de thans aan de goedkeuring der wetgevende man
onderworpen overeenkomst de aangelegenheid

, waarvan hier rede
is, geheel op nieuw regelt, zonder onmiddellijk verband met vroe-
gere contracten.

Ook de bepaling in art. 2, dat de Nederlandsche Handel-
maatschappij de schuld van tien millioen niet zal mo»en opvor-
eren vóór 31 December 1874, is overbodig geworden door de

redactie van art. 3 der nieuwe overeenkomst.
De artt. 1 en 2 van deze overeenkomst vervangen de artt 3

en 5 der bestaande. Het blijkt daaruit, dat tegenover de’nu
bedongen voordeelen

, aan de Maatschappij de consignatie der o-0U-
vernements-producten (met uitzondering van 150,Oüü pikols suiker
en 150,000 pikols koffij) blijft verzekerd tot en met 1859.

Deze verlenging van den. termijn der verpligte consignatie met
vijfjaren heeft. bij de Regering geen bezwaar ondervonden, omdat
het toch met in hare bedoelingen ligt, in het bestaande stelsel,
volgens hetwelk de markt der Oost-lndische producten voorna-
melijk in Nederland gevestigd blijtt, eene algeheele verandering
te brengen, en zulks. met het oog op de menigvuldige voordeelen”
welke aan die vestiging verbonden zijn.

De Regering heett echter gemeend van de verpligte consignatie
te moeten uitzonderen de bovenvermelde niet onaanzienlijke" hoe-
veelheid van 150,000 pikols kolfij en 150,000 pikols suiker, en
zulks met het doel om daardoor te kunnen vermeerderen de plaat-
selijke middelen

, om bet. steeds in Indie bestaande jaarlijksche
verschil tussehen de geklelijke ontvangsten en uitgaven aldaar te
dekken, zooda.t alsdan met een evenredig bedrag aan de waarde
dier eventueel in Indie te verkoopen producten zal kunnen worden
verminderd de som, welkejaarlijks uit Nederland naar Indie moet
terugvloeijen tot dekking van het bedoelde tekort; terwyl voorts
nog door deze bepaling zal kunnen worden uitgebreid de «*ele«*en-
heid tot aankoop in Indie en uitvoer, ook naar elders dan naar
JN.ederland

, van koloniale Oost-lndische producten. Men heeft
hier meer bepaaldelijk liet oog op den uitweg welken zoodanige
producten naar Australië zullen kunnen vinden, en waardoor
alsdan aan de Nederlandsche markt en aan de eenheid, welke
steeds zoo. zeer wenschelijk blijft in het bestaande stelsel van
realisatie in het moederland, van de koloniale gouvernements-
producten, geene afbreuk zal worden gedaan.

Art. 4 der overeenkomst van July 1849 is, zoowel als art. 8 ,

vervallen. De daarin voorkomende bepalingen zijn vervangen door
de eenvoudige redactie van art. 3 der nieuwe overeenkomst. De
bevoegdheid tot aflossing der schuld behoefde nu niet meer bepaal-
delijk te worden gestipuleerd, omdat de voorwaarden der con-
signatie hij de nieuwe overeenkomst geene wijziging onderdaan
door het vroeger ot later aflossen der bedoelde schuld, het%en,
zoo als van zelf spreekt, geheel van den wil en de convenFentiè
des schuldenaars afhangt.
Het cijfer der rente van de bedoelde f 10,000,000, bij art. 6 der

overeenkomst van 1849 bepaald op 4 por cent, is bij art. 3 der
nieuwe overeenkomst gesteld op 8% per cent.
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Art 7 der overeenkomst van 1849 is vervallen, als geheel

ot, volgende uit den aard der zaak.
0V

Art° 8° der overeenkomst van Julij 1849 is insgelijks vervallen,

d°

Jv'ï

C

'lO ‘Lrtfsfeclftf een'Je geringe wijzigingen van redactie

ondergaan ,
en wordt teruggevonden in art. 5 der nreuwe over-

“Ïgtigtigste wijziging ,
door de Regering bedongen is die

rlP nrtt 11 en 12 der overeenkomst van 2/3 Julij 1819. ae

Vi

nvHe van 23/, per cent was der Maatschappij onvoorwaar-

5 m LrJerd. to? ultimo December 1854, en daarop rs nu

art. G der nieuwe overeenkomst, voor de j aren 1 bod
IL

ipji^ecne vermindering verkregen van V4 Per cerd
‘

.

De
cu

,

i

^ b eDÏÏkk cijfers zouden, volgens art. 12, na ultimo De-
U

1 ^54 /alie» worden herzien, doch de provisie der Maat-
C
Trmnii zou "ook na dat tijdstip, nimmer lager gebragt kunnen

schappij zoa, oo
cent

J

terwijl ze daarentegen, volgens de
worden dan 2 L

/2 P el
. y £ rf

- 1855 zal dalen tot 2 per
niouwe^vereenjm

was tot ultimo 1854 bepaald op
cent. P ridROOO welk cijfer na dat tijdstip zou kunnen

Thras is öit^ aa”so'

n
T„

en
dr°ori>6 oveSomst'was geene aanwijzing opgenomen

van den te völge» «g bfl het ontstaan van gesel,trien, ltuarrn

- „ ,,-r, hii art 7 der nieuwe overeenkomst.
19

Art
V

8 van die overeenkomst behoeft geene opheldering.

Na dei toelichting van de verschillende deden der overeen-

komst zal het niet overbodig zijn eene. zamentrekkmg te doen

volgen’ van de geldelijke voordeelen ,
welke het gevolg zullen zijn

Va
De

de
reren

k
ing

ge

van^liefjïaT'lSöl tot grondslag nemende, laten

zich die voordeelen volgen derwijze formuleren.

In 1851 is betaald

:

aan commissie a 23

/

4 per cent

„ provisie factorij • • •

„ renten van f 10,000,000 .

f 1,358,991.92

148,000.00

400,000.00

f 1,906,991.92

welke som, ingeval de herziening niet ware tot stand gekomen,

nnh over 1854 en 1855 zou moeten worden voldaan.

Na 1854 zou, volgens de overeenkomst van 1849 ,
het cpfer der

commissie op 2V2 per cent en de provisie der factorij op f 140,000

leunnen worden §ebragt; bij de nieuwe overeenkomst is de com-

missie van at I -Tanuarij 1855 gebragt op 2 per cent en de

provisie der factorij van en met 1853 op de gemelde som van

f 140,000, en zal alzoo worden betaald:

in 1853 en 1854:

Commissie 2 1/2 Per cent

Provisie factorij

Rente van 1 10,000,000, 3V2 per cent . . .

f 1,235,447.20

140.000.

00

350.000.

00

’s jaars . . f 1,725,447.20

van en met 1855 :

Commissie 2 per cent

Provisie factorij

Rente . ® •

f 988,357.76

140.000.

00

350.000.

00

’s jaars . f 1,478,357.76

Er zal dus, de rekening van 1851 ten grondslag nemende,

vorden bezuinigd :

in 1853 en 1854 ’s jaars

van af 1855 ’s jaars .

181,544.72

428,634.16

De Minister van Koloniën
,

Chs. F. Pahud.

Bljaj.AU VAiN DE NEDEntrANDSCHE STAATS-COUKA.'iT. 1852—1853

[XVII. 2.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor liet Ontwerp van Wet tot vaststelling van het Regle-

ment op het beleid der regering van JSTederlandsch India.

Gedurende de vorige zitting der Staten-Generaal is aan de T'veede

Kamer een ontwerp van wet tot vaststelling van ie o

op het beleid der regering van Nederlandsch Indie aangeboden.

Dat wets-ontwerp was bij het sluiten der zitting nog me in

handeling genomen; doch is sedert, en welbij de Konipklyke

boodschap van den 4den October 1852, op nieuw, gebed onver-

anderd, der Kamer voorgelegd. Het is daarop in Novembei 11.

aan de overweging harer Afdeelingen onderworpen.

Het tegenwoordig Verslag strekt, om den uitslag dier overwe-

ging te doen kennen; zullende de Commissie van Rapporteurs

daartoe eerst de algemeene beschouwingen, waartoe dit belang-

wekkend en veelomvattend voorstel heeft aanleiding gegeven,

mededeelen, en daarop de bedenkingen en vragen laten volgen, bij

het meer bepaald onderzoek van de onderdeden en artikelen du

wet in ’t midden gebragt, onder bijvoeging hier en daar van eigene

opmerkingen der Rapporteurs, die geen onderwerp van overweDing

in de Afdeelingen hebben uitgemaakt.

Aulgessieene Itjesciiouwlngeu.

si. In de eerste plaats werd, ook naar aanleiding van liet

onderling overleg tusschen de voorzitters der Afdeelingen omtrent

de aan deze overweging te geven leiding ,
de vraag geste

^

,
o

men zich met den vorm ,
waarin het voorgedragen wetsvoorstel is

vervat ,
kon vereenigen. Deze vraag heeft zich aanvan.se ij m

eene andere opgelost, namelijk: of de Regering wel heeft gedaan

door bij het zamenstellen van het nieuwe Reglement op het be-

leid der regering van Nederlandsch Indie, wat de ïndeeling en

rangschikking der bepalingen betreft, het bestaande reglemen

zooveel mogelijk te volgen ; dan wel of het verkieslijk ware ge-

weest, daarbij in dat opzigt de Nederlandsche Grondwet ten

^Ir^aWle Afdeelingen waren verscheidene leden ,
die zich vóór

dit laatste denkbeeld gestemd toonden. Hunnes inziens was de

thans behandelde wet geheel iets anders dan de vroegere regerings-

reglementen voor Nederlandsch Indie, welke als niet veel meer

dan instructien voor den Gouverneur-Generaal konden worden

beschouwd, terwijl het hier meer de invoering van een vast rege-

ringsstelsel voor de overzeesche bezittingen gold. Dit was zoo

waar, dat de Minister van Koloniën ergens had gezegd , dat deze

wet zooveel als eene grondwet voor Indie zijn zou. Zij behoorde

dit te zijn, ook in dien zin, dat daarbij zoowel aan de inlan-

ders, als aan de in Indie gevestigde Nederlanders eene behoor ij te

handhaving hunner regten en belangen verzekerd wierd. INam

men dit aan, dan was het eigenaardig, dat de wet,- ook in haren

uitwendigen vorm, het beeld der Nederlandsche Grondwet weder-

gaf. Het Indisch Burgerlijk Wetboek is op de leest der burger-

lijke wetgeving hier te lande geschoeid. En waarom zou da
£

overeenstemming, die de Regering in het eene geval nuttig heeft

gekeurd ,
in het andere moeten ontbreken ?

Daarenboven zou de tegenwoordige wet ,
zoo bij de zamenste -

lin 0, daarvan de Nederlandsche Grondwet tot leiddraad ware ge

kozen, een beter geheel hebben gevormd. Van zelf ware men er

dan toe gekomen
,
om de wet met eene omschrijving van het

Nederlandsche grondgebied in Azië te doen aanvangen ;
.ot ,

zoo

zulk eene navolging van art. 1 der Grondwet mïndei gepast ware

geoordeeld (zie de aanmerking deswege bij art. 1) om de bepalin-

gen die de regten der ingezetenen van Nederlandsch Indie be-

treffen, op den voorgrond te stellen. Daarop zou dan een afzon-

derlijk hoofdstuk hebben kunnen worden gewijd aan de wetge-

vende magt, zoo als die voor Nederlandsch Indie, deels door de

wet^evino- van het moederland ,
deels door den Koning ,

deels

door den Gouverneur-Generaal met den Raad van Indie , zou

worden geoefend; terwijl vervolgens, mede m een afzonderlijk

hoofdstuk, de werkkring der uitvoerende magt kon worden atge-

bakend, enz. Op die wijze zou de inrigting der wet zelve het

overzigt der daarin vervatte bepalingen gemakkelijker hebben ge-

Deze denkbeelden werden door een aanzienlijk aantal leden be-

streden. Zij voerden aan, dat, voor zoover men alleen op de

taalkundige beteekenis van het woord let, de naam van Orondwet

aan het Indisch regerings-reglement kan worden toegekend. Het

verdient dien naam in dien zin, dat alle in Nederlandsch lm i

uitgevaardigde wettelijke verordeningen daarin geworteld moeten

zijn. Maar men behoorde ook op de staatkundige beteekenis van

het woord Grondwet te letten, en dan kon het thans behandelde

reglement daarmede geenszins; gelijk worden gesteld. Door eene

grondwet verstaat men toch in onzen tijd vrij algemeen een

. II.



Vaststelling van het Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indie.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.

)

staatsverdrag, dat is een staatsstuk, hetwelk de medewerking van
het volk onderstelt, en alzoo in verwantschap staat met beginselen,

die men zich wachten moet in onze overzeesche bezittingen in te

voeren. Sommigen waren zelfs van oordeel, dat het huldigen

van zoodanige beginselen aldaar ligt de losscheuring dier bezit-

tingen van het moederland ten gevolge zou kunnen hebben. Een
tweede hoofdkenmerk eener grondwet is , dat zij niet op dezelfde

wijze tot stand gebragt , niet zoo gemakkelijk gewijzigd kan worden,
als eene gewone wet. Ook die waarborg van duurzaamheid wordt
voor het Indisch regerings-reglement gemist ; behoort de wet

,

waarbij het wordt vastgesteld ,
niet te bezitten.

Art. 59 der Grondwet schijnt daarenboven de vraag, waarover
hier sprake is , te beslissen. Bij dat artikel wordt niet het uit-

vaardigen van eene koloniale grondwet of' van een koloniaal charter

voorgeschreven; maar alleen het vaststellen door de wet van de

reglementen op het beleid der regering in de koloniën en bezittingen

van het Rijk in andere werelddeelen. Die uitdrukking is blijkbaar

met het oog op de bestaande, sedert lang onder die benaming be-
kende reglementen gekozen, en de grondwetgever schijnt dus
zelf te hebben gewild , dat deze laatste bij de vaststelling der
nieuwe, wat vorm en inhoud betreft, tot grondslag wierden gelegd.

Aan deze opmerking hecht zich nog eene andere, namelijk dat
het volgen der indeeling van het tegenwoordig reglement , al valt

daarop ook een en ander aan te merken, verkieslijk is, juist omdat
men daaraan sedert zoo vele jaren gewoon is

,
en die inde.eling

dus eene soort van historisch gezag heeft verkregen. Wierd bij

de vaststelling van het nieuwe reglement de Grondwet meer op
den voet gevolgd, en wierden dus daarin, in stede der omschrij-
ving van het koloniaal bestuur en van de magt des Gouverneurs-
Generaal

,
de regten der ingezetenen op den voorgrond gesteld

,

men zou ligt voet geven aan het dwaalbegrip
, dat beperking

dier magt in de bedoeling lag. Tevens zal het nieuwe reglement
gemakkelijker in te voeren zijn, in zijnen zamenhang beter begrepen
worden , naar mate het in uitwendigen vorm meer met het be-

staande overeenkomt. Enkele leden voegden er nog bij , dat zoo

de regelen
,
naar welke Nederlandsch Indie voortaan zou worden

geregeerd, slechts goed gekozen waren en aan de eigenaardige be-
hoeften dier bezittingen beantwoordden, de indeeling en rang-
schikking dier regelen , naar het hun voorkwam, van ondergeschikt
belang waren.
Van de andere zijde werd nog aangemerkt, dat zoo men daar

in het vast te stellen regerings-reglement de Nederlandsche Grond-
wet zooveel mogelijk gevolgd wilde hebben

,
zulks niet voorsproot

uit het begrip, dat het reglement, wat zijn oorsprong betreft, met
de Grondwet op ééne lijn kan worden gesteld

;
maar dat men het

volgen van den vorm der Grondwet verlangde , uit overtuiging
dat langs dien weg een beter geordend

, duidelijker geheel zou
worden tot stand gebragt.

§ 2. Terwijl de meerderheid der leden alzoo scheen over te hellen

tot het denkbeeld der Regering, om bij dezen haren arbeid veeleer

het bestaande regerings-reglement, dan de Grondwet tot leiddraad

te kiezen, werd in ééne der Af'deelingen door al de leden, op één
na

,
het gevoelen uitgedrukt

,
dat , zelfs wanneer men dit kon aan-

nemen, het algeheel gebrek aan systematische en logische orde
,
dat

in het wets-ontwerp heerschte , niet was goed te keuren. Men
erkende wel, dat het wets-ontwerp blijken droeg van het streven

des opstellers, om in zijnen arbeid die hier vooral vereischte orde
in acht te nemen, maar deze pogingen hadden ten eenen male ge-

faald. In drie der andere Afdeelingen werd eene soortgelijke beden-
king in ’t midden gebragt, doch ging men daarbij niet zoo ver ; be-

palende de meerderheid zich tot het uiten der mcening, dat het

Ontwerp in dit opzigt te wenschen overliet. Eindelijk was er ééne
Afdeeling, waarin bij het behandelen van den vorm van het voor-

gedragen reglement alleen de vraag ter sprake kwam, of de Grondwet
hier tot rigtsnoer had moeten strekken ; zoodat in die Afdeeling met
opzigt tot het thans behandelde punt, geenerlei afkeurend oordeel werd
uitgedrukt. Integendeel heeft men daar, aan het einde van het

onderzoek van geheel het ontwerp gekomen
,

vrij algemeen de mee-
ning geuit, dat dit voorstel uit het thans behandelde oogpunt
geene ongunstige beoordeeling verdient.

De leden, die zich over het gemis van systematische en logische

orde in het reglement beklaagden
,

beriepen zich in de eerste

plaats op den inhoud van hoofdstuk I, hetwelk te gelijk van den

Gouverneur-Generaal en van den Raad van Nederlandsch Indie

lmndelt. Het valt, meenden zij, in het oog, dat die beide grootc

onderdeden van het Indisch Opperbestuur uit elkander hadden
moeten gehouden worden. Verkieslijk was het zelts

, dat aan
iéder daarvan een afzonderlijk hoofdstuk wierd gewijd. Wel verre

dat dit het geval is , treft men hier eene zonderlinge dooreenmen-
g'mg van daartoe betrekkelijke bepalingen aan. Terwijl toch de

artt. 1— 8 van het reglement over den Gouverneur-Generaal en
zijne plaatsvervangers hamleden ,

volgen daarop zoven andere
artikelen dio meer uitsluitend don Raad van Indie betreffen* en
zijn dan weder de overige artikelen van het hoofdstuk (16 — 20)

aan bepalingen betrekkelijk den Gouverneur-Generaal, zijne ver-
vanging en dergelijke gewijd.

Dit is nog niet alles. Naar bet opschrift van hoofdstuk I te

oordeelen, zou men meenen, dat daarin alles was vervat wat den
Gouverneur-Generaal betreft. Dit is echter geenszins het geval.
Hoofdstuk II handelt van de magt van dien landvoogd. Op
zich zelf kan tegen het rangschikken der daartoe betrekkelijke ^

bepalingen in een afzonderlijk hoofdstuk geen overwegend bezwaar I

bestaan ; maar wel moet men het afkeuren
, dat onder deze bepa-

lingen, in de artt. 28 en 29, ook de zoodanige voorkomen, welke
niet de magt des Gouverneurs-Generaal , maar die van den Raad
van Indie betreffen. Deze laatste aanmerking werd ook door
hen beaamd , die anders in het ongunstig oordeel over den vorm
der wet niet deelden

;
maar zij meenden

, dat daaraan op eene een-
voudige wijze ware te gemoet te komen, namelijk, door het opschrift
van hoofdstuk II te doen luiden : Van de magt van den Gouverneur-
Generaal en van den werkkring (van de bevoegdheid) van den Raad
van Nederlandsch Indie.

Als een ander voorbeeld van gemis van stelselmatige orde in
dit reglement werd aangevoerd , dat hoofdstuk II in de artt. 49
en 50 bepalingen omtrent de in Indie te heffen belastingen bevat

;

maar dat het voorschrift , hetwelk geheel dit onderwerp der be-
lastingen behoort te beheerschen. eerst in het laatste hoofdstuk,
onder art. 99 , wordt aangetroffen.

Eindelijk heeft men, ten betooge der vooruitgezette stelling,

vooral ook gewezen op hoofdstuk VI, dat, volgens het opschrift,
bepalingen van Gejiengdex aard behelst en welks inhoud, naar
men beweerde

, maar al te zeer met dat opschrift strookt. Al
wil men ook aannemen, dat eene streng logische indeeling en
rangschikking der bepalingen bij het zamenstellen van een regle-
ment als het tegenwoordige niet wel mogelijk is

, dan had toch
de ondereenmenging van ongelijksoortige voorschriften niet zoo ver
behoeven te gaan , als in dit laatste hoofdstuk. Wierd het in
eenige afzonderlijke hoofdstukken of onderafdeelingen gesplitst

,

het reglement zou
,
als geheel beschouwd

, er niet dan bij kun-
nen winnen.

§ 3. De tweede vraag
,
die hij den aanvang der overweging werd

gesteld
,
bestond daarin , of het tegenwoordig wets-ontwerp als

volledig toegelicht kon worden beschouwd. Door de groote meer-
derheid der leden werd die vraag ontkennend beantwoord ; doch
ook hier weder vertoonden zich onderscheidene schakeringen van
meeningen. In eene der Afdeelingen werd , op ééne uitzondering,

door al de leden het gevoelen voorgestaan , dat de wijze waarop
de gedane voordragt van regeringswege was toegelicht

,
geenszins

beantwoordde aan het hoog gewigt der zaak en aan de moeijelijk-

heid der daarbij "in aanmerking komende vraagstukken. Men
voegde er bij , dat de Regering zich in hare toelichtende Memorie
op een verkeerd standpunt had geplaatst , door daarbij het denkbeeld
te laten doorblinken, dat als bepalingen van het bestaande reglement
behouden bleven

,
niets tot verdediging of opheldering dier bepalin-

gen behoefde te worden aangevoerd
;
ten gevolge waarvan de toe-

lichting zich bijna altijd beperkte tot het zoo kort mogelijk mede-
deelen van gronden , waarom van dat bestaande reglement was
afgeweken. In de andere Afdeelingen werd ds laatste aanmerking
insgelijks wel door velen gemaakt, doch was het afkeurend oor-
deel over het gemis aan voldoende toelichting minder algemeen
en stellig; bepalende men zich daar meestal tot het opnoemen van
punten

,
die men in een helderder licht geplaatst had wenschen

te zien. Eene Afdeeling was er, waar de meerderheid, na het-
geen te dezer zake in aanmerking komt te hebben overwogen

,

met de verklaring eindigde, dat de onvolledigheid der Memorie
van Toelichting niet zoo blijkbaar is om als eene hoofdbedeuking
te kunnen worden vooropgezet.

Ten bewijze
,
dat hoogst belangrijke punten niet genoegzaam of

zelfs in ’t geheel niet zijn toegelielit, is of meer algemeen of door
enkelen aangovoerd :

dat in § 7 der Memorie van Toelichting wel eenige der gron-
den , die bij eene regeling omtrent de drukpers in Indie in aan-
merking komen ,

zjjn behandeld, maar dat daarbij vele en zeer

gewigtige argumenten voor en tegen de drukpers-vrij heid geheel

ter zijde zijn gelaten ;

dat met opzigt tot het regt van vereeniging en vergadering in diezelfde

pamgraaph eene bloote verwijzing naar de redeneriug omtrent do

drukpers- vrij heid plaats vindt; terwijl dan toch zulk eene naauwo
verwantschap tusschen dio beide onderwerpen niet bestaat, en in

allen gevalle bij do regeling van het eene geheel andere beschou-

wingen in aanmerking komen, dan bij die van het andere;

dat, ofschoon zulks voor do waardering van art. 107 van het

voorgedragen reglement volstrekt wordt vereischt , de beginselen,

die do Regering omtrent het gewigtig, maar tceder vraagstuk

der verspreiding des Christendons in onze Oost-Indische bezittingen

aankleeft, in hot geheel niet zijn blootgelegd;

dat hetgeen op bladz. o der Memorie van Toelichting gezegd

wordt omtrent het regt van liet Indische Gouvernement tot ver-
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wijdering van personen ,
die het gevaarlijk of schadelijk voor de

openbare rust en veiligheid acht ,
weinig geschikt is tot het ver-

spreiden van een helder licht over dit moeijelijk vraagstuk ;

dat voor het beginsel van de afzetbaarheid der leden van de

regterlijke magt niet veel anders is aangevoerd, dan dat dit be-

ginsel het meest overeenkomt met de gesteldheid der Oost-Indische

bezittingen en dat het tegenovergestelde beginsel der inamovibiliteit

toch niet van algemeene toepassing zou kunnen zijn (zie de Memorie

van Toelichting bij art. 83);

dat geene behoorlijke rekenschap is gegeven ,
waarom de rege-

ling van sommige onderwerpen, zoo als de burgerlijke en militaire

pensioenen ,
niet aan de wetgevende magt in Nederland is over-

gelaten (zie hierachter bij de artt. 35 en 42);

en dat eindelijk uit het bestaande regerings-reglement ,
uit de

Nederlandsche Grondwet, uit de Algemeene bepalingen van wet-

geving en uit het Reglement op de regterlijke organisatie voor

Indie een aantal bepalingen in het tegenwoordig reglement zijn

overgenomen, met wijziging of van de strekking dier bepalingen

bf ten minste van de bewoordingen, waarin zij vervat zijn, soms

zonder dat van die afwijking eenig gewag in de Memorie van

Toelichting gemaakt wordt; meestal zonder uiteenzetting der

beweegreden, die daartoe heeft geleid. (Ook hier weder vergelijke

men het hierachter aangemerkte bij de artt. 3, 28, 38, 44, 7o

,

76, 84, 105, 106 en andere van het reglemeht.)

Sommigen voegden er nog bij
,
dat er zeer belangrijke artikelen

in het reglement vooi'kwamen ,
waaromtrent de toelichting niet alleen

onvoldoende ,
maar zelfs moeijelijk te verstaan was. Zij wezen

daarbij onder anderen op art. 36 ,
dat op eene wijze kan worden

opgevat, die al de bij dit reglement verleende waarborgen weder

op losse schroeven stelt.

Yan de zijde dergenen ,
die de blaam van onvolledige toelichting

geenszins onvoorwaardelijk op deze regerings-voordragt wilden ge-

worpen hebben, werd gewezen:

op de duidelijke toelichting van sommige gewigtige beginselen

en artikelen ;

op den rijken inhoud der in de laatste jaren aan de Staten-

Generaal medegedeelde koloniale verslagen, waardoor de Kamer
omtrent vele bijzonderheden van het Indisch bestuur zoo volledig

is ingelicht, dat de Memorie van Toelichting deswege niet zou

hebben kurmen uitweiden, zonder in nuttelooze herhalingen te

vervallen

;

en op de aan specialiteiten eigene meening, dat hetgeen hun

duidelijk voorkomt, dit ook voor anderen is.

§ 4. In twee der Afdeelingen is de vraag gedaan, of zoo daar-

tegen bij de Regering geen overwegend bezwaar bestond
,
de tegen-

woordige instructie van den Gouverneur-Generaal niet
,
totinlichting

der Kamer ,
aan haar kon worden medegedeeld. Men vond tot het

doen dezer vraag te meer aanleiding ,
omdat de Memorie van Xoe-

lichting zich in het aangeteekende bij art. 30 van het reglement

,

bepaald op dezen bijzonderen lastbrief beroept. Mogt de open-

baarmaking van dit stuk bedenkelijk zijn, dan zou het, alleen ter

inzage van de leden, op de Griffie der Kamer kunnen worden

nedergelegd. In gelijken geest werd door sommigen de mededeeling

der tegenwoordige instiuctie van den Raad van Indie verlangd.

§ 5. Daar men onderstelt, dat de Gouverneur-Generaal en de

Raad van Indie door de Regering over het tegenwoordig ontwerp

zijn gehoord, werd het door de meerderheid der Afdeelingen,

waarin dit punt ter sprake kwam— hetgeen in eene der Afdeelingen

niet het geval was — zeer wensckelijk geoordeeld
,
dat ook de van

deze hooggeplaatste autoriteiten ingewonnen advijzen over eene

aangelegenheid, tot welker beoordeeling zij meer bijzonder bevoegd

zijn ,
aan de Kamer konden worden medegedeeld

,
des noods insge-

lijks enkel door eene nederlegging ter griffie. Er waren echter

sommige leden ,
die zich bepaald tegen het uiten van dit verlangen

verklaarden.

§ 6. De derde hoofdvraag , die bij de algemeene beschouwingen

over dit wets-ontwerp in overweging werd gebragt, betrof zijne vol-

ledigheid. In eehe der Afdeelingen is echter dit punt niet opzettelijk

behandeld
;
hebbende de leden daar schier eenparig het vooropzetten

eener verklaring te dien aanzien afgekeurd. De vraag ,
zeiden zij

,

of eene wet als deze alles behelst wat zij moet bevatten
,

is voor

zeer uiteenloopende beschouwingen
, van individuele opvattingen

afhankelijk
,
vatbaar. Hoogstens zouden

,
nadat de wet in hare

onderdeden was onderzocht, als slotsom der plaats gehad hebbende
overweging, termen kunnen gevonden worden, tot eene verklaring,

omtrent hare meerdere of mindere volledigheid te besluiten. In

andere Afdeelingen lieten zich enkele leden op dezelfde wijze uit.

Intusschen laat zich aannemen ,
dat het wets-ontwerp in twee Afdee-

lingen door de groote meerderheid zeer onvolledig is gekeurd, en

dat in twee andere velé leden, zonder zulk een bepaald oordeel te

vellen
,
de gewigtige leemten ,

daarin naar hunne meening aanwezig
,

niet onopgemerkt gelaten wilden hebben.

De volgende hoofdpunten zijn ,
hetzij bij de beoordeeling van

hét wets-ontwerp in Zijn geheel
,

hetzij later bij de behandeling

der artikelen
,

als bewijzen voor de onvolledigheid der wet aan-
gevoerd.

I. Het gemis van bepalingen omtrent het cultuurstelsel. — Het
Indisch Bestuur

,
zeide men , treedt tegenover de bevolking niet

alleen op als souverein ,
maar tevens in de hoedanigheid van land-

bouwer, handelaar en fabrikant. Het ligt in de bedoeling der

Regering , die dubbele betrekking te laten voortduren ,
en dus het

zoogenaamde cultuurstelsel te handhaven. Art. 49 van het voorge-

dragen reglement behelst bepalingen, die ongetwijfeld ook met
het oog op dat stelsel geschreven zijn ; in art. 53 worden de cul-

tures als een tak van algemeen bestuur genoemd ; en in art. 50
wordt van de heffing der landrente gesproken , welke heffing met
het cultuurstelsel in naauw verband staat. Maar dit zoo zijnde

,

had dit belangrijk onderwerp meer regtstreeks in het regerings-

reglement behandeld ;
hadden de pligten van het Gouvernement en

de regten der Indische bevolking te dien aanzien geregeld en om-
schreven moeten worden. Naar het oordeel van sommigen moest
het stilzwijgen daaromtrent te meer verwondering baren , omdat
meer en meer is afgeweken van de beginselen, die de stichter

van het cultuurstelsel op het oog had
,
en omdat zelfs voorstanders

van de tegenwoordige orde van zaken in Indie het drukkende voor
de bevolking van de gedwongene cultures in sommige streken van
Java hebben erkend. Door enkelen werd voorts nog gewezen
op de noodzakelijkheid van het opnemen van bepalingen in het

regerings-reglement omtrent de suikercontracten , ook ter wering
der misbruiken, die door ongeoorloofde begunstiging van bijzondere

personen te dien aanzien vroeger en zelfs nog in de laatste tijden

hebben plaats gehad. — Het gevoelen, dat in een en ander een
bewijs lag voor de onvolledigheid van het regerings-reglement vond
intusschen in eene der Afdeelingen

,
waar dit punt bepaald is be-

handeld
,

bij een deel der leden tegenspraak. Zij ontkenden het

verband tusschen het regerings- en cultuurstelsel in geenen deele.

Zij erkenden voorts , dat de Grondwet groote koloniale belangen
bij de wet wil geregeld hebben en dat het cultuurstelsel geacht
zou kunnen worden tot die belangen te behooren

;
maar zij be-

twijfelden of het mogelijk zij
,

daaromtrent boven bedenking
verhevene, algemeene regels bij de wet te stellen.

II. De strekking
, in vele bepalingen van het reglement blijk-

baar, om te uitsluitend op Java en den daar bestaanden maatschap-

pelijken toestand het oog te houden
, en niet tevens op dien der

overige bezittingen , waar die toestand geheel anders is. — Ten
bewijze heeft men zich vooral op bepalingen van het IVde hoofd-

stuk beroepen, met name op die van art. 60, waar van de

onderstelling wordt uitgegaan, dat overal in Nederlandsch Indie

regentschappen, bestuurd doorinlandsche regenten, bestaan, hetgeen

echter het geval geenszins is. Het reglement had , naar men meende

,

ook voor de buitenbezittingen, bijzondere, op de plaatselijke ge-

steldheid toepasselijke voorschriften moeten bevatten.— Daaren-
tegen stonden verscheidene leden

,
gelijk meer bepaaldelijk bij

het in overweging nemen der hier in aanmerking komende artikelen

is gebleken
,

het gevoelen voor , dat het reglement lang3 dien

weg tot al te veel bijzonderheden zou zijn afgedaald, en dat

de algemeene voorschriften, die het bevat, op de voornaamste
eilanden bijna letterlijk toepasselijk zijn on elders naar gelang

der plaatselijke omstandigheden toegepast kunnen worden.

III. Het niet opnemen in het reglement der hoofdbeginselen

van het geldelijk beheer en van de wijze, van inrigting en vast-

stelling der Indische begrootingen
;
waaromtrent echter hier naar

de algemeene beschouwingen over hoofdstuk III wordt verwezen.

IV. De zeer gedeeltelijke en weder te uitsluitend op Java
toepasselijke behandeling van het onderwerp der belastingen in de

artt. 49 ,
50 en 99.

V. Het gemis van bepalingen omtrent het radicaal van Indische

ambtenaren.

YI. Het geheel gemis van fundamentele voorschriften omtrent

de militaire strafregtspleging.

VII. Het weglaten van voorschriften, die, voor zoover het

Indisch bestuur betreft, de uitvoering regelen van het 1ste lid

van art. 60 der Grondwet, omtrent het jaarlijksch verslag aan

de Staten-Generaal van het beheer der koloniën en bezittingen

van het Rijk in andere werelddeelen.

VIII. Het niet overnemen, hetzij letterlijk, hetzij in eenen

gewijzigden vorm, van onderscheidene artikelen der Grondwet,
die met het oog op art. 118 dier Grondwet in het regerings-reglement

eene plaats hadden moeten vinden. — Men heeft hier als voorbeelden

aangevoerd : art. 7 wegens het Nederlanderschap
,

' en daarbij ge-

wezen op de gevolgen
, die voor sommige categorien van ingezetenen

van Nederlandsch Indie uit de wet van 28 Julij 1850 [Staats-

blad n°. 44) voortvloei]en; op art. 65, betrekk dijk het aann'dtaen

van vreemde orden enz.; op art. 153, betrekkelijk de onschend-
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baarheid van do woning eens ingezeten ; en op art. 1G6
, voor

zoover dit aan de belijders dar onderscheidene godsdiensten

gelijke aanspraak op het bekleeden van ambten, waardigheden en
bedieningen geelt.O O

#

IX. Het weglaten van verscheidene artikelen van het regerings-

Teglement van 1836, die men wel geenszins alle onveranderd in

liet nieuwe reglement overgenomen wilde hebben, maar die toch

meerendeels onderwerpen betreffen, waaromtrent eenige bepaling,

'hetzij door vele , hetzij door enkele leden noodig werd gekeurd.

De uit dit oogpunt genoemde artikelen zijn: art. 28, betrekkdijk

de afgifte van kaperbrieven; art. 64, betrekkelijk de wijze van
heffing der grondbelasting in de Preanger Regentschappen

;

art. 65, betrekkelijk het aanleggen van markten voor handel en
landbouw; art. 67, betrekkelijk de djati-bosschen op Java; art. 69,
betrekkelijk het zout-monopolie ; art. 71, betrekkelijk het opium-
monopolie; art. 92, betrekkelijk de wees- en boedelkamers; de
artt. 93 en 94, betrekkelijk de bevordering van handel en land-

bouw; art. 101, omtrent het particulier landbezit; en art. 106,
voor zoover daarin eene afzonderlijke bepaling omtrent de Moluksche
eilanden voorkomt.
X. Eindelijk zijn er nog in twee Afdeelingen leden geweest,

die de wet ook daarom onvolledig keurden , omdat de daarin
opgenomene bepalingen wegens zulke gewigtige onderwerpen

,
als

•de godsdienst, het onderwijs en de drukpers, zoo weinig Avaren

uitgewerkt; of ook omdat de regeling van zoo vele andere Avas

.overgelaten aan nader vast te stellen Koninklijke besluiten en

ordonnantiën. In het oog van sommigen — wier gevoelen echter

•tegenspraak ondervond — werd door dit laatste te kort gedaan
•aan het voorschrift van het laatste lid van art. 59 der GrondAvet.

§ 7. Het vierde hoofdpunt van beschouwing bestond
j
daarin

,

•of de Regering zich bij hare voordragt, met opzigt tot de in

Nederlandscli lndie te volgen beginselen van bestuur
,
op het juiste

standpunt heeft geplaatst. Eij de behandeling van dat hoofdpunt
zijn de §§ 1 tot 8 van de Memorie van Toelichting als leiddraad

gekozen. Men heeft echter spoedig ingezien ,‘ dat in deze para-
graphen enkele onderwerpen werden aangeroerd, die, hoe gervigtig

zij ook mogen zijn, gevoegelyker bij de artikelen van het regle-

ment, die daartoe betrekking hebben, opzettelijk te behandelen
waren. Alleen sommige stellingen der inleiding van de Memorie
van Toelichting zuilen dus in dit gedeelte van het Verslag ter

toetse Avorden gebragt.

Alvorens het deswege verhandelde te vermelden , behooi't hier

eene beschomving plaats te A'inden, in e'éne Afdeeling nagenoeg
algemeen, in twee andere door enkele leden ontwikkeld. Zij

staat toch in eeuig verband met hetgeen reeds over de onvol-

ledigheid der wet is gezegd.

Men beweerde dan, dat het standpunt, waarop de Regering
zich geplaatst had, ook daarom A7erkeerd was, omdat zij bij

haar voorstel uit het oog had verloren, Avelke gewigtige veran-
deringen, buiten onze bezittingen, in de Indische zeeën öf reeds

hebben plaats gehad, of zich daar voorbereiden; veranderingen,
die onmisbaar op ons koloniaal stelsel ende handhaving ® daarvan
invloed moeten uitoefenen. Daarbij doelde men vooral op de ge-

heele hervorming van het Engclsche koloniale stelsel in lndie;

op den toenemenden bloei der Britsche bezittingen in Australië;

op de vermeerderde scheepvaart naar de havens van China en op de

weliigt te verwachten openstelling van het Japansche Rijk voor den
wereldhandel. Naar het oordeel dezer leden zou het niet alleen

hoogst onraadzaam zijn op dien geheel veranderden staat van zaken

niette letten, maar wordt daardoor noodwendig eene wijziging van
ons koloniaal stelsel in eenen milderen zin gevorderd; vooral met
liet oog op de handelswctgeving. Nu ademt echter, zoo als enkelen

beweerden, dit ontwerp ook te dien opzigte niets dan dwang en

beperking. Ons stelsel van uitsluiting, zeiden die leden, zal meer
en meer de denlcAvijze van alle beschaafde volken tegen ons inne-

men ; een gevaar, dat eene betrekkelijk nietmagtige natie geenszins

mag voorbijzien. Men beriep zich daarbij op de pogingen van
meer dan edno zijde, om invloed in onzen Archipel te veiwervcn;

op hot aanknoopen van handelsbetrekkingen door vreemde zee-

vaarders met de inlandsche bevolking van sommige onzer bezit-

tingen
,
met overtreding der verbodsbepalingen van onze handels-

wetgeving, cn op den toon der vreemde drukpers.

Door andere leden Averd echter hiertegen aangemerkt, dat

geheel deze beschouwing er toe leiden moest, om ons koloniaal

stelsel, en avcI in de eerste plaats onze handelsAvetgeving in lndie ,

dienstbaar te maken aan de belangen van vreemde natiën ; be-

langen , Avelke die natiën steeds zouden doen gelden ,
Avellc

regeringsstelsel men ook voor lndie kiezen mogt, zoolang niet

daaraan onze eigene belangen worden achtergesteld. Al Avildo

men ook gaarne medewerken om op eeno voorzigtigo Avijze mis-
bruiken en verkeerdheden ,

Avaar die rnogten bestaan
,

te doen
ophouden

, voor het aannemen eener zoo overdreven vrijgevige

staatkunde bestond geene noodzakelijkheid. Sommigen voegden
er nog bij

, dat ,
ook bij het aunnemen vuu het hoog gewigt van

den veranderden loop des wereldhandels in de Indische zeeën en
van de daaruit voor onze bezittingen voort te vloeijen ge\rolgen

,

een en ander toch hoogstens in aanmerking zou kunnen komen bij

eene beraadslaging over handelswetten en toltariven , maar niet

in onmiddellijke betrekking staat tot het inwendig bestuur van
Nederlaudsch lndie. Een bewijs voor de onvolledigheid en ver-
keerde strekking der tegenwoordige wet, die slechts zeer enkele
bepalingen omtrent den handel bevat

,
kon daaraan dan ook niet

worden ontleend. Onder alle mogelijke omstandigheden in vreemde
landen, zou het toch Avel voor onze Üost-lndische bezittingen een
hoofdvereischte blijven, dat het inAvendig bestuur dier bezittingen
Avel geregeld en krachtig zij en dat het regeren door vreedzame
middelen daar mogelijk blijve.

§ 8. De Memorie van Toelichting vangt aan met de vermelding,
dat het tegenwoordig Avets-ontwerp bestemd is, om voor zooA’eel

betreft ’s Rijks bezittingen in Oost-Indie, aan het voorschrift van
art. 59 der GrondAvet te voldoen. Door eenige leden eener Afdeeling
is aangemerkt ,

dat dit gedeelte der Memorie van Toelichting
het voornemen schijnt te verraden, om Avanneer het nu aangeboden
reglement wet mogt Avorden , de meeste koloniale vraagpunten als

beslist te beschouwen. Zoodra toch nit ontAverp mogt geacht
worden A'olledige uitvoering aan art. 59 der GrondAvet te geven,
zouden daardoor de verdere bemoeijingen der wetgeving , in het
slot van dat artikel bedoeld

, vervallen. Deze opvatting Avas in

het oog der overige leden dier Afdeeling geheel ongegrond. De
bewoordingen der 1ste zinsnede van de Memorie van Toelichting
Avijzen toch aan

,
dat hier slechts van de uitvoering van een be-

paald gedeelte van art. 59 der GrondAvet sprake is. Intusschen
erkende men ook van deze zijde, dat het juister Avare geweest,
hier bepaald van de uitvoering der twee eerste alinea’s van het
grondwets-artikel te spreken.

§ 9. In eene andere Afdeeling zijn leden geAveest, die meenden
te moeten ontkennen, dat het voorgedragen regerings-reglement

geacht kan Avorden aan het voorschrift van art. 59 der Grondwet,
of van de twee eerste alinea’s daarvan , te voldoen. Men verwees
daarbij naar de regerings-voordragt van 8 Maart 1848 , waarbij
voor het eerst van die zijde eene wijziging van art. 59 der

Grondwet in overweging Averd gegeven. Bij de Memorie van
Toelichting, welke die voordragt vergezelde, Averd als hoofddoel

der wijziging van dat artikel aangewezen: » om ten aanzien van de
algemeene beginselen A

ran regering in de koloniën waarborgen te

geven, meer evenredig aan de belangstelling, Avelke die bezittingen

inboezemen ,
zonder evenwel daardoor de bestaande orde van zaken

te verstoren of de eenheid van magt te krenken
, zoo onmisbaar

voor het inwendig bestuur van de voornaamste dier bezittingen.”

Het laat zich niet onderstellen, dat bij de A'olgende regerings-

voorstellen omtrent hetzelfde geAvigtige grondwets-artikel dat

hoofddoel uit liet oog is verloren. Integendeel bestaat er grond
om aan te nemen, dat zooAvel de Regering als de "Wetgeving , later

vooral niet minder ver heeft Avilleu gaan , dan bij de voordragt

van 8 Maart 1848 Averd bedoeld. Reeds de opneming der Avetten

op het beleid der regering in de koloniën en bezittingen van het

Rijk in andere werelddeelen onder diegene, waarvan de voordragt

door de Grondwet aan eenen bepaalden tijd verbonden Averd,

beAvijst, Avelk gewigt bij de grondAvetsherziening aan deze aan-

gelegenheid ,
en dus aan het geven van meerdere Avaarborgen ten

aanzien der algemeene beginselen van regering in de koloniën,

gehecht is. Maar nu zoekt men, volgens deze leden, in het

tegemvoordig Avets-ontwerp die meerdere Avaarborgen te vergeefs,

daar het , op zeer Aveinige uitzonderingen na
, tot niets anders

strekt, dan om de tot nu toe in Nederlandscli lndie gevolgde

regeringsbeginselen te handhaven en het bestaande reglement onder

eenen anderen vorm van kracht te doen blijven.

§ 10. Weder in eene andere Afdeeling is eene opmerking ge-

maakt, die in strekking eenigermate met de voorafgaande over-

eenkomt. In § 2 der Memorie van Toelichting Avordt gezegd,

dat het onderzoek der Regering haar heeft geleid, om ten aanzien

van den vorm des bestuurs in lndie do bestaande grondslagen

,

vervat in het regerings-reglement van 1836, te behouden, » met
uitzondering van de veranderingen die zullen voortvloeijen uit do

op de Grondwet steunende inmenging van don gewonen Avetgever

in zaken van koloniale Avetgeving.” Uit die uitlating schijnt te

blijken, dat het door de Regering ten deze gekozen standpunt vrij

eenzijdig is. Niet enkel op de \ eranderingen , die het ge\rolgzijn

van de inmenging des gcAvonen Avetgevers in zaken van koloniale

Avetgeving, moest hier Avorden gelet; maar tevens, en zelfs niet

het minst, op de verbeteringen, ook in den vorm des bestuurs,

die de ondervinding als noodzakelijk heeft doen kennen. Iets meer

dan bloot-J bekrachtiging van het bestaande door de Avet moest

het doel zijn. De leden, die deze aanmerking maakten
,

Avilden

daarom niet bcAveren, dat het voorgedragen reglement, Avat den

vorm des bestuurs
.
betreft, in denzelf’den beperkten geest Avas

opgesteld, als de aangehaalde zinsnede der Memorie van Toe-

lichting kon doen vermoeden, en dus niet van zucht lot verbe-
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terinf? eetuigde. Zij behielden zich voor ,
om bij de overweging

der onderdeden van het ontwerp hun gevoelen daaromtrent meei

in de biizonderheden te doen hennen.

8 11 Zeer bijzonder heeft wel de aandacht moeten vallen op

p 4 de

'

r Memorie van Toelichting, waar de Regering zich uitlaat

over de beuinselen van bestuur ,
die

,
naar het haar voorkomt ,

m
Nederlandsch Indie behooren gevolgd te worden. Zij stelt daarbij

on den voorgrond ,
dat in het algemeen het tot dusver in dit

oozmt ingeslagen spoor het meest overeenkomt met ee belangen

viu ^Nederland en met eene goede staatkunde; dat Nederlandsck

Indie is een wingewest

;

en dat » de aan te nemen begmse en ie

behooren te zijn, welke de meeste waarborgen opleveren, dat,

in de eerste plaats ,
het Nederlandsche gezag door vreedzame mid-

delen in dat wingewest zal kunnen gehandhaafd worden ,
en dat,

ten andere, behoudens de welvaart der inheemsche bevolking,

dat wingewest aan Nederland zal blijven verschaffen de stoffelijke

voordeelen ,
die het doel waren der verovering.”

..

Vrii algemeen is men van oordeel geweest, dat, wat er ook zij

van de juistheid der benaming van wingewest ,
waarmede hier bij

herhaling onze Oost-dndische bezittingen worden bestempeld, het

wenschelijk ware geweest ,
dat de Regering die uitdrukking met

had gebezigd en hier niet tot zekere hoogte een beroep op beu

regt van verovering had gedaan.
. ,

Die uitdrukking is daarenboven, naar veler oordeel, histo-

risch onjuist. Onze Oost-Indische bezittingen zijn, volgens aeze

leden in den regel niet door het zwaard, maar door verdragen

met de inlandsche vorsten in het bezit van Nederland gekomen,

en waar verovering heeft plaats gehad, zijn het meestal Europesche

volken, vooral Portugezen, geweest, en geenszins inlanders ,
die

voor de mavt van Nederland hebben moeten bukken. Reeds in

1677 is bijna een derde deel van Java door den vorst van Mataram,

uit erkentenis voor van de Oost-Indische Compagnie ontvangene

diensten, bij tractaat aan dat handelsligchaam afgestaan. In ltOb

; zijn op dezelfde wijze het Rijk van Cheribon en andere streken

onder het gezag der Compagnie gekomen. Nog m 1830, na c.en

oorlog tegen Dipo Negoro, hebben wij, ten gevolge eener minne-

lijke overeenkomst met den Soesoehoenan van Soerakarta en den

Sultan van Djokjokarta, de gewesten verkregen, die thans de

residentien Madioen, Bagelen, Banjoemaas en Kedin uitmaken.

Een groot gedeelte eindelijk van Sumatra is op soortgelijke wijze

in ons bezit gekomen.

Daartegen werd echter door verscheidene andere leden aange-

voerd, dat de uitdrukking: wingewest wel degelijk op historische

«ronden rust. De verovering van het koningrijk Jakatra door

de wapenen en de stichting van Batavia in hetveroveide land zijn,

zeide men, de grondslagen van onze vestiging op Java geweest.

De verdere uitbreiding van grondgebied op dat eiland werd,

i

slechts voor het kleinste gedeelte, door tractaten verkregen die

! (ian nog in den regel werden voorafgegaan door oorlogen, waarin

wij ,
als* bondgenooten van den Soesoehoenan ,

zijne vijanden ver-

sloegen en zijne in opstand zijnde onderdanen tot onderwerping

bramen. Afstand van grondgebied was steeds het gevolg van

die oorlogen, als vergoeding voor verleende hulp en aangewende

kosten. °Ook de laatste aanwinst van grondgebied, na de onder-

werping van Dipo Negoro, is moeijelijk anders dan als een

gevolo- van eenen vijfjarigen kostbaren oorlog te beschouwen. Dit

voor °zooveel Java betreft. — Op de buitenbezittingen is ons

gezag mede veelal door de kracht der wapenen verkregen.
.

Zij

werden op de Portugezen veroverd en door de wapenen uitge-

breid. Of' is men ,
om van het lang verledene niet te spreken

,

Palembang, de Padangsche bovenlanden, Jambi, Celebes en Bali

verbeten ? Uit een historisch oogpunt alzoo kan de uitdrukking

\an wingewest niet oneigenaardig worden geacht.

Nog een derde gevoelen deed zich gelden, namelijk, dat, als

men *zich alleen op het historisch terrein plaatsen wil
,
onze Oost-

Indische bezittingen niet anders dan met die door de Grondwet

geijkte benaming kunnen worden bestempeld-. Het zijn noch

wingewesten ,
noch koloniën ,

zoo als de oudheid de eene en de

andere kende ,
maar bezittingen ,

verkregen deels door de wapenen ,

deels uit kracht van verdragen ;
bezittingen alzoo van gemengde

herkomst.

Wat van dit alles zijn moge, naar veler oordeel bestaan er

afdoende redenen ,
waarom het woord wingewest in een van de

Nederlandsche Regering uitgegaan staatsstuk niet op Indie had

moeten worden toegepast, en aan dat begrip dus ook niet de
,

beginselen van bestuur voor Indie hadden moeten worden ontleend.

Al dadelijk werd dat begrip door sommige leden ongrondwettig

genoemd. De Grondwet , zeiden zij
,
heeft in haar 1 ste artikel

de overzeesche bezittingen stilzwijgend voor een deel van het Rijk

verklaard; zij heeft daardoor uitgemaakt, dat de vraag, op welke

wijze Nederland dat deel van haar gebied verworven heeft, niet

meer te pas komt, en dus ook, dat de bezittingen en koloniën

niet overheerscht, maar bestuurd moeten worden. Al had de

Grondwet hier niet gesproken ,
dan zou het toch eener beschaafde

en godsdienstige natie onwaardig zijn ,
tegenover met haar onder

dezelfde regering levende volken een regt van verovering te doen

gelden ,
welks oorsprong gedeeltelijk reeds eeuwen heugt. ïsm-

rische herinneringen moeten nooit aan hetgeen goed en ei zaam

is in den weg staan. ,

Naar het oordeel van deze zelfde of van verscheiden andere

leden is het daarenboven gevaarlijk, Nederlandsch Indie een win-

gewest te noemen. Het is gevaarlijk met liet oog op oe ïnland-

sclie bevolking, omdat wanneer onze Oost-Xndische bezittingen

zoovele wingewesten zijn, het regt der overheersc ite yo ven,

om zich, zoo zij zich sterk genoeg daartoe gevoelen, van het juk

te ontslaan, moeijelijk kan worden betwist. De betrekking

tusschen de Nederlandsche Regering en de Indische bevolking

wordt in allen gevalle van eenen geheel anderen aard-, als clie

bevolkkw ondersteld wordt ,
uit kracht van bestaande verdragen

,

tot welker naleving de eene partij evenzeer als de andere verplist

is onder het Nederlandsche gezag te levem Het is gevaarlijk

in een staatsstuk de leer te verkondigen, dat Nederland zijne Uost-

Indische bezittingen als een wingewest besturen moet, omdat die

verkondiging in Indie eenen ongunstigen indruk zal maken, en

de Regering daar, dien ten gevolge, door de ingezetenen niet in

een zoodanig licht zal worden beschouwd, als voor hunne teyre-

denheid en voor het wederzijdsch belang wenschelijie ware. liet

gebruik van het woord wingewest is eindelijk, volgens c.eze lec en,

gevaarlijk met het oog op de overige natiën der beschaafde wereld.

Sommigen voegden er nog bij, dat juist wanneer men let op het

tafereel dat de Memorie van Toelichting schetst van den maatschap-

pelijken toestand der bevolking van Nederlandsch Indie, ze.fs reeds

tijdens de eerste verschijning der Europeanen aldaar, en yan ce

groote vorderingen, door die bevolking destijds reeds gemaakt met

slechts in den landbouw en in vele bedrijven van nut en weelde,

maar ook in eigenlijke beschaving, het ongerijmd moet worden

geacht zulk eene bevolking voortdurend aan overlieersching te

willen onderwerpen. Integendeel is daaruit, reeds af te leiden ,

dat het stelsel, volgens hetwelk die bevolking moet worden be-

stuurd, op eenen geheel anderen grondslag behoort te rusten.

Andere leden gingen in de veroordeeling der meermalen ver-

melde uitdrukking niet zoo ver. Zij betreurden wel ,
dat daar-

door noodeloos aanstoot gegeven was ,
maar meenden toch ,

üat

de gevaarlijke gevolgen ,
die daaruit zouden voortvloeijen ,

met

overdrijving werden voorgesteld. Het gold hier een gezeg e

van eene Memorie van Toelichting, welker inhoud zeker met

algemeen ter kennis der inlandsche bevolking van Indie komen

zal. In het wets-ontwerp zelf is van de beschouwing van Neder-

landsch Indie als een wingewest geene sprake. De Memorie

van Toelichting heeft daarenboven de gebezigde uitdrukking

dadelijk weder verzacht ,
door als een hoofdbeginsel van bestuur

voor Nederlandsch Indie , het handhaven van ons gezag aldaar

door vreedzame middelen op den voorgrond te stellen., een beginsel,

hetwelk van zelf het denkbeeld van geweld, aan eigenlijke over-

heersching verknocht ,
uitsluit. — Nog waren er leden

,
die ,

zoo

als reeds uit het voorafgaande is af te leiden en nog nauer

blijken zal ,
de aangevallene uitdrukkingen eigenaardig en aan

den werkelijken staat van zaken beantwoordende keurden.
.

Met opziM tot de gevolgen ,
door de Memorie van loelichtmg

uit de beschouwing van Nederlandsch Indie. als een Avingewest

afgeleid, en tot de becinselen van bestuur, die daar tot rigtsnoer

behooreu te strekken
,

"deden zich drie hoofdgevoelens kennen.

I. Naar het oordeel van een deel der leden kan de handha-

ving van zoodanig een regeringsstelsel in Nederlandsch Indie, als

met° de beginselen ,
in de Memorie van Toelichting op den yoor-

grond geplaatst, overeenkomt, niet anders dan hoogst nadeelig te-

lwerken op het welzijn dier bezittingen, op de duurzame be-

landen van het moederland en op den aard der betrekkingen tus-

schen dat moederland en Indie. Tot dat stelsel behoort, zoo als

de Memorie van Toelichting dit zelve te kennen geeft ,
om bo-

venal te letten » op de stoffelijke voordeelen
,

'die het doel waren

der verovering” dat is , op het bedrag der batige, sado’s . die. de

Nederlandsche schatkist uit de Oost-Indische bezittingen geniet,

zonder genoegzaam indachtig zijn aan de offers ,
welke die

saldo's aan de inlandsche bevolking gekost hebben en nog^kosten

,

en aan de rampen daardoor over haar gebragt. Tot dat stelsel

behoort tevens een angstvallig vastklemmen aan^ het bestaande en

dus ook eene bestendiging der grove misbruiken en verkeerdheden ,

die, volgens deze leden, in Indie plaats vinden en yan dat stelsel

onafscheidelijk zijn. Naar hunne overtuiging, moet bij de keus yan

een regeringsstelsel voor Nederlandsch Indie van geheel andere

beginselen worden uitgegaan. Het verwerven van regtstreeksche

stoffelijke voordeelen voor het moederland moet daarbij geenszins

op den voorgrond staan ; maar wel de bevordering van het wel-

zijn der Indische bevolking ,
zoodat alleen voor zoover het ver-

werven ATan bijdragen voor de Nederlandsche schatkist met dat

hoofddoel is overeen te brengen, daarnaar mag worden gestieefd.

1852— 1853. II.BIJBLAD VAN DE ST£I>E1ÏLANDSC1!K STAATS-COURANT.



Vaststelling van het Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indie.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

Nederland, zeiden deze leden moet Indie beschouwen, als bestemd
om door de stoffelijke en zedelijke krachten van het moederland
vooruitgebragt te worden op de baan der beschaving. Bevordering

van de verstandelijke en zedelijke ontwikkeling der inlandsche be-

volking moet dus hoofddoel zijn. De middelen tot bereiking van
dat doel liggen voor de hand. Het regeringsstelsel moet zoodanig

zijn ingerigt, dat Nederlandsche elementen meer en meer naar
Indie worden oveigebragt ; dat de particuliere industrie en de vrije

arbeid zoowel onder Nederlanders als inboorlingen zich aldaar met
kracht kunnen ontwikkelen; dat het onderwijs, èn van staats-

wege èn door den arbeid van bijzondere personen meer en meer
worde uitgebreid, en dat de verkondiging van het Evangelie, be-

houdens toezigt der Regering
,
ter verzekering der openbare orde

en rust
,
niet worde belemmerd. Wil men echter Nedcrlandsch

Indie blijven beschouwen en regeren als een wingewest, dan
wordt alle uitzigt op vooruitgang aldaar afgesneden

, en worden
tevens de duurzame belangen van het moederland hoogelijk bena-
deeld. Algemeen, dus beweerden die leden, wordt het als een

wezenlijk ongeluk besqhouwd
,
dat de Nederlandsche kapitalen en

de Nederlandsche nijverheid zich niet genoegzaam naar Indie ver-

plaatsen
;
maar hoe kan men daaromtrent verbetering te gemoet

zien, zoo onze bezittingen steeds als een wingewest worden be-

heerscht, en het verblijf' aldaar voor den Nederlander dus noch
aangenaam is , noch genoegzame zekerheid aanbiedt ? Men voegde
er echter uitdrukkelijk bij

,
dat eene geheele omkeering der be-

staande instellingen in Indie geenszins bedoeld werd
;
dat niemand

zoo iets kon willen
;

en dat men alleen meerdere ontwikkeling

,

opheffing der Oost-Indische bezittingen uit haren stationairen toe-

stand beoogt.

II. Door andere leden werd erkend, dat, zoo de beschouwing
van Nederlandsch Indie als een wingewest tot de gevolgtrekking

moest leiddn, dat
;
het verwerven van stoffelijk voordeel voor het

moederland bij liet bestuur dier bezittingen vóór alles moest
gaan, die beschouwing ook uit dat oogpunt verkeerd was. Er
was toch niet de minste twijfel aan, dat de bevordering van het

welzijn der Indische bevolking, de veredeling en beschaving der

inboorlingen
,
insgelijks hoofddoel moest zijn

,
en dat zelfs tot zekere

hoogte de stoffelijke belangen van het moederland aan dat hoofd-

doel ondergeschikt moesten blijven. Maar het verschil tusschen

dit gevoelen en de stellingen in de Memorie van Toelichting

ontwikkeld, scheen dan toch zoo groot niet. Sommige leden ten

minste zouden zich met de beginselen van bestuur , die de Memorie
ten slotte van § 4 opgeeft

,
kunnen vereenigen

,
indien daarbij —

de uitdrukking: wingewest nu daargelaten— niet enkel van de

welvaart maar ook van de zedelijke en verstandelijke ontwikkeling

der inkeemsche bevolking melding ware gemaakt. Het was toch

onder zekere beperkingen, dat men hervorming en ontwikkeling
in Indie wilde. Met behoedzaamheid moest daarbij te werk wor-
den gegaan. Alle schokken behoorden te worden vermeden. Het
cultuurstelsel zelf zou tot bevordering dier ontwikkeling kunnen
medewerken, omdat de verpligting tot veldarbeid den inlander

aan regelmatige werkzaamheid zou gewennen.
Van deze zijde kon men het ook geenszins zoo onbepaald af keu-

ren, dat bij het ontwerpen van het regerings-reglement het be-

staande ten grondslag is gelegd. Voor dat denkbeeld pleiten dan
toch de tot nu toe verkregene resultaten, waarbij men geenszins

alleen het oog heeft op de batige saldo’s, maar ook daarop, dat

tot nu toe met eene betrekkelijk geringe magt ons gezag in Indie

over millioenen inboorlingen is gehandhaafd en uitgebreid. Dat
daar misbruiken bestonden en verkeerdheden hadden plaats gehad

,

viel niet te ontkennen
;
maar behalve dat in het herstel dier mis-

bruiken mot do meest mogelijke voorzigtigheid moest worden te

werk gegaan, vroegen sommigen der leden, wier gevoelen thans

wordt uitgedrukt, of het kwaad, dat beweerd wordt te bestaan,

wel zoo geheel te wijten is aan het koloniaal regeringsstelsel. Zij

meenden ten minste, dat bij de waardering van hetgeen zich als

minder goed in de resultaten van het koloniaal beheer voordoet,

twee omstandigheden niet uit het oog moesten worden verloren ,

namelijk: in de eerste plaats, de grooto uitgestrektheid van onze

bezittingen in den Indischen Archipel, vergeleken met onze materiele

krachten en kapitalen en in verband gebragt met de geestkracht

en den ondernemingsgeest der natie, welke laatste steeds te wen-
schcn overlaten ;

en in de tweede plaats, het finantieel belang van
het moederland, waardoor do handen van het Indisch Bestuur
steeds maar al te zeer zijn gebonden geweest. Ook heeft het,

naar de mcening dezer leden, op de zamenstelling van het regerings-

reglement invloed moeten uitoefenen, dat tot hiertoe de meer-
derheid der Vertegenwoordiging aan de koloniale staatkunde

,
door

de Regering gevolgd, bij meer dan ééne gelegonhuid haar zegel

heeft gehecht.

III. Hot derde hoofdgevoolen bestond daarin, dat, wat or ook
zij van de juistheid dor uitdrukking: xuingewest

, in do Memorie

van Toelichting voor Nederlandsch Indie gebezigd, het altoos
waar blijft

,
dat hier sprake is van het besturen van maatschap-

pijen, die moeten worden dienstbaar gemaakt aan de belangen van
eene andere, haar geheel vreemde maatschappij. Dit nu kan,
naar het oordeel der thans bedoelde leden, niet anders geschieden
dan langs den weg dusver gevolgd , en waarvan de Memorie van
Toelichting zegt, dat hij het meest overeenkomt met de belangen
van Nederland en met eene goede staatkunde. Daardoor zal ont-
wikkeling niet verhinderd worden

;
elke maatschappij toch bevat

de kiem daarvan in zich. Maar die natuurlijke en geleidelijke

ontwikkeling is geheel iets anders dan eene hervorming
, die

opzettelijk wordt bevorderd. Het Engelsehe stelsel : bepaalde
opleiding voor zelfregering en onafhankelijkheid kan niet het Neder-
landsche zijn , zoolang de behoefte aan directe voordeelen zoo
dringend en groot is als bij ons. Die behoefte is een onoverko-
melijk beletsel tegen elk stelsel

, waardoor hare geregelde vervul-
ling hoogst onzeker zou worden. Men moet, zeiden deze leden,

de zaken nemen zoo als zij zijn en zich geen denkbeeldigen toestand
scheppen. Onder de omstandigheden, waarin Nederland zieh be-
vindt, is het door de Regering aangewezen doel het eenigo
rationele. Er waren leden, die, ofschoon zij in abstracto, zoo
men niet door de omstandigheden gebonden was, aan eene mildere
staatkunde de voorkeur zouden geven, verklaarden in de hier uit-

gedrukte overtuiging te deelen.

Overigens kon men van deze zijde niet toestemmen, dat een
angstvallig vastklemmen aan het bestaande de tegenwoordige
voordragt kenmerkt. Verscheidene artikelen van het ontwerp,
zoo als de artt. 4b, 49, 62 en 109, wederspreken die opvatting
en getuigen van het voornemen om verbeteringen in te voeren en
misbruiken te weren.

Ée'n lid, die het stelsel der Regering verdedigde, vond zijn

gevoelen bevestigd in He bekende redevoering , door den heer van
Alphen den 27sten Februarij 1826 in de Tweede Kamer uitge-

sproken.

§ 12. Met de stelling, in § 5 der Memorie van Toelichting
voorkomende ,

dat de inlandsche bevolking van Indie bij voort-
during moet worden bestuurd overeenkomstig hare voorouderiijko

instellingen en gewoonten ,
in zoover die niet aandruischen tegen

de onveranderlijke voorschriften der regtvaardigheid
, heeft men

zich vrij algemeen vereenigd. Intusschen waren er in twee Af-
deelingen verscheidene leden

,
naar wier gevoelen die stelling in

eenen te volstrekten zin en te algemeen was uitgedrukt. Ook
met opzigt tot de handhaving der voorouderlijke instellingen en
gewoonten moest de Regering niet het stelsel van stilstand en
onbewegelijkkeid aankleven, maar op de verstandelijke, godsdien-
stige en zedelijke ontwikkeling der inlanders

,
vooral ook door

den krachtigen hefboom van het onderwijs, het oog houden.
Men erkende echter , dat hier dubbele behoedzaamheid noodig
was , en dat slechts allengs wat verkeerd in de voorouderlijko

instellingen en gewoonten is ,
kon worden weggenomen.

§ 13. 'Evenzoo heeft men zich vt-ij algemeen vereenigd met do
stelÜDg, dat de bevolking zooveel mogelijk moet worden gelaten

onder de onmiddellijke leiding van hare eigene hoofden
,
ofschoon

er leden waren ,
die , tot voorkoming van misverstand , bepaald

luidden willen zien uitgedrukt welke hoofden de Regering hier op
liet oog had. Waren het, vroegen zij, de hoofden der dessa’s, die

volgens art. 62 van het ontwerp bij voortduring door de bevol-
king der inlandsche gemeenten zouden worden gekozen, of werden
ook inlandsche gezaghebbers van hoogeren rang bedoeld ?

Uit den aard der zaak keurde men tevens het tot deze stelling

behoorend voorbehoud goed
, dat de vereischte voorzorgen tegen

misbruik en nalatigheid moesten worden genomen. Men meende
echter in twee Afdeelingen te moeten vragen, waar in het ontworpen
regeringsreglement die voorzorgen te vinden waren? Er werd
wel , in antwoord op deze vraag

,
gewezen op art. 48 van het

ontworpen reglement, doch in eene Afdeeling beweerde men, dat

dit artikel geen de minste waarborgen voor de bescherming der

inlanders tegen willekeur der inlandsche hoofden aanbood. Het
was, zeide men, ten minste zoo als dit thans was gesteld, een
nudtan gvaeceptum , zonder verbindende kracht.

§ 14. Verscheidene leden zijn met kracht opgekomen tegen do
onmiddellijk volgende stelling, dat de gehechtheid der inlandsche

hoofden aan het Nederlandsch Bestuur moet worden onderhouden
en bevestigd; in zoover vooral als daaruit af te leiden is, dat

niet bovenal en in do eerste plaats cr naar zal worden gestreefd,

om de massa des volks aan het Nederlandsch Bestuur te verbin-

den. Men zag met andere woorden in de bedoelde zinsnede der

Memorie van Toelichting de strekking doorblinken, om de inland-

selie hoofden, als nuttige werktuigen van regering, aan zich te

verbinden, maar zich aan het beschermen der groote menigte tegen

knevelarij en onderdrukking van de zijde dierzelfde hoofden niet

to laten gelegen liggen. Dit aehtton do bedoelde leden uitermate

verkeerd en eene zaak van veruitziende gevolgen. Zoo de instand-

houding van het cultuurstelsel het Indisch Bestuur tot nu toe muur
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al te zeer op den weg had gebragt, om alleen op de inlandsche

i hoofden te zien en het volk te vergeten, dat met' die hoofden in

vele gevallen geheel strijdige belangen had
,
dan moest die weg

worden verlaten, gedachtig aan den pligt, die op elke regering rust,

om de zwakken tegen de willekeur der sterkeren te ondersteunen;

aan de door haar zelve ingeroepene onveranderlijke beginselen van

Telvaardigheid en aan het welbegrepen belang van Nederland

,

om des noods in het volk een steun te kunnen vinden tegen de

regenten en hoofden.

Deze denkbeelden werden door verscheidene andere leden leven-

dig bestreden. De Indische maatschappij , zeiden sommigen , is

op die wijze zamengesteld, dat alle regtstreeksche werking van het

Nederlandsche Bestuur op de smalle gemeente niets anders zou te

weeg brengen dan gevaarlijke botsing. Ook indien er geen cul-

tuurstelsel bestond, zou het even noodig zijn, Indie door tusschen-

komst der inlandsche hoofden te besturen. Het bestaan van ge-

heel tegenstrijdige belangen tusschen het volk en zijne hoofden

laat zich niet aannemen. In allen gevalle is de gehechtheid der

bevolking aan die hoofden te groot
,
dan dat men dezen straffeloos

achter zou kunnen stellen.

Het denkbeeld ,
voegden anderen er bij

,
om bij het volk steun

te zoeken tegen de regenten en hoofden
,
zou als onpractiscli moe-

ten worden verworpen
,
ook dan wanneer dat volk bestuurd wierd

,

zoo als de bewoners der keerkrings-landen voorzeker wenschen

bestuurd te worden ,
dat is : met oplegging van den minst mogelijken

arbeid. Zoolang die regelen van bestuur niet gevolgd kunnen

worden ; zoolang van de bevolking in het belang van den moeder-

staat zal moeten gevergd worden eenen arbeid en eene inspan-

ning , ver te boven gaande wat zij, aan zich zelve overgelaten
,

verrïgten zou ,
moet men het bedoelde stelsel niet slechts on-

practisch, maar onuitvoerlijk achten.

Geenszins ontkenden deze leden het bestaan vhn knevelarijen ,

maar zij meenden te moeten vragen
,

of' niet hier en daar de

afwijkingen van enkele Europesche ambtenaren daartoe aanleiding

geven. Als dezen met een slecht voorbeeld voorgaan en do ;r

eigen schuldbesef de onafhankelijkheid en de gestrengheid verlie-

zen , die in hunne roeping ligt
,

is het dan billijk , de bedrevene

verkeerdheden uitsluitend te stellen op de rekening der inlandsche

hoofden ?

Maar al was de beschuldiging tegen die hoofden ook volkomen
gegrond

,
zij zou moeten leiden tot het opsporen van geschikte

middelen van repressie
,
niet tot het ondermijnen van het Neder-

landsch gezag door het sloopen of verlammen van zijne voor-

naamste werktuigen.

Na deze wisseling van denkbeelden heeft in eene der Afdeelin-

gen de groote meerderheid uitdrukkelijk verklaard , n dat zij niet

op het oog heeft het verminderen van het aanzien en van den
nuttigen invloed der hoofden

, maar slechts het uitdrukken van hare
overtuiging, dat het volk even krachtig moet worden beschermd
als de voornamen; zoo als trouwens door de Regering in art. 48
van het ontwerp is erkend.”

Met wets-ontwerp zelf.

Considerans. — Daar dit. wets-ontwerp niet bestemd is
,
om

aan het geheele art. 59 der Grondwet uitvoering te geven
,
maar

alleen de beide eerste alinea’s van dat grondwetsartikel betreft,

hebben enkele leden, ook in verband met de hiervoor in § 8 ge-
maakte opmerking

,
in bedenking gegeven

,
om bij dezen aanhef

der wet bepaald van die onderdeden van genoemd artikel melding
te maken.

Iste HOOFDSTUK.
Van den Gouvenieur-Gencraal en den Raad van

Nederlandsch Indie.

In eene der Afdeelingen werd
, bij de overweging van dit hoofd-

stuk in ’t algemeen, teruggekomen op de bedenking, dat het Re-
glement op het beleid der regering van Nederlandsch Indie niet
behoorde aan te vangen met bepalingen, die het algemeen bestuur
aldaar betreffen. De regeling der wetgevende magt voor die be-
zittingen moest , volgens eenige leden dier Afdeeling

,
in dit regle-

ment op den voorgrond staan. Niet enkel de aard der zaak bragt
dit mede, maar ook de uitdrukkelijke bepaling van art. 59 der
Grondwet, hetwelk niet van een reglement op het bestuur, maar
van een reglement op het beleid der regering spreekt

,
terwijl dan

toch het begrip van regering ontwijfelbaar ook de wetgeving
omvat. Volgens dit gevoelen zou dus hier omschreven behooren
te worden hoe ver de wetgevende magt voor Nederlandsch Indie
zich uitstrekt : a. van den Koning en de Staten-Generaal geza-
menlijk; b. van den Koning alleen; c. van den Gouverneur-
Generaal met den Raad van Nederlandsch Indie; terwijl dan ein-
delijk de uitgestrektheid der wetgevende magt

, die uit voorou-
derlijke inlandsche instellingen voortvloeit, zou moeten worden

aangewezen. Enkele bepalingen omtrent dit laatste punt zouden,
ook omdat zij getuigenis zouden dragen van den wil der Neder-
landsche Regering om de regten der inlandsche bevolking te eer-

biedigen, op die bevolking niet anders dan eenen gunstigen indruk
kunnen maken. — Dit denkbeeld om de regeling der wetgevende
magt in het reglement op den voorgrond te stellen

,
werd doof

andere leden derzelfde Afdeeling, ook onder verwijzing naar het

reeds vroeger aangemerkte (zie § 1 van dit Verslag), bestreden.

Zij herhaalden
,
dat

,
nu in al de vroegere reglementen de om-

schrijving van de magt des Gouverneurs-Generaal de eerste plaats

heeft ingenomen, het eene bedenkelijke zijde had, van dien regel

af te wijken, vermits daardoor voet zou kunnen worden gegeven
aan het dwaalbegrip

,
dat die magt voortaan binnen engere gren-

zen zou zijn beperkt. Het reglement kon daarenboven bezwaarlijk
van de wetgevende magt des Gouverneurs-Generaal spreken, als

het niet eerst inhield
,

dat in Nederlandsch Indie zulk een land-

voogd zou zijn. Ook op andere zwarigheden zou men bij het op-
volgen van het aangegeven denkbeeld stuiten. De Grondwet zelve

heeft in art. 59 regelen omtrent de uitoefening der wetgevende
magt voor de koloniën en overzeesche bezittingen opgenomen , en
het zou dus of noodeloos öf gewaagd zijn

, daaromtrent bij dit

reglement op nieuw algemeene bepalingen vast te stellen. Ein-
delijk scheen het verkeerd en zelfs ondoenlijk , wetsbepalingen te

gronden op oude Indische overleveringen
, die niet eens alle in

schrift zijn gebragt.

In eene andere Afdeeling hebben enkele leden het denkbeeld
geopperd, om eene andere, meer systematische indeeling aan dit

hoofdstuk te geven. Het beantwoordt in zooverre niet aan het

opschrift, dat daarin niet enkel over den Gouverneur-Generaal
en den Raad van Nederlandsch Indie wordt gehandeld, maar
ook over de benoeming en de bevoegdheid van eenen Luitenant-
Gouverneur-Generaal en van Commissarissen-Generaal

,
welke

hooge ambtenaren niet in don regel
, maar alleen onder bepaalde

omstandigheden in Indie aanwezig zullen zijn. Yan zelf splitst

zich het hoofdstuk dus in twee deelen, waarvan het eene het ge-
woon, het andere het buitengewoon bestuur betreft. De bedoelde

leden wilden deze splitsing in het hoofdstuk doen uitkomen, en
dus al wat den Luitenant-Gouverneur-Generaal en de Commis-
sarissen-Generaal betreft, onder eene aan het buitengewoon be-
stuur gewijde onder-afdeeling hebben gebragt. Tevens zou, naar
dit gevoelen , het opschrift van het hoofdstuk moeten luiden : Van
het hoofdbestuur of van het hooge bestuur in Nederlandsch Indie ,

waardoor dat opschrift zeker beter dan thans aan den inhoud
beantwoorden zou.

Art. 1. — Bij de overweging van dit artikel is door eenige leden

de aanmerking herhaald
,
dat het reglement, op het voetspoor der Ne-

der landsche Grondwet, met eene omschrijving van het grondgebied
van het Rijk in Indie behoorde aan te vangen. Naar hun gevoelen

zou zulk eene omschrijving niet enkel die van art. 1 der Grond-
wet aanvullen, en dus hier volkomen op hare plaats staan; maar
was het ook bij het vaststellen van eene wet als deze noodza-
kelijk, dat al dadelijk bleek, over welke landschappen hare toe-

passing zich zou uitstrekken. Wezenlijke bezwaren konden tegen

de opvolging van dit denkbeeld niet bestaan. Bij de optelling der

Nederlandsche bezittingen in Azië zou het verdrag met Groot-
Brittannie van 1824 tot leiddraad kunnen strekken. In allen

gevalle wenschten de bedoelde leden de vraag aan de Regering te

rigten, of tegen de opneming der bedoelde omschrijving van
grondgebied afdoende bedenkingen in te brengen waren. Naar het

oordeel van verscheidene andere leden echter zijn zulke bezwaren
werkelijk aanwezig, en zou de verlangde omschrijving, zonder
eenig wezenlijk nut aan te brengen, hetzij naar buiten, hetzij

naar binnen, aanstoot kunnen geven. Wanneer de eene of andere
bezitting van ondergeschikt belang bf niet of onder al te algemeene
bewoordingen wierd aangeduid

, zou daardoor aan degenen , die

aanspraak op zulk eene bezitting meenden te kunnen doen gelden,

een wapen worden aangeboden. Dezen zouden toch alsdan uit de
bewoordingen der wet aanleiding kunnen nemen, om bun beweren,
dat de bezitting niet tot ons gebied behoort, vol te honden; ter-

wijl toch het regt van Nederland op hetgeen het wettig verkregen

heeft, niet door eene wet als deze verloren kan gaan. Aan den

anderen kant zouden , ook indien men in eene naauwkeurige om-
schrijving van geheel het Nederlandsche grondgebied in Indie

slagen mogt , anderen daardoor niet teruggehouden worden ver-

meende aanspraken te doen gelden.

Met opzigt tot den inhoud van het artikel zelf is het volgende

in ’t midden gebragt

:

a. Het algemeen bestuur der bezittingen” enz. In bet bestaande

reglement werd, even als in de vroegere, van de uitoefening van
het hoogste gezag door den Gouverneur-Generaal gesproken. Waarom

,

heeft men in eene der Afdeelingen algemeen gevraagd, zijn die

woorden thans door : het algemeen bestuur vervangen ?

b. Terwijl art. 59 der Grondwet van reglementen op het be-

leid der regering in de koloniën en bezittingen van het Rijk in



Vaststelling van het Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indie.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

andere werelddeelen spreekt
,

is hier dat woord koloniën wegge-
laten en wordt enkel van bezittingen gewaagd. Die weglating

werd door sommige leden afgekeurd
,
niet alleen omdat daarin eene

afwijking van den tekst der Grondwet ligt, maar ook omdat daaruit

verkeerde gevolgen af te leiden waren. Ofschoon toch tot nu toe

in Nederlandsch Indie geene eigenlijke volkplantingen bestaan,

is het geenszins uitgemaakt, dat dit voortdurend het geval zal zijn.

Integendeel bestaat eene rigting om daarheen te streven, en zijn

er, die oordeelen , dat kolonisatie van bepaalde gedeelten van ons

Indisch gebied het middel zou zijn, om den bloei dier bezittingen

en hare waarde voor het moederland te verhoogen. Men zou dus
hoogst ongaarne door de bewoordingen van dit wets-ontwerp
voet geven aan het gevoelen, dat er geene koloniën in Neder-
landsch Indie kunnen en belmoren te zijn. — Daartegen werd
echter aangevoerd, dat de benaming van bezittingen voor ons

grondgebied in Nederlandsch Indie een historisch gezag heeft. Zij

is steeds in tegenstelling van ons grondgebied in Amerika ge-

bruikt, Avaaraan men, uit hoofde der wijze van bevolking en be-

bouwing, meer bepaald den naam van koloniën gaf. Uit het

verhandelde bij de jongste grondwetsherziening blijkt, dat men
destijds het woord: bezittingen bezigende, meer uitsluitend het oog
had op Java en de verdere yunda-ei landen ; terwijl koloniën daarbij

is gevoegd, om vooral ook op Suriname te doelen. (Zie het Voor-
loopig Verslag over de ontwerpen tot herziening der Grondwet
van 13 Juiij 1848, bl. 181) Overigens kon men van deze zijde niet

inzien , dat door de bewoordingen van het tegenwoordig artikel eene

eigenlijke kolonisatie van gedeelten van Nederlandsch Indie, zoo

die mogelijk ware, zou zijn uitgesloten.

c. » in naam des Kouings." Men heeft gevraagd , waarom
hier niet : in Onzen naam is gesteld

,
en waarom in ’t algemeen

door geheel het wets ontwerp, in strijd met de gewone termino-

logie onzer wetten, de Koning niet, als zelf sprekende, in den

eersten persoon voorkomt. Sommigen meenden de oplossing daarin

te vinden
, dat het hier niet geldt eene gewone wet

,
maar een

afzonderlijk reglement, door den Koning, in gemeen overleg met
de Staten-Generaal, vastgestekl, hetwelk evenzoo

,
afgescheiden

van de grondwettige formulieren van afkondiging, moet kunnen
worden gelezen

,
als de Grondwet zelve of een der wetboeken.

Men verlangt echter deswege eenige opheldering.

d. In twee der Afdeelingen is gevraagd
,
waarom de in art. 1

van alle vroegere regerings-reglementen en van het nog bestaande

voorkomende injunctie, om den Gouverneur-Generaal, als ’sKo-
nings vertegen woord'ger, te eerbiedigen en te gehoorzamen

, thans

is weggelaten. Welligt, zeide men, was die aanmaning, toen

zij voor het eerst gebezigd werd , overbodig
;
maar nu zij een-

maal zoo lang in de reglementen op den voorgrond heeft gestaan
,

schijnt het raadzaam ze daarin te behouden. Enkelen voegden er

bij , dat zoo het immer noodig ware
,
eerbied en gehoorzaamheid

aan de gestelde magten in Nederlandsch Indie in te scherpen,

zulks vooral plaats moet hebben in het tegenwoordig tijdsge-

wricht
,
nu door de werking der drukpers en de verspreiding

van vrijzinnige beginselen het ontzag voor het Bestuur aldaar

schade heeft geleden. De weglating der bedoelde zinsnede zou

thans vooral tot de gevolgtrekking kunnen leiden
,

dat daartoe

minder gehoudenkeid bestond dan vroeger. — Andere leden der-

zelfde Afdeelingen verklaarden daarentegen de noodzakelijkheid

van dergelijke aanmaning, als men hier op het oog had en die

dan toch niets meer was dan een nudum praeceptum, niet in te

zien. Wilde men bij dit reglement spreken van den eerbied en

de gehoorzaamheid aan den Gouverneur-Generaal verschuldigd

,

dan zou daarbij gelijke eerbied voor de wet en de wetgevende
magt moeten worden ingescherpt. Overigens meende men van
deze zijde het beweren ,

dat in Nederlandsch Indie thans minder

eerbied en gehoorzaamheid voor de gestelde magten heerschte,

dan vroeger, ernstig te moeten tegenspreken. Integendeel hield

men heter voor, dat do ambtenaren zoowel als het leger ook

in dit opzigt over ’t geheel allen lof verdienden.

Art. 2. — Daar hier het bezit der hoedanigheid van Nederlander

als een vereischte voor de vervulling der waardigheid van Gou-
verneur-Generaal wordt aangenomen en in enkele volgende arti-

kelen met opzigt tot andere hooge staatsambten in Indie dezelfde

bepaling voorkomt ,
heeft men algemeen de vraag gedaan , wie in

den zin dezer wet Nederlander is. Dat punt scheen aan velen toe,

geenszins uitgemaakt te zijn. Het Nederlanderschap
,
waarvan

hier en vervolgens sprake is , kan wel in gcenen anderen dan
eenen politischcn zin zijn bedoeld. Neemt men dit aan, dan zou

do wet van 28 Julij 1850 ( Staatsblad n°. 44) het vraagstuk beslissen.

Maar deze wet is, blijkens geheel haren inhoud , in verband met
art. 118 der Grondwet, voor het Rijk buiten ‘Europa niet ver-

bindende. Al wilde men voorts het Nederlanderschap, waarvan
in art. 2 en volgende van het reglement gesproken wordt, in

eenen burgerregtelijken zin opvatten, dan zouden de op dit punt
iu het Nederlandsche Burgerlijke Wetboek voorkomende bepalin-

gen evenmin hier toepasselijk zijn.

Meer bepaald heeft men gevraagd , welke in de schatting der
Regering, met opzigt tot het Nederlanderschap, de toestand is

van personen uit Nederlandsche ouders in onze overzeesche be-
zittingen geboren en daar gevestigd gebleven

; alsmede van hen

,

welke daar uit niet-Nederlandsche ouders geboren zijn
, maar er

overigens hun leven hebben doorgebragt. Wat de eersten betreft

,

meenden sommigen uit het verband der artt. 95 en 96 van het
voorgestelde reglement te kunnen afleiden, dat de Regering hen
niet als Nederlanders beschouwde. Wat de laatsten aangaat,
dezen moesten, naar het Oordeel der leden eener Afdeeling, voor
eene ambtsbetrekking, tot welker vereischten het Nederlanderschap
behoort , niet in aanmerking kunnen komen. Nam men de toepas-
selijkheid der wet van 28 Julij 1850 aan, dan zou dit alleen be-
lmoren te kunnen plaats grijpen, als zij zich vooraf hadden laten

naturaliseren ; waartoe art. 5 II dier wet met name ook hun de
bevoegdheid geeft.

Men acht het wenschelijk, dat in het reglement achter art. 2

of op eene andere geschikte plaats, de bepaling worde ingelascht,

dat de Gouverneur-Generaal zijne waardigheid niet mag neder-

leggen ,
noch Nederlandsch Indie verlaten, zonder uitdrukkelijke

magtiging of vergunning van den Koning.
Art. 3. — a. In eene der Afdeelingen waren verscheidene leden,

die verbodsbepalingen
,

als hier voorkomen , met weerzin in de
wet opgenomen zagen en op de geheele weglating van het artikel

aandrongen. Wat toch , zeiden zij , is het doel van die reeks
bepalingen ? Het kan geen ander zijn , dan te voorkomen

, dat

de Gouverneur-Generaal zich uit winstbejag aan verkeerde prac-
tijken overgeve. Maar een man

, die zoo hoog is geplaatst
, zoo

groote magt uitoefent en zulk eene kiesche betrekking vervult

,

moet ten minste zoo veel vertrouwen inboezemen
, dat men van

hem niet onderstelt, dat persoonlijk behing immer invloed zal

uitoefenen op zijne regeringsdaden. Daarenboven schijnt zijne ver-

antwoordelijkheid genoegzame waarborgen op te leveren, dat hij

zich zelven niet zóó ver zal vergeten. Doch al wil men aanne-
men

,
dat het noodig kan zijn

,
dezen hoogen staatsambtenaar

zulke banden aan te leggen, dan moet het artikel toch als over-

bodig worden beschouwd. Als toch een Gouverneur-Generaal niet

door het gevoel van zijne waardigheid en verantwoordelijkheid

van de verkeerde en op zijn standpunt onteerende handelingen

wordt teruggehouden ,
waartegen men hier tracht te waken , zal

hij altijd wel middel weten te vinden, om, zelfs onder schijnbare

eerbiediging der wet
,
zich daaraan over te geven. Hij zou bijv.

op eens anders naam aan allerlei ondernemingen van handel en nij-

verheid kunnen deel nemen. — Men voerde echter tegen dit alles

aan, dat, nu eenmaal bepalingen als de hier voorkomende in de
regerings-reglementen waren opgenomen

,
de geheele weglating

daarvan tot verkeerde gevolgtrekkingen zou kunnen leiden. Al
liet het zich gereedelijk onderstellen, dat een Gouverneur-Generaal
uit eigen beweging zou nalaten wat hem hier verboden wordt

,

dan scheen het toch zoo nutteloos niet, dat hem bij het regle-

ment zelf een band wierd opgelegd , die hem , telkens waar zijn

persoonlijk belang in het spel kwam ,
tot dubbele naauwgezetheid

dwóng.
b. Met opzigt tot den tekst van het artikel heeft men aan-

gemerkt , dat de verbodsbepalingen van art. 9 van het reglement

van 1836 meer omvattend zijn, zonder dat de Memorie van Toe-
lichting over de voorgestelde afwijking van het bestaande eenige

opheldering geeft. Zoo wordt in het tegenwoordig artikel aan
den Gouverneur-Generaal wel het drijven van handel en deel

hebben in dien van anderen ontzegd, maar niet, als in art. 9

van het bestaande reglement, n het aandeel of belang hebben in

eenige scheepsreederij". Men kon niet bevroeden , waarom dit voor-

taan vrijgelaten zou zijn, als het handeldrijven verboden bleef.

Of zou
,
gelijk sommigen meenden

,
in het oog der Regering , onder

handel drijven ook scheepsreederij begrepen zijn ?

Al verder heeft men gevraagd , of het 1ste lid van het artikel

den Gouverneur-Generaal zou beletten aandeelen in de Nederland-

sche Handel-maatschappij te bezitten. Zoo dit niet de bedoeling

ware ,
zouden ‘sommigen de verbodsbepaling in dien geest wen-

schen uitgebreid te zien, De aanmerkelijke invloed, dien de

llandel-maatschappij op vele Indische belangen uitoefent , maakte
het, hunnes inziens, noodzakelijk, dat de Gouverneur-Gi neraal

zich tegenover dat ligchaam op een geheel onzijdig standpunt

bevond. Anderen merkten daarentegen aan , dat de houders van

aandeelen in de Nederlandsche Handel-maatschappij niet meer

waren dan geldschieters aan dat ligchaam, en als zoodanig der-

halve geen deel hadden in den door de Maatschappij gedreven

handel. Het was dus zeker niet bij het 1ste lid van art. 3 aan

den Gouverneur-Generaal verboden, aandeelcn in de Handel-maat-

schappij te bezitten; maar voor zoodanig verbod scheen ook, naar

dit gevoelen, geene genoegzame reden te bestaan.

Nog in een ander opzigt dan het straks genoemde is art. 9 van

het bestaande reglement strenger dan het tegenwoordig art. 3.

Het verbod om ordonnantiën of schuldvorderingen ten laste vau
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den Lande te koopen enz. wordt in laatstgenoemd artikel gemist

In ééne der Afdeelingen heeft men bepaald verlangd ,
dat in dit

opzigt het bestaande behouden bleef, en dus het voorgestelde

artikel in dien geest wierd aangevuld.

In eene andere Afdeeling heeft men den wensch geurt, dat

ook het 3de lid van het artikel betreffende het deelnemen in over-

eenkomsten met de Regering wegens ondernemingen van landbouw

wierd aangevuld. Men wilde voor deze laatste woorden gelezen

hebben :
ondernemingen van landbouw , handel en nijverheid. Uoor

die uitbreiding zou ook het tegenwoordig artikel meer m overeen-

stemming worden gebragt met art. 30 van het voorgedragen rege-

rings-reglement voor West-Indie.
.. . .

d. Eindelijk heeft het laatste lid van het artikel, volgens

hetwelk de Gouverneur-Generaal niet mag zijn eigenaar ot huur-

der van landerijen binnen het gebied van Nederlandsch Indie

,

in al de Afdeelingen de aandacht getrokken. Verscheidene leden

meenen te moeten vragen, of deze bepaling niet al te beperkend

was. Zoo doende zou iemand, die in Indie landbezitter was,

öf het radicaal voor de betrekking van Gouverneur-Generaal

missen öf bij de aanvaarding dier betrekking zijne landerijen

moeten’ verkoopen. Er scheen daarvoor geene genoegzame reden

te bestaan. Integendeel kon — zoo als sommigen er by voegden—
het wenschelijk worden geacht, dat de Gouverneur-Generaal en

de andere hooge Indische ambtenaren in het land ,
dat zij hiel-

pen besturen, grondbezitters waren. Zij zouden dan met den

aard en het belang van het particulier
.

landbezit beter bekend

worden en door hun voorbeeld den weêrzin tegen zoodanig bezit

door Europeanen ,
helpen overwinnen. Misbruik bleef alty d moge-

liik ,
maar daartegen werd dan toch bij de bestaande reglemen-

ten op het particulier landbezit gewaakt. Op zulke gronden

einden enkele leden eener Afdeeling zoo ver van de geheele weg-

lating der bepaling wegens het landbezit voor te staan. In de

andere Afdeelingen echter beperkte men zich tot de vraag, o

het niet genoegzaam ware te bepalen ,
dat de Gouverneur-Gene-

raal geen eigenaar of huurder van landerijen mag worden. Intus-

schen werd door een zeker aantal leden het behoud van het voor-

schrift, zoo als het daar ligt, voorgestaan. Zoo min mogelijk

moest de Gouverneur-Generaal in gevaar worden gebragt, dat

zijn persoonlijk belang met dat van het algemeen in strijd kwam

,

en dit zou zeer zeker nu en dan het geval worden, als hij tot

de Indische grondbezitters behoorde.

Art. 4. a . Het denkbeeld om in deze wet het beginsel op

te nemen ,
dat de Koning een of meer Commissarissen-Generaal,

met buitengewone magt bekleed ,
naar Indie kan zenden , is door

verscheidene leden bestreden. Onder eene vroegere orde van

zaken, toen ook de wetgevende magt aldaar onbeperkt door ot

van wege den Koning werd uitgeoefend ; toen dus zelfs bevoegd-

heid tot° het brengen van verandering in het regerings-reglement

aan een Commissaris-Generaal kon worden gegeven ,
konden onder

bepaalde omstandigheden afdoende redenen voor zulk eene zending

bestaan. De ondervinding is zelfs daar, ten bewijze, dat die

maatregel soms allernuttigst heeft gewerkt. Maar nu voortaan oe

wijze, waarop Indie geregeerd wordt, door de wet geregeld zal

zijn , kan het niet meer te pas komen, een of meer Commissarissen-

Generaal, met eene soort van dictatoriale magt bekleed, daarheen

te zenden. Al is een dusdanige Commissaris-Generaal thans niet

meer denkbaar ,
dan nog schijnt de bepaling van het tegenwoordig

artikel eene gevaarlijke strekking te kunnen hebben. Men zou

aan het regelen ,
waarvan daarin gesproken wordt, zulk eene

uitvestrekte beteekenis kunnen geven, dat te. eeniger tijd een

Commissaris-Generaal, al ware het slechts tijdelijk, met het

algemeen bestuur in Indie belast wierd
,
zonder dat een Gouverneur-

Generaal boven of nevens hem stond. In allen gevalle zagen de

hier bedoelde leden niet in, hoe eene bepaalde magt tot regeling

aan een Commissaris-Generaal kon worden opgedragen, nadat

de wet al wat het algemeen bestuur in Indie betreft, geregeld

heeft. „
Intusschen wilde men ook van deze zijde gaarne toegeven, dat bij

het voeren van ’s Konings opperbestuur over de uitgestrekte Oost-

Indische bezittingen , waar zich zoo vele moeijelijk op te lossen

vraagstukken van staatsbeheer kunnen opdoen ,
de noodzakelijkheid

zich kan doen gevoelen , om daarheen commissarissen ,
niet tot

regeling ,
maar tot onderzoek van bepaalde zaken te zenden. Maar

behalve dat dezen dan niet den weidschen ,
tot misverstand

leidenden titel van Commissaris-Generaal behoefden te voeren en

veeleer, zoo als men in eene Afdeeling aanmerkte, Commissaris-

Speciaal zouden moeten heeten , bestaat er geene noodzakelijkheid

,

dat van hunne zending in het regerings-reglement melding worde

gemaakt. Zoodanige commissarissen zouden geene naar buiten

werkende magt hebben. De Koning zou , alleen op grond van

het opperbestuur, Hem bij art. 59 der Grondwet opgedragen,

volkomen bevoegd zijn hen ten allen tijde, uit te zenden.

.

An dere leden echter konden het opnemen van bepalingen in deze

wet wegens de zending van Commissarissen-Generaal geenszins

zoo verwerpelijk achten. Zij stelden daarbij op den voorgrond,

dat de bevoegdheid dier commissarissen door de Grondwet en de

daaruit voortgevloeide wetten beperkt zou zijn. Een Commissaris-

Generaal ,
met zulk eene buitengewone magt bekleed, als bijv.

de heer Dubus de Ghisignies bezat ,
was reeds daarom met meei

denkbaar. Zelfs tijdelijke vervanging van den Gouverneur-Generaal

door zulk een hooggeplaatst persoon kon met in aanmerlan^

en lag niet in de bedoeling der Regering. Dit bleek ^mdehjk, omdat

nevens art. 4 van dit reglement steeds het gebiedend voorschrift

van art. 1 zou blijven bestaan, en omdat in het eerstgenoemde

artikel met zoo veel woorden van de regeling of het onderzoek van

bepaalde zaken gesproken wordt ;
hetgeen de overname van geheel het

algemeen bestuur van zelf uitsluit.

Onder dat voorbehoud nu liet zich de zending van een Commissaris-

Generaal zeer goed denken. De eigenaardige grenzen zijner moge-

lijke magt zouden, volgens sommigen ,
misschien thans., evenzeer

als bij vroegere zendingen, gevonden kunnen worden in de toen

o-ebezigde uitdrukking ,
dat hij doen mag wat de Koning op de plaats

zijnde zou kunnen doen. Want even als toen de zeer uitgebreide

magt des Konings met opzigt tot het koloniaal beheer op den

Commissaris-Generaal overging, zou thans, nu de Koninklijke

mao-t ook te dezen aanzien aan de medewerking der wetgeving

en aan de onder gemeen overleg met haar vastgestelde wetten

gebonden is, de Commissaris-Generaal. niet anders dan onder

dezelfde beperking werkzaam kunnen zijn.
,

Zóó opvevat, waren de gevallen zeer denkbaar, waarin de zending

van een of meer Commissarissen-Generaal, ook tot regeling va,n

bepaalde zaken, die niet opzettelijk in het reglement zijn genoemd ,,

o-root nut kon hebben. Er kan bijv. over een belangrijk punt

verschil van gevoelen tusschen den Gouverneur-Generaal en

den Minister van Koloniën ontstaan, waaromtrent de Koning

moeijelijk kan beslissen ,
dan na door een bevoegd en onpartijdig

staatsman ,
die vooraf de zaak op de plaats zelve onderzocht heeft

te zijn voorgelicht ,
of dat met eenigen spoed in Indie zelf moet

worden geregeld. Ook gevallen van eenen anderen aard. kan men zich

voor den geest brengen. Men stelle, dat de regeling van eene

o-ewigtme Indische aangelegenheid op verkeerde grondslagen schijnt

te rusten; dat een grondig, plaatselijk onderzoek wenschelyk

wordt geacht; maar dat dit niet aan den Gouverneur-Generaal

persoonlijk kan worden opgedragen, omdat hem daartoe de tijd

ontbreekt en hij zich niet gedurende vele maanden van den gewonen

zetel des Bestuurs kan verwijderen. Men stelle verder, dat het

onderzoek niet gevoegelijk aan een of meer Indische hoofd-amb-

tenaren kan worden opgedragen, omdat zij het vereischte vanvol-

komene onzijdigheid en van genoegzamen persoonlijken invloed

missen. Zou bij zoodanigen zamenloop van omstandigheden de

zending van een of meer Commissarissen-Generaal tot bereiking

van het doel der Regering niet noodig en nuttig kunnen zijn . Zou

zelfs eene mogelijke tegenwerping niet uit den weg te ruimen zijn

,

door aan te nemen, dat de Gouverneur-Generaal van de benoe-

ming tot mede-Commïssaris-Generaal niet was uitgesloten ,
en dal

alzoo alle denkbeeld kon worden verwijderd, als of het onderzoek

tegen zijn bestuur ware gerigt ? n
b. Terwijl alzoo over het beginsel der benoeming van Com-

missarissen-Generaal verschil van gevoelen heerschte, heeft men

algemeen verlangd omtrent de verhouding, die in het denkbeeld

der Regering tusschen deze Commissarissen en den Gouverneur-

Generaal zou bestaan ,
te worden ingelicht. Zal hier

,
vroeg men

,

onafhankelijkheid en scheiding van magt, dan wel verpligte. za-

menwerking bestaan ? Zullen de ordonnantiën ,
die de Commissa-

rissen-Generaal mogten ontwerpen, aan den Raad van Indie tot

onderzoek moeten worden voorgelegd? De wet laat omtrent deze

en soortgelijke vragen ,
welker beantwoording volstrekt noodig is

om zijn oordeel over de zaak zelve behoorlijk te vestigen ,
in liet

onzekere. Zij spreekt alleen in art. 8 van eenen. door den Koning

aan de Commissarissen-Generaal te geven lastbrief ,
en bepaalt in

art. 22, dat de ordonnantiën ,
door Commissarissen-Generaal tot

stand gebragt, door den Gouverneur-Generaal worden afgekon-

digd.
&
(Jit deze laatste bepaling zou men moeten opmaken ,

dat

de Commissarissen-Generaal geenerlei naar buiten werkende magt

zouden bezitten. Men wordt daarin eenigermate bevestigd door

de omstandigheid, dat het formulier van afkondiging van door

de Commissarissen-Generaal vastgestelde ordonnantiën in de wet

ontbreekt; maar blijft toch twijfeling koesteren ,
of deze opvatting

wel de ware is.

Een van de leden der Commissie van Rapporteurs deed hierbij

opmerken, dat, hoe men de zaak ook neme, ten aanzien van dit

punt eene gewigtige leemte in de wet bestaat. A olgens art.

worden de ordonnantiën, die Commissarissen-Generaal tot stand

hebben gebragt, door den Gouverneur-Generaal. afgekondigd.

Maar nu blijkt volstrekt niet wat gebeuren, zal ,
indien hij zich

met die ordonnantiën niet vereenigt. Zal hij ook oan.tot de af-

kondiging verpligt zijn ? De vraag is van te meer gewigt, omdat

de hem bij art. 21 gegevene bevoegdheid tot het buiten werking
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stellen van wetten
, in geval van dringende en dadelijke noodzake-

lijkheid, zich niet tot deze ordonnantiën uitstrekt.

c. Nog eene andere vraag, waaromtrent bij de leden der Ka-
mer verschil van gevoelen heerschte , zal ,

zoo het beginsel der

benoeming van Commissarissen-Generaal in de wet behouden
blijft, door de Regering moeten wordeD beslist. Naar het oor-

deel van een deel der leden, namelijk, behoort de bevoegdheid

dezer Commissarissen en hunne verhouding tot den Gouverneur-
Generaal, ten minste in hoofdtrekken

,
bij het tegenwoordig re-

giment te worden geregeld. Vooral wanneer zij meer bepaald

als vertegenwoordigers des Konings wierden aangemerkt, beston-

den daarvoor
,
ook tot voorkoming van botsing , afdoende redenen.

Andere leden daarentegen achtten dit onuitvoerlijk. Zij gelooven ,

dat het doelmatiger is, dat de aan de commissarissen uit te rei-

ken lastbrief' voor ieder bijzonder geval hunne bevoegdheid en

verhouding regelt, mits dan die lastbrief, gelijk trouwens wel
van zelf spreekt , met inachtneming der voorschriften van het

reglement wierd opgemaakt.
d. Met opzigt tot den tekst van art. 4 heeft men in eene Af-

deeling algemeen gevraagd, of de Regering redenen had gehad,
om met opzigt tot de bepaalde zaken , waarvan het onderzoek
of de regeling aan Commissarissen-Generaal zou worden opgedra-
gen, te verordenen, dat zij het bestuuk van Nederlandsck Indie

moesten betrefJen. Bestond zulk een bepaald doel niet, dan zag

men die woorden liever weggelaten. De zending dezer commis-
sarissen zou toch ligt voor den Gouverneur-Generaal iets onaan-

genaams hebben
,
en dit onaangenaam gevoel zou worden ver-

hoogd, als bij die zending onderzoek van een bepaald Onder-

deel van zijn bestuur op den voorgrond wierd gesteld.

e. Ofschoon de meerderheid der leden scheen goed te keuren,

dat de bepalingen van art. 3 van het reglement ook op de Commis-
sarissen-Generaal toepasselijk verklaard wierden

,
gaven eenigen

ïn bedenking , of deze bepalingen , met name die der drie eerste

alinea’s van het artikel , niet voor hen te bezwarend zouden kunnen
zijn. Hunne zending kon immers ligt van korten duur zijn; terwijl

bij hen, die toch nimmer in den eigenlijken zin des woords beheer

zouden voeren, botsing tusschen persoonlijk en het algemeen belang

minder denkbaar was. Men antwoordde
,
dat de hun opgedragene

werkzaamheid ook van dien aard kon wezen , dat zij eenen ge

ruimen tijd vorderde; in welk geval het dubbel noodzakelijk was,

dat zij met opzigt tot alle met hun onderzoek in verband staande

zaken op een onzijdig standpunt geplaatst waren. Veeleer meende
men dan ook te moeten vragen

,
waarom de hoedanigheid van

Nederlander, die bij art. 2 voor den Gouverneur-Generaal wordt
gevorderd

,
ook niet voor de Commissarissen-Generaal een ver-

eischte zou zijn.

Art. 5. — a. De noodzakelijkheid om aan den Koning de be-

voegdheid te geven tot het toevoegen van eenen Luitenant-

Gouverneur-Generaal aan den Gouverneur-Generaal werd door

verscheidene leden betwijfeld of bestreden. Zoodanig toekomstig

plaatsvervanger van den Gouverneur-Generaal, wien bij dit regle-

ment geen bepaalde werkkring is aangewezen en die dus steeds

lijdelijk de aftreding van het Hoofd des Bestuurs zou moeten
afwachten ,

zou daar in eene zonderlinge en dubbelzinnige stelling

geplaatst zijn. Zijne benoeming zou de reeks der hoog bezoldigde

ambtenaren in Indie vermeerderen , en daartegen geen evenredig

nut aanbrengen. Voor de dadelijke vervulling der waardigheid

van Gouverneur-Generaal, zoo deze onverwacht aan Indie ontvalt,

wordt hij niet vereischt; want ook in het geval dat dan de betrek-

king van vice-president van den Raad onvervuld is, voorziet

art. 17 van het reglement in de tijdelijke waarneming daarvan.

Door anderen werd nu wel hiertegen aangevoerd, dat, indien men
het geluk heeft, een voor zijne moeijelijke taak in allen opzigte

berekend Gouverneur-Generaal in Indie te bezitten , het wensche-

lijk is , dat hem iemand ter zijde sta, wien hij tot die hooge

waardigheid kan opleulen en omtrent het te volgen regeringsstelsel

goede indrukken mededeelen; doch men antwoordde, dat zoo die

wenscheljjkheid zich werkelijk zeer sterk deed gevoelen , de Koning

steeds, al wierd daaromtrent in het reglement niets bepaald, een

Luitenant-Gouverneur-Generaal aan den Gouverneur-Generaal zou

kunnen toevoegen. Hij zou dit kunnen doen uit kracht zijner

algemeene bevoegdheid tot benoeming van ambtenaren, hem bij

art. 12 van dit reglement, wat die voor de Indische dienst betreft,

uitdrukkelijk voorbehouden.

b. Maar wat daarvan zijn moge, ook bij het behoud van

het tegenwoordig artikel, zou de groote meerderheid der leden

zich niet kunnen vereonigen met de bijvoeging, dat de Luitenant-

Gouverneur-Geneiaal bepaaldelijk bestemd is om den Gouverneur-

Generaal op te volgen. Die voorbeschikking tot opvolging acht men
verkeerd ,

omdat daardoor de Regering zich noodeloos de handen

zou binden en in ’t geval zou kunnen komen van aan ’thoofd van

het Indisch Bestuur een man te moeten plaatsen, omtrent wien

men gunstige verwachtingen had gekoesterd, doch die later bleek

aan die verwachtingen niet te beantwoorden
,

of zelfs voor de

hooge betrekking, welke men hem toedacht, ten eenen male
ongeschikt te zijn. Zij kan strijdig worden geacht met de consti-
tutionele beginselen

,
omdat daardoor een opvolgend Ministerie

gebonden zou zijn aan den man, die onder een vroeger bestuur t

hetwelk eene geheel andere koloniale staatkunde kan gevolgd
hebben, als aanstaand Gouverneur-Generaal is uitgezonden. Zij
zou, ook uit andere oogpunten beschouwd, nadeelige gevolgen na
zich kunnen slepen. Er waren toch leden , naar wier gevoelen
het geenszins zoo noodig en wenschelijk was

, dat de in functie
zijnde Gouverneur-Generaal in den regel zijnen opvolger vormde.
Integendeel kon het groot nut hebben, dat het algemeen bestuur
van Nederlandsch Indie nu en dan aan een geheel nieuw man
wierd toevertrouwd, opdat niet de overleveringen omtrent dat
bestuur al te veel kracht mogten verkrijgen en nieuwe inzi^ten
deswege zich konden doen gelden. Andere leden voegden er nog
bij , dat zoo men den aanstaanden Gouverneur-Generaal in Indie
zelf wilde opleiden , de opvolging van het denkbeeld om onze be-
zittingen in eenige groote onder-gouvernementen te verdeden

,

zich ook uit dat oogpunt zou aanbevelen. Betere kweekschool
voor de hoogste waardigheid aldaar liet zich toch wel niet denken,
dan het voeren van het bewind gedurende eenige jaren over zoodanig
gouvernement. Ook zou de Raad van Indie, bij eene goede zamen-
stelling , altijd wel een geschikt opvolger voor den Gouverneur-
Generaal kunnen opleveren.

Door zulke overwegingen geleid, gaf men in eene der Afdee-
lingen in bedenking, om de in art. 5 voorkomende bepaling in
zoo ver te verzachten

,
dat de Luitenant-Gouverneur-Generaal wel

bepaaldelijk bestemd wierd verklaard, om bij het openvallen der
waardigheid van Gouverneur-Generaal

, hem als waarnemend te
vervangen ,

doch hoogstens voorloopig of bij voorkeur als zijn
opvolger wierd aangewezen.
Er waren echter ook leden

, die
, als de instelling behouden

bleef, de verpligte opvolging, als een bestanddeel daarvan, in
wezen wilden hebben gelaten. Zij vreesden, dat anders van
lieverlede het kostbare en ook in andere opzigten bedenkelijke ge-
bruik zou stand grijpen, om steeds naast den Gouverneur-Generaal
een Luitenant-Gouverneur-Generaal te plaatsen.

c. Vrij algemeen heeft men gevraagd, van welken aard, in
het stelsel der Regering, de werkkring van den Luitenant-Gou-
verneur-Generaal, en hoedanig zijne verhouding tot den Gouverneur-
Generaal zijn zou. Wel ligt het antwoord op deze vraag eenigermate
opgesloten in de bewoordingen van den bij art. 7 van het reglement
voorgeschreven eed, waaruit af te leiden is, dat de Gouverneur-
Generaal aan zijnen toekomstigen opvolger alle verrigtinjjen zal
kunnen opdragen die hij goedvindt; maar men houdt het er toch
voor, dat het standpunt en de werkkring van zulk een hoogst
geplaatst persoon regtstreeks bij de wet moeten worden aange-
wezen, niet enkel uit den tekst van eenen eed afgeleid.

d. Nog is gevraagd
,
waarom hier het laatste lid van art. 2 niet,

evenzeer als art. 3, bepaald op den Luitenant-Gouverneur-Generaal
van toepassing is verklaard. Ook in verband met het stelsel van
verpligte opvolging is zulks volstrekt noodzakelijk.

Art. G. — Alinea 2. Men heeft in bedenking gegeven, of het niet
beter ware ,

in plaats van de hier gebezigde bewoordingen
, die van

den zuiveringseed van art. 83 der Grondwet te stellen. Zij schijnen,
als meer omvattend en ook voor de toekomstige getrouwe waar-
neming der waardigheid verbindende, de voorkeur te verdienen.

Alinea 3. In twee der Afdeelingen heeft men de opmerking
gemaakt dat, vermits, volgens de artt. 34 en 35 van het regle-
ment, het opperbevelhebberschap der zee- en la^admagt een inte-
grerend deel van de waardigheid des Gouverneurs-Generaal uit-
maakt, de afzonderlijke vermelding van dat opperbevelhebberschap
hier overbodig moet worden geacht.

Alinea 4. Het valt moeijelijk aan de hier voorkomende woor-
den : waardigheid van het Koningrijk een bepaald denkbeeld te

hechten. De uitdrukking zou zelfs onjuist kunnen worden geoor-
deeld, in zoover het woord Koningrijk hier kan worden opgevat
als in tegenstelling met Nederlandsch Indie gebruikt. «Sommigen
waren niet vreemd van het denkbeeld, dat eigenlijk de waardigheid
der Kroon ware bedoeld ; maar ook deze laatste uitdrukking zag
men liever vermeden, omdat daaraan zoo ligt eene minder con-
stitutionele uitlegging kan worden gegeven. Geheele weglating
der uitdrukking schijnt dus verkieslijk, te meer daar die, wettens
den verderen inhoud van den eed, zonder schade plaats kan hebben.

Alinea 5. In eene der Afdeelingen wilde men, vooral met het
oog op do bepalingen van art. 32 van het reglement, den eed
of de belofte van getrouwheid accu de Grondwet hier hebben bij-

gevoegd.

Alinea G. In verband mot het eedsfonmilter 2elf moest hier
gelezen worden: » Dat verklaar en beloof ik”.

Art. 7. — in hot stolsel der wet ware het verkieslijk, dat daarin
hot eodsformnlter ook voor don Luitenant-Gouverneur-Generaal in

zijn geheel wierd opgenomen. De aanwijzing dor punten van ver-
I schil met het formulier van art. G is thans niet eens geheel vol-
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ledig. Er zou bijgevoegd moeten worden ,
dat de woorden

:

Gouverneur-Generaal in het 1ste lid van den eed vervangen zullen

worden door :
Luitenant-Gouverneur-Generaal.

Overigens is men hier teruggekomen op de reeds bij art. 5 ge-

maakte aanmerking omtrent het gemis eener bepaalde aanwijzing

van de taak van den toegevoegden Luitenant-Gouverneur-Gene-

raal, en omtrent de zonderlinge stelling, waarin deze zich bevin-

den zal, doordien hem geen andere pligt is opgelegd, dan alles

te doen wat de Gouvrneeur-Generaal beveelt.

Art. 8.— a. Ook by het aannemen van het stelsel der wet ,
dat

de lastbrief alleen de bevoegdheid der Commissarissen - Generaal

regelt ,
was het in ’t oog van vele leden nietgoed te keuren ,

dat in dit

artikel omtrent de gehoudenheid dezer commissarissen tot het ge-

trouwelijk opvolgen der bepalingen van het regerings-reglement het

Étilzwijgen bewaard wordt. Men zou daaruit kunnen afleiden

,

dat zijkaan dat reglement niet gebonden zijn. Vooral op. dien

grond wilde men hier bepaald hebben, öf dat de Commissarissen-

Gencraal ook den eed op het reglement zouden moeten afleggen , öf

dat hun lastbrief niets zou mogen bevatten strijdig met het regle-

ment. Andere leden echter oordeelden deze voorzorgen overbodig,

en het stilzwijgen van het artikel omtrent het regerings-reglement

ligt te regtvaardigen. Het moest, ook in verband met het beginsel

der ministeriele verantwoordelijkheid , ondenkbaar worden geacht,

dat de Koning aan iemand een lastbrief gaf, welks inhoud in eenig

opzigt met eene voor Nederlandsch Indie uitgevaardigde staatswet

strijdig was; of ook, dat eenig persoon, hoe hoog geplaatst, zich

boven de wet verheven achtte.

b. Eenigzins in verband met het voorafgaande vroegen eenige

leden, of het niet wenschelijk ware, dat de. wet zelve een vol-

ledig formulier van den door de Commissarissen-Generaal af te

leggen eed bevatte. Men heeft hun geantwoord
,
dat dit onnoodig

en °zelfs minder eigenaardig zou zijn ,
als het beginsel behouden

bleef, dat niet deze wet, maar de lastbrief voor ieder bijzonder

geval de bevoegdheid en werkkring der commissarissen zou regelen.

c. Het tegenwoordig artikel gaat blijkbaar uit van de onder-

stelling ,
dat niet enkel uit het moederland Commissarissen-Gene-

raal naar Indie kunnen worden gezonden, maar dat ook aan al-

daar aanwezige personen zulk eene zending kan worden opgedragen.

Als dit laatste plaats had, zou men het minder eigenaardig

achten, dat een zoodanig buitengewoon gevolmagtigde des Kö-

nings den eed in handen des Gouverneurs-Generaal aflegde. Voeg-

zamer zou het zijd , dat de eedsaflegging dan, op dezelfde wijze als

van den Gouverneur - Generaal, geschiedde in eene volgens het

voorschrift van art. 17 bijeengeroepene vergadering. Alleen zou

dat voorschrift voor dit geval met opzigt tot den Gouverneur-

Generaal zelven, die dan’ in den regel aanwezig zou zijn, eenige

wijziging moeten erlangen.

Art. 9. — a. Het geopperde denkbeeld om den Raad van Neder-

landsch Indie ,als adviserend ligchaam niet dte oen bestaan uit dooi-

den Koning benoemde leden
,
die geene andere vaste ambtsbetrekking

zouden mogen bekleeden, maar uit de hoofden der verschillende

departementen van algemeen bestuur, is in al de Afdeelingen

in ernstige overweging genomen. Eenige leden toonden zich voor

dit denkbeeld gestemd. Zij beriepen zich daarbij op de geschie-

denis van den Raad van Indie, die vroeger een deel der hooge

Regering uitmaakte en eerst bij de invoering van het reglement

van 1836 meer uitsluitend een adviserend collegie is geworden

,

maar, volgens dit gevoelen, noch vóór noch na dat tijdstip groot

nut heeft gesticht. Integendeel hadden de landvoogden van Indie

maar al te dikwijls, ook wanneer zij het goede beoogden, belem-

meringen van de zijde van den Raad ontmoet en dan ook niet

zelden den invloed van dat ligchaam zooveel mogelijk beperkt.

Aan den anderen kant was de Raad niet zelden onvermogend

geweest om het kwade te keeren, daar uit den aard der zaak

tot leden daarvan meestal oude Indische ambtenaren waren be-

noemd ,
wier vroegere geestkracht verflaauwd was en die de rust

hooger stelden dan de strijd voor het algemeen belang. Het ge-

volg was geweest , dat de Raad van Indie in de schatting van

het algemeen niet zeer hoog stond aangeschreven. Het was te

vreezen
,
dat dit ook in ’t vervolg het geval zou zijn, als de leden

van den Raad van Indie op dezelfde wijze als tot nu toe wier-

pen benoemd, en de keus tot die gewigtige betrekking zich dus

in den regel tot oude ambtenaren beperkte. Veel betere waar-

borgen voor een goed en krachtig bestuur schenen daarin te vin-

den te zijn , dat de Gouverneur-Generaal ,
als hij raad behoefde, zich

daartoe omringde van de door hem gekozene, onder zijn oog

werkzame hoofden der departementen van algemeen bestuur ; maar
overigens geheel zelfstandig, alleen gebonden door zijne bij eene wet
beschrevene verantwoordelijkheid , het gezag bleef oefenen.

De groote meerderheid der leden heeft zich met deze beschou-

wingen niet vereenigd; maar integendeel, wat de zamenstelling

van den Raad betreft uit leden ,
die geene andere ambtsbetrekking

bekleeden, zich voor het voorstel der Regering verklaard. Men
stdlde daarbij op den voorgrond

,
dat bij de beoordeeling van het

nut eener instelling van dezen aard niet te uitsluitend het oog op

het verledene moest worden gevestigd. Al ware de keus. van leden

van den Raad van Indie tot nu toe soms minder gelukkig geweset

;

dit kwaad kon in ’t vervolg worden vermeden en leverde dus

geenen genoegzamen grond op, om de instelling zelve te verwer-

pen. Welligt zelfs waren bij de wet zelve eenige waarborgen voor

het doen van eene goede keuze van personen — zoo ergens hier een

hoofdvereischte — vast te stellen. Intusschen. scheen in de voor-

stelling omtrent het weinige nut, tot nu toe door den Raad van

Indie gesticht ,
wel eenige overdrijving te heerschen. Niet zelden

had dat collegie het mogelijke gedaan om van verkeerde stappen

terug te houden. Men kon zich daarbij beroepen op uitstekende

advijzen , uit den boezem van dien Raad voortgekomen-, zoo

als onder anderen die over het muntstelsel; advijzen, welker

niet-opvolging zeer te betreuren is. Had men soms belemmering

van de zijde van den Indischen Raad ondervonden ,
men verlieza

niet uit het oog ,
dat alle collegien

,
wier medewerking door de wet

verpligtend is gesteld
,
voor het uitvoerend gezag nu en dan belem-

merend zijn : vergaderingen van volksvertegenwoordigers zijn het

meermalen in alle landen, ook in Nederland, geweest; maar. wie

zal daarom het beginsel eener regering bij volksvertegenwoordiging ,

waar de bevolking daarvoor rij p is ,
wraken ? De hoofdvraag was

hier, welke Raad van Indie in den regel een beteren » waarborg

tegen dwaling en overijling" zou opleveren : een Raad zoo als do

tegenwoordige voordragt dien op het oog had
,
of een Raad ,

uit

de hoofden der departementen van algemeen bestuur zamengesteld.

Het antwoord op die vraag kon niet twijfelachtig zijn.

Alleen bij de zamenstelling van den Raad van Indie uit door

den Koning benoemde, met geene andere ambtsbetrekking be-

zwaarde leden liet zich verwachten ,
dat de voorkomende zaken

daar met de vereischte kalmte en onpartijdigheid zouden worden

onderzocht en dat dit ligchaam genoeg zelfstandigheid en onafhan-

kelijkheid zou bezitten, om aan regeringsmaatregelen, die met het

algemeen belang strijdig te achten waren
,
krachligen tegenstand

te bieden. Alleen zulk een Raad kon eenen heilzamen invloed op

de regeringsdaden van den Gouverneur-Generaal uitoefenen.

Wierd daarentegen het andere denkbeeld gevolgd
,
dan zou de

Raad van Indie bestaan uit hooge ambtenaren ,
buitendien reeds

met werkzaamheden overladen , en die dus öf aan het hun toever-

trouwd departement van algemeen bestuur mindere zorg zouden

wijden
,
of hunne betrekking van raadslid enkel voor den vorm

en met weinig ijver zouden waarnemen. In zulk een Raad zou ai

ligt, omdat het eene lid de ondersteuning van het andere voor

het doordrijven zijner inzigten omtrent den eigen tak van bestuur

steeds zou behoeven , eene groote mate van onderlinge inschikke-

lijkheid heerschen. Inzonderheid echter ware het te vreezen ,
dat

de leden hunne afhankelijkheid van den Gouverneur-Generaal te

zeer zouden gevoelen ,
en daarom

,
zoo dit noodig ware

,
de ziens-

wijze van dezen niet krachtig genoeg zouden bestrijden. Mogt dit

reeds in ’t algemeen een kwaad worden geacht, het zou dubbel na-

deelig werken, telkens wanneer een staatsman uit Nederland wierd

afgezonden , om als Gouverneur-Generaal aan het hoofd van het

Indisch Bestuur te staan , en onbekend met zaken en personen

aldaar aankwam. Zoodanig een zou, wanneer geen zelfstandige

Raad hem ter zijde stond en hij dus in ’t wezen der zaak in het voe-

ren van het bewind geheel de vrije hand had , met de beste en

zuiverste bedoelingen maatregelen kunnen nemen
,
waarvan de

nadeelicre gevolgen even groot als onherstelbaar waren. Wel
erkende men gaarne een krachtig bestuur in Indie wenschelijk te

achten; maar toch niet zoodanig een, dat de landvoogd, als slechts

door afhankelijke raadslieden omringd, het sic volo ,
sic jubeo tot

leus zou kunnen aannemen.

Nog andere nadeelen zouden van de zamenstelling van den

Raad° uit de hoofden der departementen van algemeen bestuur

onafscheidelijk zijn. De Gouverneur-Generaal zou zich dan in

de keuze zijner hooge ambtenaren meer belemmerd gevoelen , om-
dat bij elke benoeming ook de vraag zou moeten oprijzen, of de

in aanmerking komende persoon wel geschiktheid' heeft, om tot

een adviserend staatsligchaam te behooren; terwijl het dan toch

wel niet te betwisten valt, dat sommigen, ofschoon volkomen be-

voegd en berekend om aan het hoofd van een speciaal vak van be-

stuur te staan, die geschiktheid ten eenen male missen. Daaren-

boven zouden in het onderstelde geval de leden van den Raad als

zoodanig moeten oordeelen over maatregelen en verordeningen

,

die zij als specialiteiten voor een bepaald vak zelven ten uitvo^r

zouden moeten leggen. Eindelijk zou op die wijze de wetgevende

en uitvoerende magt vereenigd zijn in handen van dezelfde perso-

nen ;
hetgeen dan toch in Indie

,
even als overal elders , zooveel

mogelijk moet worden vermeden.

b. Terwijl de groote meerderheid alzoo zich met het beginsel

der wet omtrent den Raad van Indie vereenigde, heeft men uit-

gezien naar het erlangen van waarborgen voor de zamepstelling

van dit collegie op zoodanige wijze, dat het steeds aan zyne

bestemming beantwoorde. Sommigen gaven daartoe in bedenking

,
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om eenen leeftijd te bepalen, boven welken niemand tot Raad
van Indie zou kunnen worden benoemd

,
of eenmaal als zoodanig

werkzaam zijnde, in die betrekking zou kunnen blijven fungeren.
Anderen gaven in overweging, of men niet bepaalde vakken van
kennis

,
als vcreischt voor het lidmaatschap van den Raad , in de

wet zou kunnen aanwïjzen. Ook kwam het in aanmerking, of
niet zoodanige inrigting van den Raad zou kunnen worden voor-
geschreven, dat daarin de voornaamste takken van het staatsbe-

heer door specialiteiten wierden vertegenwoordigd.
c. Eenigzins meer algemeen werd het gevoelen voorgestaan

,

• dat in het stelsel der wet het personeel, waaruit de Raad van
Indie zou zijn zamengesteld, te klein was, om aan de roeping
van dat ligchaam onder alle omstandigheden behoorlijk te kunnen
beantwoorden. Men vestigde daarbij het oog op de bepaling van
art. 12 van het reglement, volgens hetwelk de Gouverneur-
Generaal twee leden van den Raad met zendingen ook naar afge-
legene gedeelten van Nederlandsch Indie belasten kan. Hij zou
voor zulke zendingen juist zoodanige mannen kunnen uitkiezen,
van wie hij tegenstand aan door hem voor te stellen regerings-
maatregelen verwacht. Nog wees men op de bepaling van art. 17
van het reglement, medebrengende, dat öf de vice-president van
den Raad öf een der leden van dat collegie tijdelijk met de waar-
neming van het gouverneur-generaalschap kan worden belast.

Vooral ook in verband met deze bepalingen en om voor te komen,
dat de Gouverneur-Generaal een te overheerschenden invloed in

den Raad van Indie deed gelden , wilden verscheidene leden der
Kamer dat collegie uit zes, in plaats van uit vier leden, behalve
den vice-president, zamengesteld hebben. In e'éne Afdeeling wilde
men

, zoo dit denkbeeld ingang vond , tevens den regel in de wet
gebragt zien , dat twee der leden niet uit de in Indie aanwezige
Nederlanders gekozen, maar uit het moederland, met deze be-
trekking bekleed, naar Indie gezonden zouden moeten worden. Die
beide leden zouden dan wel met de Indische belangen minder ver-
trouwd, maar daarentegen meer ingewijd zijn in de staat- en
staathuishoudkundige denkbeelden, die in het moederland ingang
vonden.

d. Eenige leden hebben
, bij de behandeling van het vraagstuk

omtrent te nemen voorzorgen , opdat de Raad van Indie aan zijne

roeping zou beantwoorden, doen opmerken, dat, terwijl art. 10
van het bestaande reglement voorschrijft, dat de Raad zich in

zijne bijeenkomsten en deliberatien naar door den Koning vast
te stellen instructien regelt , in het tegenwoordig ontwerp niet

het minste voorschrift omtrent de wijze van werken van dat
collegie wordt aangetroffen. Zij achtten het wenschelijk

,
dat de

wet zelve dit belangrijk punt, ten minste in hoofdtrekken, regelde.

Inzonderheid moest daarbij het thans bestaande gebruik worden
tegengegaan, volgens hetwelk de Raad niet altijd als een collectiel

ligchaam zijn gevoelen doet kennen, maar de leden over de voor-
komende zaken individueel schriftelijk adviseren , en dus ook geene
beraadslaging over die zaken in den boezem van den Raad voor-
afgaat. Andere leden , evenzeer tegen de voorlichting van den
Gouverneur-Generaal door individuele advijzen der leden van den
Raad van Indie gestemd, konden zich niet voorstellen, dat zoo
iets met den geest en met onderscheidene bepalingen van het
voorgedragen reglement overeen te brengen zou zijn. Het zijn

niet de individuele leden van den Raad, maar dat ligchaam zelf,

hetwelk , volgens een aantal artikelen, door den Gouverneur-
Generaal gehoord of geraadpleegd moet worden. Ook laat zich

uit sommige bepalingen, bijv. uit art. 29, vrij bepaald afleiden,

dat de Raad
,

als collectief ligchaam , na eene mondelinge be-
raadslaging, zijn gevoelen zou doen kennen. Intusschen wen-
scliten ook de thans bedoelde leden , met het oog op het tot nu
toe bestaande, de zienswijze der Regering betrekkelijk dit punt
te kennen. Telkens als de Raad gehoord wordt , moet hij

,
naar

men meent, zijn gevoelen doen kennen in een schriftelijk, gemo-
tiveerd advijs, hetwelk ook dan bij den Gouverneur-Generaal
moet worden ingezonden, als hij in de vergadering, waar de zaak
behandeld is, liet voorzitterschap heeft bekleed.

In geval de wet zelve regelen omtrent do wijze van werken van
den Raad van Indie bevatte, zou daarin, naar het oordeel van
enkele leden ,

ook de verpligting moeten worden uitgedrukt om op
gezette tijden te vergaderen. Deze leden meenden toch, dat men
in Nederlandsch Indie reden had

, zich over de zeldzame bijeen-

komsten van den Raad te beklagen. Andere leden antwoordden
dat, zoo de wetgever hier te lande aan sommige collogien ,

bijv.

aan de gemeenteraden, voorschriften omtrent liet aantal hunner
bijeenkomsten gegeven had, het opleggen eener dergelijkc ver-
pligting aan een zoo hoog geplaatst ligchaam als do Raad van
Indie, minder gepast zou zijn. Zij wilden dan ook alleen aan do
Regering gevraagd hebben

,
of er werkelijk voorbeelden bestonden,

dat do Raad van Indie niet zoo veelvuldig bijeenkwam , als de
omvung zyner werkzaamheden voroischtc; en zoo ja, of er reden
bestond, tegen dit verzuim bij de wet to waken.

Eindelijk werd nog in eeue Afdeeüng gevraagd, ®f «iet oom'ge

|

bepaling in de wet moest voorkomen omtrent de verpligting van
I den Raad van Indie tot het bewaren van het geheim omtrent
de in zijnen boezem behandelde zaken.

e. In verband met de hiervoor onder lit. a medegedeelde
beschouwing omtrent de geschiedenis van den Raad van Indie

,

wenschte men in eene Afdeeling de zienswijze der Regering te

kennen omtrent de redenen, die in 1836 er toe hebben geleid
, om

dit ligchaam, in plaats van eenen regerings-raad
,
een adviserend

collegie te doen worden.
De onderdeden van het thans behandeld art. 9 hebben nog

tot de volgende opmerkingen aanleiding gegeven.
Alinea 2. Naar het gevoelen van eenige leden zou het wenschelijk

zijn, dat de Raad van Indie eenigen invloed op de benoeming
van zijnen secretatns uitoefende. De wet zou bijv. kunnen voor-
schrijven, dat de benoeming plaats had uit eene door den Raad
aangebodene lijst van candidaten.

Alinea 3. Het woord plaatsbekleeder is hier overtollig. Art. 20
van het reglement houdt reeds in , dat al het bepaalde omtrent
den Gouverneur-Generaal toepasselijk is op dengene, die tijdelijk

zijn gezag uitoefent. Daarenboven is er altijd een Gouverneur-
Generaal. Zoo die betrekking in ’t geval van art. 17 door een

ander wordt waargenomen , is deze laatste geen eigenlijk plaats-

bekleeder, maar werkelijk hoofd van het algemeen bestuur.

Overigens hebben zich eenige leden tegen de hier aan den
Gouverneur-Generaal gegevene bevoegdheid

, om den Raad te

presideren , verklaard. Behalve dat het geval zich zou kunnen
voordoen ,

dat een landvoogd , ofschoon anders voor zijne taak
goed berekend, de geschiktheid miste, om de beraadslaging van
een collegie behoorlijk te leiden, zou de Gouverneur-Generaal,
door altijd in den Raad voor te zitten, op dat ligchaam eenen

te grooten invloed leeren uitoefenen en dus de zelfstandigheid

van den Raad te loor gaan. Men antwoordde daarop, dat het

bekleeden van dit voorzitterschap door den Gouverneur-Generaal
toch ook groot nut kon hebben, vooral omdat daardoor in vele

gevallen eene langdurige en lastige briefwisseling zou kunnen
worden voorgekomen.
Meer algemeen heeft men het afgekeurd, dat het tegenwoordig

artikel twijfel laat bestaan, of de Gouverneur-Generaal, den Raad
presiderende, daar over de te beslissen punten eene stem zou
uitbrengen. De gevoelens waren verdeeld over de vraag, of

dit medestemmen al dan niet wenschelijk was, — en zoo ja,

van welken aard de uit te brengen stem wezen moet, f raad-

gevend öf beslissend. De meeste leden helden naar het gevoelen

over, dat de Gouverneur-Generaal in den Raad in ’t geheel

geene stem moest, uitbrengen; allerminst wanneer het daarbij

advijzen geldt, die voor hem verbindend1 zijn
,
gelijk in de gevallen

bij art. 21 vermeld. Men meende zelfs in ééne Afdeeling, dat

dit de bedoeling der Regering moest zijn. Andere leden echter

wilden ook bij de toepassing van art. 21 , den Gouverneur-Generaal
eene beslissende stem laten uitbrengen. Hoe het zij, men kwam
daarin overeen, dat de wet omtrent dit belangrijk punt geene

onzekerheid moest laten bestaan.

Alinea 4. Vrij algemeen acht men het hoogst nuttig, dat de

Gouverneur-Generaal de bevoegdheid bezitte , hooggeplaatste

ambtenaren in den Raad van Indie te roepen, opdat door hunne
mondelinge voorlichting do behandeling der daar voorkomende
zaken gemakkelijker kunne worden gemaakt. Maar als eenmaal
die bevoegdheid bestaat, ziet men niet in, waarom zij tot de
bevelhebbers der zee- en landmagt en den president van het

Hooggeregtshof zou moeten beperkt zijn, die, ongetwijfeld om
alle anderen uit te sluiten, alleen in het artikel worden genoemd.
Zou het, vroeg men, in bepaalde gevallen niet allerwenschelijkst

zijn, dat ook de procureur-generaal van het Hooggeregtshof,

de hoofden der departementen van algemeen bestuur en de presi-

dent der Algemecne Rekenkamer — in e'én woord , al de in

art. 17 genoemde personen — geroepen konden worden aan de

beraadslaging van den Raad van Indie deel te nemen ? Sommigen
wilden nog een stap verder hebben gegaan. De Raad zou de

voorlichting ook nog van anderen dan de opgenoemden, bijv. van
een resident, kunnen behoeven. Deze leden dus wilden de be-

voegdheid hebben uitgestrekt tot allen, wier bijwoning der

vergadering tot bevordering van het algemeen belang zou kunnen
strekken.

Er waren echter ook leden , die geheel het beginsel der thans

behandelde bepaling bestreden, omdat de Gouverneur-Generaal
zich daardoor op de beraadslaging van den Raad een te grooten

invloed zou kunnen verschaffen. In allen gevalle scheen , by het

bestaan der bepaling van art. 51, het roepen van de hoofden

der departementen van algemeen bestuur in den Raad van Indie

niet noodzakelijk.

Nog is aangemerkt, dat, indien de tegenwoordige zinsnede be-

houden bleef, daar in stede van den president, de procureur-ge-

neraal van het Hooggeregtshof moest worden genoemd. In het

stelsel der wet, hetwelk de afzetbaarkeid der regterlijke ambte-
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naren medebrengt, was het niet raadzaam den invloed des Gou-

verneurs-Generaal op den hoogsten van allen, den president, te

•vermeerderen. Daarenboven is de procureur- generaal uit den aard

zijner betrekking meer een administratief ambtenaar dan de pre-

sident.

Alinea 5. Door sommige leden is twijfel geopperd, of de woorden :

Zij hebben eene raadgevende stem , alleen slaan op de drie in alinea 4

genoemde liooge ambtenaren, dan wel ook op den vice-president

en de leden van den Raad zelven. De meerderheid hield het

eerste gevoelen voor het ware, maar kon toch niet ontveinzen,

dat hier eene duisterheid bestond, door het plaatsen der aange-

haalde woorden in eene afzonderlijke alinea veroorzaakt. Men
begrijpt ligt, dat als de Raad in het geval van art. 21 zijn ge-

voelen doet kennen, of volgens art. 29 voorstellen doet, de be-

slissing daarover alleen door den vice-president en de leden plaats

heeft. Maar als nu de Raad enkel een niet-verbindend advijs

geeft , en de in alinea 4 genoemde personen aan de beraadslaging

daarover deel nemen
,
zullen de laatsten dan tot het vaststellen van

dat advies medewerken ? Zoo neen , wat beteekent dan de hun

toegekende raadgevende stem ?

Eindelijk is nog in eene Afdeeling gevraagd, of niet in het stel-

sel der wet de Luitenant-Gouverneur-Generaal zitting zou moeten

hebben in den Raad van Indie, die voor hem zeer zeker eene goede

kweekschool voor de hooge waardigheid, waartoe hij bestemd is,

zou opleveren. Wierd dit denkbeeld omhelsd
,
dan zal tevens be-

paald moeten worden, of zijne stem raadgevend of beslissend

zou zijn.

Art. 10. — Alinea 2. Waarom wordt hier met opzig^ tot den ver-

eischten ouderdom het woord vervuld gebruikt , terwijl in de an-

ders geheel gelijkluidende bepaling van art. 2 het woord bereikt

voorkomt ? Dezelfde zaak behoort in eene wet overal met de-

zelfde woorden te worden uitgedrukt.

Alinea 3. Men twijfelt, of hier wel duidelijk genoeg uitkomt,

wat toch zeer zeker de bedoeling is, dat de uitsluiting wegens
bloed- of aanverwantschap evenzeer betrekking heeft tot den

vice-president als tot de leden van den Raad. Overigens waren
er vele leden

,
die aan de hier voorkomende bepaling

, in het belang

der zelfstandigheid van den Raad van Indie, nog eene uitbreiding

gegeven wilden hebben ,
daarin bestaande , dat de vice-president en

leden van den Rüad niet alleen onderling, maar ook met den
Gouverneur-Generaal niet in den aangeduiden graad van bloed-

ot aanverwantschap zouden mogen staan.

Alinea 4. Eenige leden verklaarden zich tegen het beginsel, dat

de Koning het beletsel, in het zwagerschap gelegen
,
mits dit na

de benoeming ontstaan zij , zou kunnen opheffen. De vergun-
ning, waarvan hier sprake is, zal, zoo zij gevraagd wordt, wel
altijd worden verleend ; maar daardoor zou dan ook de waarborg
verloren gaan

,
dien men door de voorafgaande bepaling voor de

zelfstandigheid der leden van den Raad heeft willen verleenen.

Aan den anderen kant heeft men doen opmerken
,
dat hier de be-

paling wordt gemist, die bijv. in de provinciale en gemeentewet
voorkomt: » De zwagerschap houdt op door het overlijden der
vrouw

,
die haar veroorzaakte."

Nóg wenscht men opheldering te ontvangen omtrent de vraag,
welke de toestand van den vice-president of het lid van den
Raad van Indie zijn zal, voor wien

,
terwijl hij in het bij alinea

4

omschreven geval verkeert
,

de vergunning van den Koning ge-
vraagd, maar nog niet verkregen is.

Art. 11. — Het vereischt opheldering, wat de Regering in dit

artikel onder vaste bedieningen verstaat, te meer daar tot nu toe

leden van den Raad van Indie het voorzitterschap van de hoofd-
commissie van onderwijs en van het Protestantsche kerkbestuur
hebben bekleed. Wilde men alleen bezoldigde bedieningen uit-

sluiten , dan ware het zeker verkieslijk
, hier de grondwettige

uitdrukking : bezoldigd staatsambt te bezigen.
Het verbod om grondbezitter in Nederlandsch Indie te zijn

,

wordt door verscheidene leden voor den vice-president en de leden
van den Raad te bezwarend

, of ook met het oog op de hiervoor
ad art. 3 sub d medegedeelde beschouwingen, niet wenschelijk
geacht.

Art. 12. — a. Vele leden achtten het bedenkelijk
,
dat de Gou-

verneur-Generaal de magt zou bezitten, om leden van den Raad
van Indie met bijzondere zendingen buiten de hoofdplaats te be-
lasten. Zij herhaalden wat reeds hiervoor ad art. 9 sub c is aan-
gemerkt, dat de landvoogd op die wijze het altijd in zijne hand
zou hebben , om door de wegzending van vermoedelijke of ver-
klaarde tegenstanders in den Raad

, daar maatregelen door te
drijven

,
dié anders niet ligt de toestemming der meerderheid van

dat collegie zouden verwerven. Daarenboven zou zoo doende de
eigenlijke roeping van den Raad kunnen ontaarden. De leden
daarvan zouden

, in plaats van raadslieden van den landvoogd

,

allengs halve ambtenaren; hun collegie, in plaats van raad- en
wetgevend, handelend of administratief kunnen worden. Andere
leden voerden daartegen aan , dat het dan toch in sommige gevallen

groot nut had, dat de Gouverneur-Generaal, ter regeling of tot

onderzoek eener bepaalde zaak, een lid van den Raad van Indie

naar een meer verwijderd punt kon zenden, vooral wanneer hij

wist
, dat een gewoon ambtenaar in de vervulling van zoodanige

zending te kort zou schieten, al ware het slechts omdat deze zoo-

veel zedelijken invloed niet kan uitoefenen
,

als een lid van het

hoogste regerings-collegie. Men sprak daarbij van het doen van
een plaatselijk onderzoek, het bijleggen van geschillen, of het

voorkomen van te vreezen onlusten. Maar zoo men dus van
deze zijde het beginsel van het artikel wel kon goedkeuren, was
deze goedkeuring slechts van eenen voorwaardelijken aard, na-

melijk ondergeschikt of aan het denkbeeld om de leden van den

Raad van Indie van vier tot zes te vermeerderen ,
óf aan de be-

schouwingen
,
die hierachter bij art. 21 zullen worden medegedeeld.

De leden
,

die het hoofdbeginsel van dat artikel goedkeuren

,

willen niet, dat door eene bepaling als de thans behandelde, de

daarin gelegene waarborgen verzwakt Avorden.

In ééne Afdeeling wilde men om de aangeduide redenen niet

verder gegaan hebben, dan dat de Raad zelf, dit noodig oordee-

lende
,

tot het zenden eener commissie naar elders zou kunnen
besluiten

,
waarvan hij dan de leden hetzij uit

,
hetzij buiten

zijn midden zou benoemen. InAvilliging van den maatregel en

regeling van de bevoegdheid der commissie door den Gouverneur-
Generaal, zouden echter daarbij vereischten zijn.

b. In het stelsel der wet zou men het vrij algemeen wen-
schelijk achten, dat de bevoegdheid des Gouverneurs- Generaal
zich niet tot de opdragt van zendingen bepaalde

,
maar ook tot

die van commïssien uitstrekte. Men zou bijv. hier gelezen willen

hebben: » De Gouverneur-Generaal kan aan de leden van den

)> llaad bijzondere commissien opdragen en hen met bijzondere zen-

» dingen belasten
,
mits" enz. Daardoor wierd de opvatting voor-

gekomen
,
dat de bevoegdheid des Gouverneurs-Generaal zich be-

perkt tot zendingen buiten de hoofdplaats
,

en dus zich niet

uitstrekt tot de opdragt van commissien in de hoofdplaats of

in hare onmiddellijke nabijheid.

Art. 13. — Alinea 1. Sommige leden hebben de vraag gedaan,
of door het overleg met den Raad

,
waarvan hier sprake is ,

alleen

bedoeld wordt, dat de Gouverneur-Generaal het advijs van den
Raad inwint omtrent de aan te bevelen personen, dan wel of die

landvoogd aan de voordragt van den Raad gebonden zou zijn.

Wat daarvan zij , naar het oordeel van een aantal leden ware
het beter, dat de Raad op geenerlei wijze gemengd wierd in de

benoeming van een nieuw lid , en dat dus de woorden : » na
overleg" enz. geheel wegvielen. Een collegie als dit, behoort noch
regtstreeks

,
noch meer zijdelings, invloed te oefenen op zijne

eigene aanvulling.

Vele leden gingen nog verder. Zij wilden
,

dat de Regering
het denkbeeld

,
om den Gouverneur-Generaal personen voor de

vervulling eener opengevallene plaats in den Raad te doen aan-
bevelen

,
geheel liet \raren. Heeft zulk eene aanbeveling plaats

,

dan is het te vreezen , dat het reeds vroeger gegispt gebruik om
bij voorkeur oude of zelfs afgeleefde hooge Indische ambtenaren
in den Raad te plaatsen, in stand zal blijven. De gelegenheid

om dat ligchaam nu en dan met een bekAvaam staatsman uit

Nederland aan te vullen, zal dan als van zelf ontbreken, en toch

stellen sommigen
,
gelijk reeds vroeger gebleken is

,
ook op zoo-

danige aanvulling grooten prijs. Zij doen dit te meer, omdat
er enkele voorbeelden bestaan, dat het algemeen belang daardoor
zeer bevorderd is. Nog moet uit de aanbeveling van den Gouver-
neur-Generaal een ander nadeel ontstaan. De namen der aan-
bevolenen zullen in den regel wel in Indie bekend Avorden, ook
Avanneer de toepassing der bepaling van alinea 2 niet plaats vindt,

en dus een der aanbevolenen niet met de tijdelijke waarneming
van het lidmaatschap wordt belast. Maar als dan de keus van
den Koning niet op een der aanbevolenen valt, zal de Gouverneur-
Generaal, zonder volstrekte noodzakelijkheid, in zijn gezag en
invloed worden gekrenkt. — Andere leden

,
ofschoon het geAvigt

dezer bedenkingen niet ontkennende, meenden toch te moeten doen
opmerken ,

dat in allen gevalle de Koning in zijn regt tot benoe-

ming van raadsleden onbeperkt zou blijven, en dus, als hij dit

oirbaar keurt
, steeds een niet-Indiër in den Raad zou kunnen

plaatsen. Brengt daarentegen het staatsbelang de benoeming van
een in Indie gevestigd Nederlander mede , dan zal het toch wel
nuttig en noodzakelijk zijn, dat de Koning de denkbeelden van
Gouverneur-Generaal omtrent de te doene keuze kent. Men ant-

woordde, dat de Gouverneur-Generaal deze zijne zïensAvijze uit

den aard der zaak wel in zijne briefwisseling met de Regering
in het moederland zou blootleggen , en dat het alleen de verpligting

tot aanbeveling van minstens twee personen is
,

waartegen men
bezwaar heeft.

» Departement van Koloniën." Deze hier en elders, bijv. in

de artt. 17 , 29 , 30 en 32 voorkomende uitdrukking is verkeerd

gekozen. Het is niet aan het departement
,
maar aan den Minister

van Koloniën
, dat de Gcruverneur-Generaal zijne voerdragten en
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voorstellen moet inzenden. De uitdrukking: Hoofd van het Departe-

ment van Koloniën , is in de wet verkieslijk, omdat een ander

Minister tijdelijk met dezen tak van beheer kan zijn belast. Vooral

bij de toepassing van art. 32 zou het daar gebezigde woord
Departement tot zeer verkeerde gevolgen aanleiding kunnen geven.

Alinea 2. In eene der Afdeelingen wilde men
,
dat

,
zoo de aan-

;

beveling van den Gouverneur-Generaal vervalt, in het hier om-
schreven geval of de president van het Hooggeregtshof , óf wel

een der hoofden van de departementen van algemeen bestuur met

de tijdelijke waarneming van het lidmaatschap van den Raad wierd

belast.

Alinea 3. Dezelfde tijdelijke voorziening, als hier wordt voor-

geschreven , moet , naar het oordeel van sommigen
,
verpligtend

zijn , als de vice-president van den Raad en een der leden te

gelijk verlof hebben erlangd om zich naar Nederland te begeven.

Door andere leden is de opmerking gemaakt, dat indien de

Regering gehoor gaf aan het geuit verlangen, om het aantal leden

van den Raad op zes te brengen, het in deze alinea bepaalde

minimum tot vier zou kunnen worden vermeerderd.

Nog heelt men in eéne der Afdeelingen het verlangen geuit,

dat te dezer plaatse in liet reglement eene voorziening voorkwam
voor het geval , dat een der leden van den Raad ongeschikt

wordt cm die betrekking te blijven bekleeden.

Art. 14. — De op het eedsformulier van art. G gemaakte aan-

merkingen zijn, voor zoover zij op het hier voorkomende slaan,

daarbij herhaald.

In óéne Afdeeling heeft men, met het oog op de 2de alinea

van den eed, gevraagd, of het wel noodig is te achten, dat de

vice-president en de leden van den Raad van Indie bepaaldelijk

trouw zweren aan den Gouverneur-Generaal.

Elders is twijfel geopperd, of de 3de alinea van den eed niet

eene aanvulling behoeft. Men kan wel zweren van steeds te zullen

trachten mede te werken tot handhaving. van de waardigheid enz.,

maar niet van bepaald te zullen medewerken. In art. 31 van
liet bestaande reglement is ten minste die onderscheiding in acht

genomen.
Eindelijk is aangemerkt, dat de eed, zoo als hij hier voorkomt,

'bezwaarlijk door een waarnemend vice-president of waarnemend
lid letterlijk zóó kan worden afgelegd. In allen gevalle zou in de

1ste en 4de alinea’s van den eed het woord waarnemend moeten
worden ingelascht.

Art. 15. — Vele leden zijn van gevoelen, dat het tot moeijelijk-

lieden aanleiding moet geven, zoo men aan den Gouverneur-
Generaal de vrije keus laat, wien der raadsleden hij met de

'waarneming van het vice-presidentschap in de hier aangeduide

gevallen belasten zal. Men wilde daarom tot regel gesteld hebben

,

dat de Gouverneur-Generaal steeds aan het oudste lid in rang^ de

waarneming opdraagt. Wezenlijk bezwaar kan daartegen niet be-

staan, vermits het altijd eene kortstondige voorziening geldt.

Nog werd door verscheidene leden aangemerkt, dat het artikel

toepasselijk móet worden gemaakt op elk ander geval, waarin de

vice-president ontbreekt. Men dacht daarbij, even als bij eene

gelijksoortige aanmerking op art. 13, aan het geval dat de vice-

president met verlof naar Nederland gaat.

Art. 16. — Alinea 1. Ofschoon men er vrede meó heeft, dat de

vice-president van den Raad tijdelijk met de waarneming der

betrekking van Gouverneur-Generaal worde belast
,

achten zeer

vele leden het bedenkelijk, dat ook de waarnemende vice-president

per se in de hier gegevene gevallen den Gouverneur-Generaal zou

moeten vervangen. Het bezwaar zou dubbel ïvegen, wanneer het

bij art. 15 aaugegeven denkbeeld gevolgd wierd, om steeds het

oudste raadslid met de waarneming van liet vice-presidentschap

te belasten. Men kan een zeer goed lid van den Raad, en zells

genoegzaam berekend zijn orn de beraadslaging dier vergadering

behoorlijk te leiden ,
zonder daarom de vereischten

,

in een Gouverneur-

Generaal gevorderd, te bezitten. De bedoelde leden drongen er

dien ten gevolge op aan , dat in dit artikel de woorden : of waar-

nemende vice-president wierden weggelaten ; dat ook in art. 17 de

woorden : en nog geen waarnemend vice-president benoemd is weg-

vielen ; en dat dien ten gevolge steeds, bij ontstentenis van dun

vice-president
,
tot de verkiezing van een waarnemend Gouverneur-

Generaal ,
op de wijze bij art. 17 geregeld , wierd overgegaan.

De woorden : ten ware een Luitenant-Go uverneur- Generaal aanwezig

zif' hebben tot twee strijdige opmerkingen aanleiding gegeven. In

die woorden ligt opgesloten , dat de Luitenant- Gouverneur-Generaal

ook bestemd is om den Gouverneur-Generaal in de eerste plaats

te vervangen. Naar het oordeel der leden eener Afdeeling brengt

de wet dit niet mede, die in art. 5 aan den Luitenant-Gouverneur-

Generaal alleen de bepaalde bestemming geeft , om den landvoogd

op te volgen. Deze leden verklaarden zich intusschen niet tegen de

zaak zelve. Integendeel wilden zij , zoo er een Luitonant-Gouverneur-

Generaal moet zijn
,
dezen steeds met do waarneming van het

gouvernour-generanlschap belast hebben , maar dit dan ook in art. 5

hebben uitgedrukt ;
beroepende zij zich op het bij dat artikel sub b

aangeduide gevoelen omtrent de matiging van het daarin vervat
beginsel. — In eene andere Afdeeling daarentegen waren leden,
die, uitgaande van het denkbeeld, dat het de bedoeling der wet
is , bij ontstentenis van den Gouverneur-Generaal

,
steeds dadelijk den

Luitenant-Gouverneur-Generaal te doen optreden
,
er eene onduide—

j

iijkheid in zagen, dat dit door de woorden ten ware enz. herinnerd
werd. Het was eene zaak, die, zoo zij meenden, van zelf sprak.

Alinea 2. » Bij wettige verhindering.” Wat moet door deze uit-

drukking verstaan worden ? Hoe ver strekt zich de toepassing
daarvan uit ? Men onderstelt , dat hier niet het geval bedoeld
wordt, dat de Gouverneur-Generaal zich tot het doen eener reis

door Java of naar de buitenbezittingen van de hoofdplaats ver-
wijdert. Maar moet dan de wet niet eenige regelen bevatten,
hoe, bij zoodanige afwezigheid, omtrent het dagelijksch beleid der
zaken zal worden gehandeld ?

» den eersten in rang op hem volgenden aanwezenden ambtenaar
Algemeen heeft men gevraagd, wie daardoor wordt bedoeld. Men
vermoedt den vice-president van den Raad of, bij ontstentenis van
dezen

,
het oudste lid in rang van dit collegie. Maar waarom

dit dan niet duidelijker aangewezen ? Men zou toch kunnen
beweren

,
dat de leden van den Raad niet als ambtenaren konden

worden beschouwd. Sommigen voegden er nog de vraag bij , wat
er gebeuren zou, zoo degene, die den Gouverneur-Generaal tijdelijk

had vervangen , niet de eerste in rang was
, maar slechts voor een

afwezigen ambtgenoot was opgetreden , en nu, vóór het ophouden
der wettige verhindering

, die afwezige terugkeerde ?

Art. 17. — Alinea 1. Eenige leden hebben den twijfel geopperd,
of het wel oirbaar zij

,
de keus

, waarvan hier sprake is ,
tot de

leden van den Raad van Indie te beperken. Het geval kon zich

toch ligt voordoen, dat onder die leden zich geen enkel bevond,
geschikt om met de tijdelijke waarneming der betrekking van
Gouverneur-Generaal te worden belast. De bedoelde leden gaven
daarom in bedenking, bij de wet, behalve de leden van den Raad,
nog eenige bepaald aangewezene ambtenaren verkiesbaar te stellen.

Men heeft hun geantwoord, dat de bij het artikel gestelde regel

hier, waar het dan toch alleen eene tijdelijke en buitengewone
voorziening gold, tot afsnijding van mogelijke zamenspanningen
en partijschap, nog de beste was. Men moest daarbij niet uit

het oog verliezen, dat in het stelsel der wet de ambtenaren in

de kiesvergadering steeds de meerderheid zouden hebben ; zoodat,

indien ook buiten den Raad van Indie kon worden gekozen, de
keus wel meestal op een ambtenaar vallen zou. En was er dan
ook niet iets verkeerd in, dat de Koning tijdelijk in Nederlandsch
Indie zou kunnen worden vertegenwoordigd door iemand, oor-
spronkelijk niet door hem benoemd ? Sommigen voegden er bij

,

dat de Regering in het bestaan der mogelijkheid
, dat elk lid

van den Raad van Indie tijdelijk aan het hoofd der zaken aldaar

kon optreden
,
een prikkel zou moeten vinden , om de openval-

lende plaatsen in dien Raad steeds goed te bezetten. Ook was,
als het geopperd denkbeeld gevolgd wierd

, om het aantal leden

van dien Raad tot zes te vermeerderen , de kans grooter
, dat

uit dit zestal eene goede keus zou worden gedaan.
In toepassing op den Gouverneur-Generaal wordt hier en ook

elders, bijv. indeartt. 18 en 20, het woord ambt gebezigd. Met
het oog op het hooge standpunt , waarop hij geplaatst is, zou
men het voegzamer achten

, dat daarvoor overal het woord: waar-
digheid in de plaats wierd gesteld.

Alinea 2. In eene Afdeeling wilde men algemeen , dat in elk

geval al de in het artikel opgenoemde hooge ambtenaren tot bij-

woning der kiesvergadering opgeroepen wierden ; zoodat die ver-
gadering zich niet tot het aantal van negen personen zou beperken.
Daar echter bij liet opvolgen van dit denkbeeld de stemmen zouden
kunnen staken, wilde men in de wet bepaald hebben, dat, de
stemmen stakende, de oudste in rang van de beide raadsleden, die

de meeste stemmen hebben verkregen
,
geacht zou worden verko-

zen te zijn. Natuurlijk was bij hen, die dit denkbeeld opperden,
geenc sprake van eene keuze buiten den Raad.

Alinea 11. » De secretarissen der Regerin'G.” Wat verstaat

men hier en elders, bijv. in de artt. 19, 81 en 101, door Rege-
ring? De vraag is ook daarom van belang, omdat in art. 57,
waar toch wel dezelfde zaak zal worden aangeduid, van Indisch

Bestuur wordt gewaagd, terwijl in art. 105 het woord Bestuur

zonder bijvoeging voorkomt. Men moet ook in dit opzigt op
het in acht nemen van volkomene gelijkheid van benaming aan-
dringen overal, waar dezelfde zaak wordt aangeduid.

Alinea 14. In plaats der hier voorkomende bepaling zou men
wensohen te lezen , dat niet of niet behoorlijk ingevulde stem-
briefjes, tot bepaling der meerderheid, afgetrokken worden van
het aantal tegenwoordig zijnde leden der kiesvergadering. Het
moet toch onraadzaam worden geacht , dat een dier leden het

in zijne magt hebbo , de beslissing telkens te verijdelen door het

AVerpen van een blanci briefje in do stembus. Het is waar, langs

dien Aveg kunnen de stemmen staken; maar daarvoor zou het zoo

even bij alinea 2 aangeduide denkbeeld uitkomst geren.
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Alineass 15 en 16. Men heeft gevraagd, wat er gebeuren. zou,

indien bij de tweede stemming drie der leden van den Raad ieder

drie stemmen hadden verkregen. Dan toch zou de derde stem-

ming zich niet tot twee hunner kunnen bepalen. Ook uit dit

oogpunt zouden de bepalingen van het Reglement van Orde der

Tweede Kamer over de wijze van stemmen bij de keuze van

personen boven de hier voorkomende de voorkeur verdienen;

ofschoon die, bij het behoud van hef stelsel der wet, niet in haar

geheel te volgen waren.

Met het oog op deze laatste aanmerkingen vroegen sommige

leden of het niet beter ware ,
de zes laatste alinea’s van het artikel

geheel weg te laten, en daarvoor in de plaats te stellen, dat

de wijze van benoeming of stemming bij Koninklijk besluit wordt

geregeld. Dan zou de zaak meer in alle bijzonderheden te rege-

len zijn. Het bleek toch genoegzaam, dat bij het
.

tegenwoordig

artikel niet alle mogelijke gevallen waren voorzien. Anderen

echter wilden de regeling bij de wet, mits met de noodige aan-

vulling, behouden. Het gold toch hier eene zaak van overwegend

belang, namelijk de keus van dengene, die tijdelijk met het

hoogste gezag in Nederlandsch Indie is bekleed. Wierd de wijze

van stemming bij de wet bepaald ,
dan bezat men de zeker-

heid van eene in allen opzigte goede regeling te kunnen vast-

stellen.

Alinea 17. Men acht het niet wenschelijk, dat de wetgever,

zoo als hier geschiedt ,
het bestaan van een geheim archief vast-

stelle. De bepaling der plaats, waar de stembriefjes worden ne-

dergelegd, is meer eene zaak van administrativen aard. Waarom
zou°men niet het verbranden der stembriefjes, des noods na gedu-

rende een bepaald tijdsverloop in een verzegeld pak bewaard te

zijn, bevelen?

Art. 18. — a. In eene der Afdeelingen heeft zich een deel der

leden tegen het gevoelen der Regering verklaard
,

dat het nieuwe

reglement eene voorziening van dien aard, als de hier voorko-

mende, behoort te bevatten. Zij zou onder bepaalde omstan-

digheden eene bron van verderfelijke kuiperijen kunnen opleveren

en schijnt te meer af te keuren ,
omdat het niet mogelijk is af-

doende waarborgen tegen misbruik te vinden. Ook bij het be-

staan der bepaling laat het zich denken, dat een Gouverneur-

Gen eraal, die in den ongelukkigen toestand verkeert, waarvan

hier sprake is, het bewind blijft voeren. Indien toch het belang

der hooge ambtenaren dit medebragt, zouden zij, den landvoogd

als hun werktuig gebruikende, door hem zelvcn alle verder on-

derzoek onmogelijk kunnen maken. Doch al ware dit een en

ander ook nimmer te vreezen ,
dan geldt hier , dat de wetgever

niet in alles moet willen voorzien, en voor een geval, dat zich,

zoolang de Nederlanders voet in Oost-Indie hebben gehad, nog

nooit heeft voorgedaan , iets aan de omstandigheden moet overla-

ten. Verwezenlijkte zich eenmaal de onderstelling, waarvan hier

wordt uitgegaan, dan zou, ook zonder de bepalingen van art. 18,

de zaak zich wel redden. De overige leden der Afdeeling gingen

niet zoo ver van de hier genomene voorzorg onvoorwaardelijk

af te keuren, maar wilden dan toch, dat de waarborgen tegen

eene wel hoogst onwaarschijnlijke maar toch mogelijke zamen-

spanning om eenen Gouverneur-Generaal zonder blijkbaren grond

het bewind te ontnemen, versterkt wierden.

b. In de onderstelling dat het artikel behouden blijft
,
heeft

men zich algemeen tegen het denkbeeld verklaard, om de voor-

ziening alleen in het geval van zinsverbijstering te doen plaats

hebben. Men wilde daarvoor krankzinnigheid in de plaats gesteld

hebben. Zinsverbijstering, zeide men, is in den regel eene voor-

bijgaande kwaal. Dat woord wordt zelfs van eene zeer oogen-

bükkelijke verwarring des geestes gebruikt. In al onze wetboe-

ken wordt bij voorzieningen van dezen aard van krankzinnig-

heid gesproken. Sommige leden gingen verder. Zij wilden
,
met

het oog op zooveel andere kwalen, door welke een landvoogd

voor zijne betrekking ongeschikt kan worden, op het voetspoor

van art. 39 der Grondwet, de voorziening hebben uitgestrekt

tot elk geval, waarin de Gouverneur-Generaal buiten staat ge-

raakt zijne betrekking te blijven uitoeienen. Daartegen werd
echter aangevoerd, dat bij het bezigen van zulk eene meer al-

gemeene uitdrukking meer voet tot kuiperij en zamenspanning zou

worden gegeven. Zoo men de bepaling wilde, moest men zich

daarbij tot het volstrekt noodzakelijke bepalen.

c. Tot versterking der waarborgen tegen misbruik, wilden som-
migen in de eerste plaats, dat de Raad van Indie verpligt ware,

om reeds dadelijk bij het aanvankelijk onderzoek, waarvan de

lste alinea gewaagt, niet enkel de ambtenaren, die dagelijks

met den Gouverneur-Generaal in aanraking komen, voor zich

te roepen, maar ook de getuigen, in alinea 7 bedoeld. Tevens
zou bij de bepaling omtrent die getuigen eenige poenale sanctie

tegen niet-vervulling hunner verpligtingen moeten worden gevoegd.

In de tweede plaats wilde men den Raad van Indie verpligten,

om van den uitslag van dit aanvankelijk onderzoek een proces-

verbaal op te maken ,
hetwelk dan

,
indien de zaak voortgang had

,

de gronden zou moeten omschrijven, waarom aan het gerezen

vermoeden wierd gehecht.

Omtrent de onderdeden van het artikel is nog het volgende

aangemerkt

:

Alinea 1. Naar het oordeel van sommigen is de aanhef van het

geheele artikel strijdig met den gang der daarin voorkomende
denkbeelden. De woorden : » Wanneer er redenen bestaan om het

daarvoor te houden', zijn te sterk. De onderstelling ligt er in, dat

het geval werkelijk bestaat, en toch is hier, ook blijkens de

slotwoorden der zinsnede, nog slechts sprake van een gerezen

vermoeden.
Alinea 4. Men acht het verkieslijk, dat de aangewezen of-

ficier van gezondheid niet de oudste in jaren, maar de oudste

in rang zij.

Alinea 5. » dagelijkschen geneesheer"
, liever : gewonen geneesheer

±

Alinea 7. » Die vergadering roept als getuigen voor zich , alles.”

Men acht het beter, dat voor dit laatste woord degenen of de

zoodanigen in de plaats worde gesteld.

Alinea 9. Men acht het noodzakelijk, dat het hier bedoeld

proces-verbaal in elk geval aan den Gouverneur-Generaal worde
medegedeeld , en wil dus de opmaking daarvan in triplo en de

bedoelde mededeeling voorgeschreven hebben.

Het woord : » geteekend" moet door : onderteekend worden ver-

vangen.
Art. 19. — In eene der Afdeelingen kon men niet inzien, dat er

afdoende redenen bestaan om bloedverwantschap of zwagerschap
tusschen de secretarissen onderling niet toe te laten.

Men heeft voorts gevraagd ,
wat er gebeuren zal, indien do

zwagerschap tusschen de secretarissen onderling ontstaat wanneer
zij reeds werkelijk als zoodanig fungeren. Bij art. 10 vindt men
voor zoodanig geval eene voorziening. Aan den anderen kant is

hier de bij dat artikel gemaakte aanmerking toepasselijk omtrent

de bijvoeging, dat de zwagerschap ophoudt door het overlijden

der vrouw die haar veroorzaakte.

Art. 20. — Zoo de Regering toegaf aan de bij art. 11 gemaakte
aanmerking, dat het niet wenschelijk is het verbod omtrent het

grondbezit in Nederlandsch Indie voor de leden van den Raad
te handhaven ,

maar daarentegen dat verbod met opzigt tot den

Gouverneur-Generaal in stand hield
,
zou dit artikel eene wijziging

moeten ondergaan. Er zou toch iets zeer hards in liggen
,
dat een

lid van den Raad, omdat hij misschien voor zeer korten tijd

waarnemend Gouverneur-Generaal wordt, verpligt ware zich vao

zijn eigendom te ontdoen.

Enkele leden achten ook de toepassing van art. 19 op den

hier bedoelden tijdelijken titularis te bezwarend.

Ilde HOOFDSTUK.

Van de magt van den Gouverneur-Oeneraal.

Met opzigt tot de wijziging, die dit opschrift, bij het behoud
van den tegenwoordigen vorm der wet, zou behooren te onder-

gaan
,

verwijst men naar het deswege aangemerkte in § 2 der

aigemeene beschouwingen.
Art. 21. — a. Bij de overweging van dit artikel, hetwelk alge-

meen als van hoog gewigt Averd beschouwd ,
heeft men eerst en

vooraf de juiste bedoeling der in den aanhef voorkomende woor-
den : in overeenstemming met den Raad van Nederlandsch Indie

,

trachten te bepalen. De uitdrukkingen, in § 3 der Memorie van
Toelichting gebezigd, in verband met hetgeen in dat stuk later

bij de behandeling van het tegenwoordig artikel gezegd wordt,
schenen aanvankelijk voet te geven aan de opvatting, dat de

Regering het vooruitgezette beginsel , dat de eenheid en kracht

des bestuurs bij den Gouverneur-Generaal zou berusten , die

daarvoor persoonlijk verantwoordelijk zou zijn, en dat de Raad
niet meer zou zijn dan een adviserend collegie

,
slechts in één geval

Avilde ter zijde stellen, namelijk wanneer er sprake mogt zijn van
het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van wetten en
Koninklijke besluiten. Het scheen de bedoeling te zijn , dat in

zoodanig geval alléén de Gouverneur-Generaal de uitspraak des

Konings moest inroepen, wanneer de meerderheid van den Raad
zich tegen zijn voorstel verklaarde. Bij een meer gezet onderzoek

heeft men echter gemeend, dat volgens het artikel de goedkeuring

van den Raad ook als vereischte beschouwd wordt in de gevallen

,

omschreven in het lste lid daarvan , en dat mitsdien de bedoeling

van het regeringsvoorstel is
,

den Gouverneur-Generaal ,
telkens

wanneer hij gebruik wil maken van zijne wetgevende magt, te binden

aan het advies der meerderheid van den Raad ,
onverminderd

de zoo even vermelde bevoegdheid tot inroeping van ’s Konings
beslissing.

In alle de Afdeelingen heeft zich de meerderheid , hoeAvel

hoogen prijs stellende op den waarborg , in de toestemming van
den Raad van Indie gelegen ,

tegen zoodanige beperking van de

magt des Gouverneurs-Generaal verklaard. Men noemde die

beperking strijdig met de beginselen ,
door de Regering zelve
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op den voorgrond gesteld ; allernadeeligst voor de goede werking
van het beginsel der persoonlijke verantwoordelijkheid van den
Gopverneur Generaal, die langs dien weg zich met opzigt tot

menigen verzuimden maatregel van wetgevenden aard, achter

het geruis van medewerking van de zijde van den Raad zou

kunnen verschuilen ; verlammend voor de kracht van een bestuur

,

hetwelk , zoo als de Regering zelve heeft doen gevoelen
,

juist

Omdat het op zoo grooten afstand van het moederland is verwijderd,

als de drang der omstandigheden dit eischt, ook wetgevende
yerordeningen in werking moet kunnen brengen , zonder wegens
den tegenstand van den Raad genoodzaakt te zijn , daaromtrent eene

voorafgaande goedkeuring of beslissing van het Opperbestuur der

koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen in

te roepen. Sommigen voegden er nog bij , dat indien art. 21
in zijne volle uitgestrektheid in werking kwam

,
het maar al te zeer

te vreezen zou zijn, dat de moeijelijkheden , in het tijdperk

ondervonden
,
toen de Raad van Indie een regeringsraad was

,

op nieuw en op eene bedenkelijke wijze zich zouden vertoonen.

In vier der Afdeelingen ging de meerderheid zoo ver
,
van als

hare overtuiging te uiten
,
dat de Raad van Indie in geen geval,

dus ook niet in dat van het buiten werking stellen van wetten
en Koninklijke besluiten, iets meer moest zijn dan een advise-

rend collegie. Zij meende, dat in het advijs van den Raad altijd

voor den Gouverneur- Generaal een zedelijke band zou gelegen

zijn, v^n genoegzame kracht om hem van overijlde stappen

terug te houden.
b. Tegenover dit gevoelen stond dat van andere leden , die zich

meer met het denkbeeld vereenigden, om den Gouverneur-Gene-
raal in al wat de koloniale wetgeving naar buiten betrof aan de
medewerking of toestemming van den Raad van Indie te binden ,

vooral ook omdat zij in de persoonlijke verantwoordelijkheid van
den landvoogd -geen genoegzamen waarborg tegen willekeur en

misbruik van magt zagen. Het autocratisch gezag van den

Gouvcrneur-Generaal , zeiden zij
, moest niet eiken breidel missen

;

moest ten minste eenigermate worden getemperd en niet in despo-

tisme kunnen ontaarden. In eene Afdeeling Avaren zelfs enkele

leden, die het ondenkbaar achtten
,
dat in Nederlandsch Indie

eene magt zou bestaan
,
die , al ware het zelfs met medewerking

van eenen Raad, wetten kon vaststellen. De wetgevende magt voor

Indie moest, naar hun gevoelen, uitsluitend worden uitgeoefend,

öf, in overeenkomst met art. 59 der Grondwet, door de Staten-

Generaal gezamenlijk met den Koning of door den Koning alleen

;

maar aan den Gouverneur-Generaal moest geene andere dan
uitvoerende magt worden toegekend. Men antwoordde echter

daarop
,
dat , zoo men niet zeer wezenlijke belangen in de waag-

schaal wilde stellen
,
het volstrekt onmogelijk was

, onze van het

moederland zoo ver verwijderde overzeesche bezittingen op de-

zelfde wijze als eene provincie van het Rijk in Europa te besturen.

c. Onder het bespreken der hoofdbeginselen van het tegen-

woordig artikel werden verscheidene denkbeelden- geopperd
,
die

de strekking hadden om door het inslaan van eenen middenweg
de strijdige gevoelens zooveel mogelijk overeen te brengen.

Zoo stonden eenige weinige leden het gevoelen voor, om alleen

dkn den Gouverneur-Generaal aan het advijs van den Raad van

Indie te binden , als de vice-president en de leden zich eenparig

tegen zijn voorstel hadden verklaard, maar hem overigens vrijheid

van handelen te laten. Men antwoordde, dat de waarborg, dien

men daarin zag
, van geringe waarde was te achten ,

omdat de

Gouverneur-Generaal wel altijd middel zou weten te vinden, om
ten minste édn raadslid tot zijn gevoelen over te halen.

Door enkele andere leden, die anders het gevoelen voorstonden,

dat de Gouverneur-Generaal niet in die mate van den Raad van
Indie afhankelijk moet zijn van niet iu spoed vereischende ge-

vallen
,

op zijne persoonlijke verantwoordelijkheid
,

tegen het

advijs der meerderheid van den Raad le kunnen handelen
,
werd

in bedenking gegeven, om bij het bestaan van zulk eenen strijd

eene verklaring van urgentie te doen voorafgaan. Die verklaring

zou vervat moeten zijn in een afzonderlijk, gemotiveerd besluit

van den Gouverneur-Generaal
,
genomen na den Raad van Indie

nader fen aanzien der urgentie te hebben gehoord. De verpligting

zou dan echter moeten worden opgelegd, om liet besluit van urgen-

tie en de beslissing over de zaak zelve dadelijk ter goedkeuring

naar het moederland op te zenden.

Nog werd in eene Afdeeling het denkbeeld aan de hand ge-

geven om in Nederlandsch Indie bepalingen in te voeren, van
soortgelijken aard ,

als die in Britsch Indie omtrent de drie maal
herhaalde lezing cener koloniale wet bestaan. Men wilde dus, dat

de voorstellen van den Gouverneur-Generaal van wetgevenden aard

bij herhaling, telkens na verloop van zekeren tusschentijd
,
in den

Raad van Indie behandeld wierden.

Eindelijk werd door eenige loden de vraag gedaan, of tot be-

vordering van overeenstemming
,

zoo die als vereischte in do ge-

vhlien , bij art. 21 opgenoemd,, behouden bleef, niet nut*ig zou
zijD , dgt in, die gevallen de Raad 6teeds onder het voorzitter-

schap van den Gouverneur-Generaal vergaderde , met toekenning
aan dezen

,
zelfs indien hij anders niet meer dan eene raadgevende

stem had, van het regt van medestemming en van beslissing

wanneer de stemmen staken.

d. Door de leden , die overeenstemming met den Raad in het
geval van het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van
wetten of Koninklijke besluiten noodzakelijk achten, is nog bepaald
herinnerd , wat reeds met het oog op het tegenwoordig artikel bij

art. 12 is aangemerkt. Wil men dien waarborg, dan moet hij

niet kunnen worden verzwakt of verminderd door de bevoegdheid
des Gouverneurs-Generaal om raadsleden met eene bepaalde zen-
ding naar elders te belasten. Ter voorkoming van dit gevaar zou
het in het stelsel der wet wenschelijk zijn, te bepalen, dat inden
Raad over de toepassing der n is

. 2 en 3 van art. 21 niet worde
beraadslaagd, zoo lang een lid, naar aanleiding van art. 12,
afwezig is

; hetgeen echter, zoo als sommigen meenden, in urgente
gevallen, strijdig zou zijn met de belangen der dienst.

e. Bij de moeijelijkheid
, die geheel het thans behandelde on-

derwerp oplevert , heeft men in eene Afdeeling zijn leedwezen
b tuigd , dat de Regering niet uitvoerig had uiteengezet, welken
loop de zaken , waarover het artikel handelt , thans namen. Men
antwoordde echter, dat het bezwaar daar niet ligt, vermits het

bestaande regerings-reglement en de verslagen wegens het beheer
en den staat der overzeesche bezittingen den tegenwoordigen loop

van zaken duidelijk genoeg leerden kennen.
De meer bepaalde overweging der onderdeelen van het artikel

heeft nog tot de volgende bedenkingen aanleidiD°- gegeven:
Ad 1 urn. » door de wet geschiedt of moet geschieden". Vrij

algemeen vindt men in de beide laatste woorden iets onbestemds.
Het is niet zoo uitgemaakt , welke onderwerpen van kolonialen

aard bij de wet moeten worden geregeld. Men vroeg dus daar-
omtrent opheldering , ook in verband met de vraag , of in geval
van noodzakelijkheid de Gouverneur-Generaal in rade bij ordon-
nantie zou kunnen regelen onderwerpen, die aan den algemeenen
wetgever zijn voorbehouden , doch waaromtrent door dezen nog
geene wet is tot stand gebragt. Er waren echter leden , die het
niet onduidelijk keurden

,
wat de Regering op het oog had. Het

waren de onderwerpen, welker regeling bij de wet, volgens de
uitdrukkelijke bepalingen der Grondwet of van andere wetten

,

zoo als die betrekkelijk de scheepvaart, verpligtend is. Van deze
zijde meende men intusschen, dat het beter ware, te dezer plaatse

voor: » geschiedt" te lezen : geschied is. Dan zou, hetgeen vele

leden wenschelijk rekenden, nog beter uitkomen, dat geene ordon-
nantiën in den hier bedoelden zin mogen worden vastgesteld over
onderwerpen , die reeds bij de wet geregeld zijn.

» de vereischte ordonnantiën." Zijn, heeft men gevraagd, daar-
onder ook begrepen de reglementen het algemeen en gewestelijk

bestuur betreffende, in art. 26 sub a vermeld? Zoo ja, hoe
stemt dit dan overeen, daar bij art. 21 vevpligte overeenstemming
met den Raad wordt gevorderd , en de Gouverneur-Generaal ten
aanzien van hetgeen in art. 26 wordt opgenoemd

,
geheel vrij is ?

Sommigen hebben geantwoord, dat n°. 1 van het thans behan-
delde artikel niet spreekt van alle maatregelen van bestuur, maar
alleen van die van wetgevenden aard

,
terwijl in art. 26 niet

naar buiten werkende verordeningen worden bedoeld. Anderen
meenden daarentegen, dat in art. 26 ook werden bedoeld alle

naar buiten werkende en voor het algemeen verbindende maatre-
gelen van uitvoering, op wettelijke verordeningen gegrond. Het
schijnt van belang, dat duidelijk blijke

, welke dezer opvattingen
de ware is.

Al verder heeft men gevraagd of, als een onderwerp bij eene
hier bedoelde ordonnantie was geregeld en daarin later bij eene
wet wordt voorzien, zoodauige ordonnantie niet van regtswege
ophoudt te gelden; zoo ja, of dan niet dit beginsel, even als bij

art. 151 der gemeentewet, in het reglement moet worden uitge-

drukt ? Men merkte daartegen aan , dat de zaak van zelf sprak
en dus geene opzettelijke vermelding vereischte.

Eindelijk heeft men opheldering verlangd omtrent de hier ver-

melde
,
door den Koning te geven bevelen. Zijn het alleen zoo-

danige bevelen, die in de termen van het laatste lid van art. 73
der Gromhvet vallen

, en waarvoor dus de mede-onderteekening
van een hoofd van een ministerieel departement wordt vereischt ?

Is derhalve ook de bepaling van art. 32 van het reglement daarop
toepasselijk? Of heeft men hier nog aan andere bevelen te denken?
Men deed de vraag ook met het oog op art. 30 en de daarom-
trent gerezene, nader mede te deden bedenkingen.

Ad 2um. Naar veler oordeel ligt in deze bepaling, wanneer
men die met de laatste alinea van het artikel in verband brengt

,

eene tegenstrijdigheid — sommigen noemden het verregaande duis-

ternis — die het zeer moeijelijk maakt, de ware bedoeling der

Regering te raden. De Gouverneur-Generaal mag, in geval van
dringende en dadelijke noodzakelijkheid, •wetten geheel of gedeel-

telijk buiten vrerking stellen ; maar hij mag dit niet doen dan in

overeenstemming met den Raad van Indie. Wat zal nu gebeuren
,
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indien liet advies van den Raad tegen den maatregel is gerigt

.

Het antwoord schijnt, dat dan ’s Konings uitspraak door den

Gouverneur - Generaal wordt ingeroepen. Maar dit onderstelt

dan ook, dat in een geval van dadelijke noodzakelijkheid ten

vroegste binnen vier maanden wordt beslist ;
dat het aan

den
&
Raad van Indie staan zal om te beletten, dat een zeer

dringende maatregel tot stand kome; en dat de magt des

Gouverneurs -Generaal, juist als die krachtig moet kunnen

werken, door den Raad geheel kan worden verlamd. Of zou

dit de bedoeling niet zijn, en de Raad van Indie niet over de

urgentie worden gehoord ,
omdat deze van de omstandigheden

,

niet van een besluit, afhangt? Maar wat wordt er dan van li.t

verband van den aanhef van het artikel met n°. 2? Men ziet

hier, zoo aan den eenen kant het stelsel der wet omtrent de ver-

pligte overeenstemming behouden blijft ,
en het aan den anderen

kant de bedoeling is, den Raad ook over de urgentie te doen

oordeelen, geen anderen rationelen uitweg, dan te bepalen ,
dat, in

geval van verschil van gevoelen over het buiten werking stellen

van wetten, de Gouverneur-Generaal de magt hebbe daartoe,

tegen het advies aan van den Raad, te besluiten, en dit zijn besluit

dan in kracht blijve, tot dat de Koning zal hebben beslist..

Door onderscheidene leden is verder de vraag gedaan ,
of in het

stelsel der Remming de bevoegdheid des Gouverneurs-Generaal

tot het geheel of ten deele buiten werking stellen van wetten

zich ook zou uitstrekken tot het regerings-reglement zelf. Men

meende daaraan te mogen twijfelen, eensdeels omdat dan de

Gouverneur-Generaal zich zou kunnen verheffen boven hetgeen

in dezen zin wel de do.or hem bezworen Grondwet van Indie kan

worden genoemd ,
anderdeels omdat in n°. 2 de » voorwaarde van

overeenstemming met de bepalingen van dit reglement” zoo uitdruk-

kelijk vermeld wordt. Maar de zaak is te belangrijk
,
om des-

wege niet zekerheid te verwerven. Welligt zelfs ware een vol-

strekt verbod noodzakelijk.

Daar het buiten werking stellen van wetten onderworpen blijft

aan eene nadere goedkeuring van de wetgevende magt in Neder-

land, zou het, naar het gevoelen van eenige leden, niet ongepast

zijn, op het voetspoor van art. 5 der wet van 8 Augustus 18o0

(Staatsblad n°. 47), de verpligting tot onverwijlde kennisgeving aan

de beide Kamers der Staten-Generaal in de wet te brengen. Zelfs

kwam het bij sommigen in aanmerking, of niet een termijn, bin-

nen welken die kennisgeving moest plaats hebben, behoorde te

worden aangewezen. Andere leden wilden, dat het buiten wer-

king stellen zelf, in afwachting der goedkeuring van de wetge-

vende magt
,
altijd slechts voor een bepaald tijdsverloop plaatshad.

Eindelijk is nog in eene Afdeeling, met het oog zoowel op n°. 2

als op r.°. 3 van dit artikel
.

gevraagd
,

of de bevoegdheid des

Gouverneurs-Generaal om wetten en Koninklijke besluiten buiten

werking te stellen, ook in zich begreep die om ze niet in Ne-
derlandsch Indie af te kondigen.

Alinea 1. Vrij algemeen is men van oordeel dat de Regering

met opzigt tot de hier voorkomende onderscheiding, maar vooral

tot de toepassing daarvan op geheel de wet, geen gelukkigen

greep heeft gedaan. Zij begrijpt de driederlei soort van verorde-

ningen , die in de overzeesche bezittingen kracht van wet hebben

,

onder den generieken naam van algemeene verordeningen. Op
zich zelf heeft dit geen groot bezwaar

;
ofschoon er leden waren

,

die het verkeerd achten aan eene wet, door de wetgevende magt
in Nederland vastgesteld, ooit eenigen anderen naam dan dien

van wet te geven. Maar nu wordt in een aantal volgende arti-

kelen van het reglement dit generieke woord algemeene verordenin-

gen op eene wijze gebruikt, die het ten eenen male onzeker laat,

of daar eene regeling van het onderwerp bedoeld zij bij eene Ne-
derlandsche staat SAvet dan Avel bij hetgeen het tegenwoordig artikel

ordonnantie noemt. Die onzekerheid moet niet bestaan
;

zij zou

tot gevaarlijke gevolgen kunnen leiden. Men heeft daarop wel
geantAvoord

,
dat overal, waar van algemeene verordeningen wordt

gesproken, ordonnantiën worden bedoeld, die gevallen alleen uitge-

zonderd
,
waar de Grondwet regeling bij de wet gebiedt. Doch

behalve dat het niet uitgemaakt is ,
hoe ver de toepassing van

art. 59 der GrondAvet in dit opzigt kan gaan, blijtt, ook bij die

opvatting ,
onzekerheid bestaan , welke der beide soorten van

ordonnantiën, die door den Koning alleen, of die door den Gou-
verneur-Generaal tot stand gebragt, het reglement in de hier

bedoelde artikelen op het oog heeft gehad. En toch behoorde

,

tot voorkoming van verwarring en ter afbakening van de Avet-

gevende magt des Gouverneurs-Generaal, dit punt vooral te zijn

uitgemaakt.

De voorbeelden, Avaarop men zich tot staving dezer aanmerking
beroepen kan ,

zijn menigvuldig. Men heeft onder anderen gewe-
zen op de artt. 70, 75, 79 en 89 van het hoofdstuk betrekkelijk

de justitie , waar telkens van algemeene verordeningen gesproken

wordt, die, voor zoo ver het laatste artikel betreft, ook ver-

bindend zouden zijn in Nederland ; voorts op de artt. 95 , 101

,

106 enz. Meer bijzonder heeft men de aandacht gevestigd op
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art. 76 ,
omdat dit artikel geheel gelijkluidend is met art. 26 van

de Algemeene bepalingen van wetgeving, voor Nederlandsch Indie

,

met die uitzondering alleen, dat daarin het woord wet door alge-

meene verordeningen is vervangen.

Een bepaald stelsel heeft de Regering omtrent dit punt niet

gevolgd; want, terwijl zij het in al de straks opgenoemde arti-

kelen onzeker laat, van Avie de daar bedoelde algemeene vei or-

deningen zullen uitgaan , heeft zij elders de magt
,
die de ordon-

nantie vaststelt, bepaald aangewezen. Zoo spreken ae artt. 3o en

42 van Koninklijke ordonnantie ; de artt. 65 en 68 daarentegen

(minder in harmonie met de letter der thans behandelde bepa-

ling van art. 22) van algemeene verordeningen door den Koning vast-

gesteld of vast te stellen.

Indien zulk eene aanwijzing der magt, die de algemeene ver-

ordening vaststelt, overal plaats had, zou natuurlijk het hoofd-

bezwaar, waarvan hier sprake is, vervallen. Dit zou te ge-

makkelijker vallen ,
als de Regering het denkbeeld liet varen ,

om
de van den Koning alleen uitgaande verordeningen, evenzeer als

die van den Gouverneur-Generaal ,
met den naam van ordonnantie

te bestempelen. Die gelijkheid van benaming kan ,
naar het vrij

algemeen gevoelen , niet anders dan tot verAvarring aanleiding

geven. Men ziet niet in
,
waarom, als de algemeene maatregelen

van inAvendig bestuur voor het Rijk in Europa steeds den naam

van besluiten dragen
,
deze maatregelen dien naam niet zouden kun-

nen behouden in geval zij de koloniën en bezittingen in andere

Averelddeelen betreffen. Het stuk , waarbij die besluiten door den

Gouv'erneur-Generaal afgekondigd worden ,
kon daarom den naam

van ordonnantie blijven dragen. Langs dien weg waren de drie

soorten van verordeningen door de benamingen van wet, besluit Sn

ordonnantie aangeAvezen, en als die terminologie dan door geheel

het reglement gevolgd Avierd
,

zou alle onzekerheid omtrent de

magt ,
Van welke tot regeling van bepaalde ondemverpen de ver-

ordeningen moeten uitgaan, opgeheven zijn. In eene Afdeeling

heeft men echter met het oog op art. 26 gevraagd , of niet onder

de algemeene verordeningen zoodanige besluiten van den Gouver-

neur-Generaal begrepen konden zijn, die, ofschoon algemeen ver-

bindende, buiten overeenstemming met den Raad van Indie kunnen

worden tot stand gebragt , en of dus niet eene vierde categorie van

verordeningen is aan te nemen.

Alinea 2. Enkele leden hebben, aannemende dat onder .de alge-

meene verordeningen ook begrepen zijn de zoodanige, die alleen

voor een bepaald gewest moeten werken ,
de vraag gedaan ,

of de

verpligte plaatsing daarvan in het Staatsblad voor Nederlandsch

Indie niet somtijds gevaarlijk kon zijn. Zulke verordeningen kon-

den een belang betreffen
,
hetwelk in het eene gewest geheel an-

ders geregeld werd, dan in het onmiddellijk daaraan grenzende.

Men Avees daarbij ,
als ophelderend voorbeeld . op de algemeene

verordeningen, door den Gouverneur-Generaal, volgens art. 49

van het reglement, vast te stellen wegens den aard en duur der

persoonlijke diensten , Avaartoe in elk gewest de inlandsche bevol-

king verpligt is.

Alinea 4. Eenige leden konden het niet goedkeuren, dat het

tijdstip, waarop de afkondiging in de verschillende gedeelten van

Nederlandsch Indie gerekend wordt bekend te zijn
,

bij. dit regle-

ment bepaald wordt. De juistheid of gepastheid dier tijdsbepaling

hangt at van de meerdere of mindere snelheid der middelen van

vervoer. Er kunnen daaromtrent nog groote verbeteringen plaats

hebben , maar ook de opheffing van in wei’king gebragte versnelde

middelen van gemeenschap is denkbaar. Juist dus omdat omtrent

dit punt zoo ligt verandering noodzakelijk kan zijn
,
zou de rege-

ling daarvan bij eene afzonderlijke verordening de voorkeur ver-

dienen.

Nog is de vraag gedaan, of de Gouverneur-Generaal de be-

voegdheid bezit, om eigenmagtig de afkondiging van wetten en

Koninklijke besluiten uit te stellen of na te laten
;
zoo neen

,
ot

dan niet een termijn moet worden bepaald, binnen welken hij, na

de ontvangst, tot de afkondiging verpligt is. De vraag staat

in verband met de laatste aanmerking, hiervoor bij art. 21

gemaakt, en er wordt daarop bij het volgend artikel nog teruggekornen.

Art. 23. — Alinea 3. Over zal hier wel eene schrijffeil zijn.

Men leze : van.

Alinea 4. Voor doen te weten ,
las men hier en in art. 24 liever :

doet te toeten.

Alinea 5. Men acht het minder gepast, dat de Gouverneur-

Generaal in zijne ordonnantie alleen het dispositief der Avet ot van

het Koninklijk besluit zou overnemen ,
zoodat de Indische bevolking

zelfs met de daarbij vooruitgezette beweegredenen niet bekend zou

Avorden. Eene geheele overneming van de Avet of het besluit met

het hoofd en de onderteekeningen is verkieslijk. Het formulier

Avorde daarom zoodanig gewijzigd, dat voor: » Door eene wet —
is het navolgende bepaald" in de plaats kome : » Kal is vastgesteld

eene wet — luidende als volgt"

.

Alinea 7. In tAvee der Afdeelingen is de vraag behandeld, of,

wanneer de wetgevende magt in Nederland eene voor Indie

n.
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verbindende 'wet heeft uitgevaardigd en de Gouverneur-Generaal
daarvan mededeeling ontvangt , het ten uitvoer leggen daarvan
door dezen nog, zoo als hier ondersteld wordt, afhankelijk moet
zijn van eenen last des Konings. Eenige leden konden dit niet

toegeven. Anderen daarentegen meenden
,
dat de aard der zaak

medebragt, dat de Gouverneur-Generaal, eene wet ontvangende,
niet tot de afkondiging overging dan op uitdrukkelijk bevel des

Konings. Ook hier te lande weed, nadat de Koning door zijne

onderteekening aan eene door de Staten-Generaal aangenomene
wet zijne goedkeuring had geschonken

,
deze niet in het Staatsblad

geplaatst dan op last van den verantwoordelijken Minister. Voor
Indie vooral kon de bepaalde lastgeving tot afkondiging groot
nut hebben. Het geval kon zich voordoen, dat de intrekking

weder in overweging genomen wierd van eene wet
,
die kort te

voren de goedkeuring van al de drie takken der wetgevende
magt had verworven. Zou het in zoodanig geval niet rationeel

zijn, dat de Gouverneur-Generaal bij de mededeeling der wet den
wenk ontving

,
om met opzigt tot de afkondiging nadere bevelen

af te wachten ? Intusschen gaf men van deze zijde in beden-
king, om de thans behandelde zinsnede van het formulier aldus te

doen luiden : » En nauemaal aan de voormelde bepalingen in Neder-
landsch Indie uitvoering moet worden gegeven" enz. Het ter sprake
gebragte beginsel bleef dan in zijn geheel.

Welk stelsel hier ook gekozen wierd, naar het oordeel van
sommigen, behoorde de Gouverneur-Generaal de bevoegdheid te

bezitten , om onder nadere goedkeuring van de wetgevende magt in

Nederland, eene door deze voor Indie uitgevaardigde wet niet af te

kondigen. Die bevoegdheid bezat hij thans niet. Men wees wel
weder op art. 21, maar de vraag, daarbij gedaan, kon, naar

dit gevoelen, er naauwelijks eene zijn. Art. 21 spreekt van buiten

werking stellen en doelt dus blijkbaar alleen op reeds afgekon-

digde en ingevoerde wetten. Ook art. 30 kon hier niet toepasselijk

worden geacht ; want al neemt men aan
,
wat straks twijfelacluig

is gesteld, dat aan geene wet uitvoering kan worden gegeven,
dan op last des Konings, dan zou het hier de vraag gelden, of

zoodanige last onder de bevelen begrepen is
,
welker uitvoering de

Gouverneur-Generaal volgens art. 30 kan schorsen.

Wierd aan de voorafgaande bedenking gevolg gegeven, dan zou
in het stelsel der wet het reglement bij art. 21 moeten bepalen,

dat de afkondiging der wetten niet geschiedt dan in overeenstemming
met den Raad van Indie, en in het formulier van het tegenwoordig
artikel van het hooren van den Raad over de afkondiging moeten
blijken.

Art. 24. — Naar het oordeel van sommigen ontbreekt in het

stelsel der wet een formulier voor het geval, dat de Gouverneur-
Generaal aan overeenstemming met den Raad van Indie gebonden
is. Andere leden konden dit niet toegeven. Hunnes inziens was
bij het thans behandelde formulier alleen sprake van zoodanige

naar buiten werkende, algemeene verordeningen of ordonnantiën,

die de Gouverneur-Generaal, volgens n°. 1 van art. 21, niet

anders dan in overeenstemming met den Raad kan vaststellen.

Maar daaruit volgde dan ook, dat de bewoordingen van het

formulier, wat dit punt betreft, niet goed waren gekozen. In
plaats van de woorden : » den Raad van Nederlandsch Indie

gehoord" moest de vermelding komen, dat de ordonnantie na
raadpleging en in overeenstemming met den Raad is vastgesteld

,
waar-

voor dan de geijkte uitdrukking: De Gouverneur-Generaal in

Rade
, zou kunnen worden gebezigd.

Nog gaf men in bedenking, of het formulier niet moest wor-
den aangevuld met het gewone slot van de tegenwoordige ordon-

nantiën des Gouverneurs-Generaal, zoo als die in het Indisch

Staatsblad voorkomen : » En opdat niemand hiervan onwetendheid

voorwende", enz.

Art. 20. — De leden, naar wier gevoelen de Raad van Indie

niet meer behoort te zijn dan een adviserend collegie, zouden
bij het tegenwoordig artikel verpügto raadpleging van dien Raad
voorgeschreven wenschen te zien , in al de gevallen waarover
art. 21 handelt.

Alinea 1. Men heeft gevraagd, of de uitdrukking : maatregelen

van bestuur wel voldoende is om een juist denkbeeld te geven van
de hier aan den Gouverneur-Generaal verleende magt. Is die

uitdrukking in tegenstelling van maatregelen van wetgeving gebezigd ?

De bijvoeging dat de Gouverneur-Generaal de maatregelen
neemt, » welke hij oirbaar acht" schijnt overbodig. Het is eene

zaak , die van zelf spreekt.

Op het hier gebezigde woord bevelen is de bij n°. 1 van art. 21

gedane vraag toepasselijk. Men houdt het er voor, dat de Gou-
verncur-Generaal in zijne maatregelen van bestuur aan geene be-

velen des Konings gebonden moet zijn, dan die de mede-ondcr-
teekening des verantwoordelijken Ministers dragen, en zag ook
daarom hier liever het woord besluiten gebezigd.

Lit. a. Men is teruggekomen op den strijd, die tusschen de hier

voorkomende bepaling en n u
. 1 van art. 21 schijnt to bestaan.

Zijn daar naar buiten werkende, voor den volke verbindende

verordeningen, hier alleen maatregelen van uitvoerend gezag, met
name ook instructien voor ambtenaren , die tot eenen bepaalden
tak van bestuur bebooren, bedoeld, dan zou de duidelijkheid

zeker door de weglating van het woord reglementen bevorderd
worden.

Lit. b. Men heeft zich niet goed kunnen verklaren, in welk
verband dit voorschrift met de artt. 37 en 38 van het reglement
staat. Zoo de Regering heeft willen zeggen, dat de Gouverneur-
Generaal van de hem bij die artikelen verleende magt geen ge-
bruik kan maken, dan na verpligte raadpleging met den Raad
van Indie, zijn de hier gebezigde woorden niet omvattend genoeg

,

en zou het duidelijker geweest zijn naar die beide artikelen te

verwijzen. Men kan toch vragen, of hier ook de overeenkomsten ,

in art. 38 vermeld , bedoeld worden. Zoo ja , waarom dat woord
dan niet vermeld en even als daar bepaald van Europesche
bezittingen in Indie gesproken ? Waarom alleen van staatkundige

betrekkingen gesproken en ook niet van de regeling van handels-

belangen ? Er waren intusschen leden , die het hier bestaande

onderscheid niet onnatuurlijk oordeelden. Men moest, meenden
zij

,
niet uit het oog verliezen , dat te dezer plaatse meer bepaald

de bemoeijenis van den Raad van Indie, in de aangehaalde vol-

gende artikelen de magt van den Gouverneur-Generaal wordt
geregeld.

Lit. c. Door onderscheidene leden werd gevraagd
,

welke
buitengewone maatregelen van gewigtigen aard hier bedoeld wor-
den ,

en of de Regering daarbij ook het verklaren van oorlog en
bet sluiten van vrede

,
waarvan art. 37 spreekt

,
op het oog

had.

Lit. d. Al neemt men ook aan, dat het regerings-voorstel

,

hetwelk te dezer plaatse alleen spreekt van maatregelen
,

ten

gevolge van oorlog of opstand te nemen , daarbij nog iets anders
bedoeld heeft, dan de maatregelen in art. 36 vermeld, dan is

men toch vrij algemeen van oordeel, dat bet tegenwoordig voor-

schrift onder bepaalde omstandigheden öf belemmerend óf zelfs

niet uitvoerlijk zal zijn. Mogt bijv. onverhoopt een opstand in

eenig gedeelte van Java uitbreken , dan zou de Gouverneur-
Generaal het noodzakelijk kunnen achten zich naar het tooneel

der rustverstoring te begeven, opdat de buitengewone maatregelen,

die van bet burgerlijk bestuur afhangen , van de vertraging worden
ontheven, onafscheidelijk van eene voorafgaande briefwisseling

met den zetel des Bestuurs. Men kan tevens onderstellen , dat bij

het spoedig dempen der onlusten , er oogenblikkelijke maatregelen

tot verzekering der rust noodig zijn. Maar wat zal dan de per-

soonlijke tegenwoordigheid des landvoogds baten , als hij niets

kan uitrigten zonder ruggespraak met den Raad ?

Lit e. Vele leden hebben, zich voorbehoudende om hij de be-

handeling van art. 39 hun gevoelen omtrent het regt van uitzetting

zelve te uiten, nu reeds te kennen gegeven, dat, indien dit regt

mogt gehandhaafd worden
, de uitoefening daarvan in het stelsel

der wet nimmer zou bebooren plaats te hebben dan in overeen-

stemming met den Raad van Indie, niet enkel na di«n Raad slechts

te hebben geboord.

Wat de hier gebezigde bewoordingen betreft, is aangemerkt,
dat, even als in art. 40, de ontzegging van verblijf behoort vooraf

te gaan aan de aanwijzing eener andere verblijfplaats.

Lit. g. Ook bier weder heerscht eenig verschil tusschen de

omschrijving der onderwerpen, waaromtrent de raadpleging ver-

pligtend is en de tot diezelide onderwerpen betrekkelijke artt. 68
en 69. Zonder thans op den inbond dezer laatste artikelen te willen

vooruitloopen
, merkt men in het algemeen aan , dat overal in

art. 26 eene verwijzing wenschelijk ware geweest naar de latere

bepalingen van het reglement, waar meer bepaald het beginsel hier

aangeroerd, geregeld wordt.
Lit. h. In twee der Afdeelingen heeft men zich vrij algemeen

voor de weglating van dit voorschrift verklaard; meenende n\en

daar, dat de Gouverneur-Generaal met opzigt tot de benoeming
zelfs van de hoogere ambtenaren geheel vrij moet zijn ; ook opdat *

hij de volle verantwoordelijkheid daarvan drage en zicli niet achter

anderen kunne verschuilen. Raadpleging over zoodanige benoeming
met den Raad van Indie zou ligt tot kuiperij , nepotisme of be-

gunstiging van bijzondere personen ten nadeele van liet algemeen
belang leiden. In de onderstelling dat het voorschrift behouden
blijft, hebben velen op eene nadere, meer bepaalde omschrijving

aangedrongen. Wat toch zijn gemgtige ambten? De gevoelens zouden
daarover wijd uiteen kunnen loopen.

Lit. i. Zonder hier de vraag te willen praejudicieren waar en
door wie de begroeting van ontvangsten en uitgaven voor Neder-
landsch Indie moet worden vastgesteld ,

— eene vraag , welker

beantwoording aan do wet fot regeling der wijzo van beheer en

verantwoording der koloniale geldmiddelen is voorbehouden ,
—

wenseht men vrij algemeen
,
dat tc dezer plaatse gelezen worde

:

het ontwerp der begrooting. In welken zin toch later beslist worde,

tegen bet hooren van den Raad over het ontwerp der begrooting

kan goeu bczyvaar bestaan ;
terwijl aan den anderen kant het wel
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nimmer in aanmerking zal komen
,
den Gouverneur-Generaal ge-

heel alleen de begrooting te doen vaststellen.

De rangorde in dit artikel zou, naar het oordeel van sommigen,

er bij winnen, indien de onder c en h voorkomende bepalingen

achter die van lit. i wierden geplaatst.

Laatste alinea. Enkelen willen
,

dat hier een tijd bepaald

worde ,
binnen welken de Gouverneur-Generaal van zijn genomen

besluit aan den Raad kennis geeft.

Art. 28. — a. In twee der Afdeelingen heeft men met genoegen

opgemerkt ,
dat de Raad alleen de bevoegdheid bezit om inlichtingen

van coilegien en ambtenaren te vragen
,

doordien men daaruit

opmaakt dat het inwinnen van consideratien en advijs is uitgesloten.

Was toch de Raad geregtigd om dit laatste te doen
,
hij zou al

ligt in een rad te meer van het administratief werktuig, in een

trechter, waardoor de advijzen van andere coilegien en ambtenaren

tot den Gouverneur-Generaal komen, kunnen ontaarden. Dit is,

naar het inzien der leden dezer Afdeelingen
,

’s Raads bestemming

niet. Hij moet bevoegd zijn zich over den juisten stand der zaken

te vergewissen ;
maar verder niet gaan, zijne consideratien en advijs

niet aan anderen ontleenen. De bedoelde leden hechtten aan dit

punt zooveel gewigt, dat het hun aangenaam zou zijn, de zeker-

heid te erlangen , dat hunne beschouwing ook die der Regering is.

I. Vrij algemeen heeft men de opmerking gemaakt
,
dat art. 12

van het bestaande reglement in zoover meer omvattend is, als

daarin ook bepaald van militaire ambtenaren wordt gesproken.

Of heeft de Regering , om ook dezen aan de verpligting te onder-

werpen, er de woorden: geene uitgezonderd bijgevoegd
,
die anders,

waar men van alle coilegien en ambtenaren spreekt, tamelijk over-

tollig zouden zijn ? Wordt voorts ook op de regterlijTce coilegien

gedoeld ?

c. In eene Afdeeling heeft men gevraagd, of de bevoegdheid

van den*Raad zich tot het vragen van schriftelijke inlichtingen

beperkt, dan wel of de Raad bevoegd is, de ambtenaren voor

zich te doen komen ,
om hen over de voorgekomene zaken te

hooren.

d. In diezelfde Afdeeling gaf men in bedenking
,
of niet met

het oog op art. 29, waarbij de Raad het regt erlangt om aan

den Gouverneur-Generaal voorstellen te doen
,
dat collegie de be-

voegdheid zou moeten hebben, om inlichtingen van coilegien en

ambtenaren te vragen ook omtrent die onderwerpen , waarover

het niet door den Gouverneur-Generaal is geraadpleegd.

Ant. 29. — a. Na de vergelijking dezer bepaling met jart. 11

van het bestaande reglement heeft men de vraag gedaan, of het

de bedoeling is, het doen van voorstellen, door de individuele leden

van den Raad af te schaffen en voortaan alleen collective voor-
i stellen van dat ligchaam toe te laten. Dat de groote meerderheid

der leden zulk eene bedoeling geenszins zou afkeuren
,

is reeds uit

het hiervoor bij art. 9 onder d medegedeelde gebleken. Intusschen

hebben dan toch sommige leden gevraagd
,

of de minderheid

van den Raad insgelijks haar gevoelen zou kunnen kenbaar maken.
b. Enkele leden hebben gevraagd, of de Gouverneur-Generaal

niet, even als in de gevallen van art. 26, van zijn genomen besluit

omtrent het voorstel kennis moet geven aan den Raad. Zoo ja,

zou ook hier eeii termijn moeten worden gesteld, binnen welken
de kennisgeving plaats heeft.

Art. 30. — a. Bij den eersten opslag meenden vele leden het

tegenwoordig artikel, als op zich zelve staande bepaling, over-

tollig te moeten achten. Wanneer door de hier vermelde bevelen

des Konings niets anders verstaan wordt, dan door de ordon-

nantiën
,
waarvan n°. 3 van art. 21 spreekt, behoefde de nood-

zakelijkheid der weglating geen betoog. Maar ook indien het

tegenwoordig artikel iets anders op het oog had, scheen het in

het stelsel der wet regelmatiger, dat de bevelen des Konings, als

eene vierde categorie, onder het algemeene voorschrift van art. 21
gebragt wierden. Dan was daar alles bijeen, waarvoor overeen-
stemming met den Raad van Indie gevorderd wordt. — Andere
leden konden de juistheid dezer opmerking niet toegeven. Naar
hunne opvatting heeft art. 21 alleen betrekking tot wetten of ver-

ordeningen van wetgevenden aard, terwijl in het tegenwoordig
artikel sprake is van speciale maatregelen van bestuur, waar-
omtrent de Koning eenig bevel geeft. Dit artikel behoort dus
tot eene andere orde van denkbeelden en kan uit dat oogpunt

'

zeer wel afzonderlijk blijven bestaan. Intusschen erkende men
ook van deze zijde, dat de ware bedoeling der Regering nog
toelichting behoeft, te meer daar dan 'toch, zelfs bij het aannemen
der medegedeelde oplossing, de bevelen des Konings, zonder
ordonnantiën te zijn, betrekking zouden kunnen hebben tot maat-
regelen van wetgevenden aard.

b. Afgescheiden van de bedenkingen tegen geheel het stelsel

,

om den Gouverneur-Generaal in bepaalde gevallen aan het advijs

van den Raad van Indie te binden , welke bedenkingen
,

als reeds
hiervoor bij art. 21 onder lit. a ontwikkeld, hier niet behoeven
te worden herhaald

,
heeft men in eene Afdeeling zich tegen de

verpllgte overeenstemming in het geval van het thans behandelde

artikel verklaard. Het scheen voor dat geval genoegzaam
, den

Gouverneur-Generaal aan de verpligting om den Raad van Indie te

hooren te onderwerpen. Het gevolg van de gevorderde overeen-
stemming zou toch al ligt zijn , dat de Gouverneur-Generaal zich

,

wat zijne verantwoordelijkheid betreft
, door de meerderheid van

den Raad gedekt gevoelende
,

ook dan als dit noodig ware

,

niet tot de schorsing der uitvoering van een bevel des Konings
overging.

c. Met opzigt tot den tekst van het artikel heeft men de
vraag gedaan

,
wat door bevelen van wege den Koning zij te

verstaan. Ook zou men in den laatsten volzin
,
ten einde alle

verkeerde opvatting voor te komen
,

liefst voor : » den eersten last"

lezen : het eerste bevel.

Artt. 31 ,
32 en 33. — Deze drie artikelen hebben bij de overwe-

ging in de Afdeelingen tot velerlei beschouwingen aanleiding gege-

ven. Op grond van hetgeen de Memorie van Toelichting daar-
omtrent zegt, moest men verwachten, hier bepaalde en duidelijke

voorschriften omtrent het gewigtig onderwerp van de verantwoor-
delijkheid des Gouverneurs-Generaal te zullen aantreffen. Men
stelde daarop te hoogeren prijs, vermits zonder eene goede en be-
hoorlijke regeling dier verantwoordelijkheid het onraadzaam zou
zijn

,
aan dien landvoogd zulk eene uitgestrekte magt toe te ver-

trouwen, als dit reglement hem toekent; eene magt daarenboven,
die, zoo het gevoelen der meerderheid omtrent den werkkring van
den Raad van Indie ingang vond, nog minder beperkt zou zijn,

dan volgens het tegenwoordig ontwerp. Zeer vele leden moesten
intusschen verklaren, in hunne verwachting ten deze te zijn te

leur gesteld. Wel verre van in de drie thans behandelde artikelen

de toegezegde bepaalde en duidelijke voorschriften te vinden, kon-
den zij, ook na eene herhaalde lezing daarvan, zich van de wijze,

waarop de verantwoordelijkheid van den Gouverneur-Generaal
werken zou, geene bepaalde voorstelling maken en moesten zij dus
allezins op nadere toelichting van dit aangelegen punt aandringen.
Sommigen gingen zoo ver van te beweren

,
dat volgens het ontwerp

de verantwoordelijkheid van den Gouverneur-Generaal, ook ten

gevolge van het geheel ontbreken van bepalingen omtrent den modus
procedendi en omtrent de toe te passen straffen, niets meer dan
eene doode letter zijn en slechts in naam bestaan zou.

Een hoofdpunt van bezwaar ligt in art. 31 en in het verband
der hier voorkomende bepalingen met art. 159 der Grondwet.
Volgens art. 31 is de Gouverneur-Generaal, met opzigt tot de
uitoefening van zijn ambt, verantwoordelijk aan den Koning.
Daaruit zou kunnen worden afgeleid

,
dat de Koning hem , die dan

toch, volgens art. 159 der Grondwet, wegens ambtsmisdrijven, ter

vervolging ook vanwege de Tweede Kamer
, te regt staat voorden

Hoogen Raad, tegen zoodanige vervolging zou kunnen vrijwaren;
in welke onderstelling art. 31 van het ontwerp in strijd zou zijn

met de Grondwet. In allen gevalle laat het zich niet ontkennen

,

dat de wet den twijfel wettigt
, of de Regering wel genoegzaam

gedachtig is geweest aan het grondwettig regt ook der Tweede
Kamer tot vervolging van den Gouverneur-Generaal. Het is waar,
bij art. 33 wordt in het algemeen gesproken van vervolging » naar
aanleiding van art. 159 der Grondwet maar onmiddellijk daarna
volgen de woorden: » op ontvangen bevel van wege den Koning ,”

zonder dat van de vervolging van wege de Tweede Kamer eeniger-
lei melding wordt gemaakt.
Doch al laat men dit punt een oogenblik ter zijde, dan rijzen de

vragen: welke is de aard der verantwoordelijkheid van den Gou-
verneur-Generaal aan den Koning? Is zij van zedelijken, admi-
nistrativen aard, geheel afgescheiden van de strafregtelijke ver-
antwoordelijkheid, tot zekere hoogte bij art. 32 geregeld? Zoo ja,
waar liggen dan de grenzen tusschen die twee soorten van ver-
antwoordelijkheid, en is zelfs in de vooruitgezette onderstelling,
de uitdrukking : » met opzigt tot de uitoefening van zijn ambt die
geacht zou kunnen worden alle handelingen te omvatten ten
aanzien van het koloniaal beheer, waarvoor niet de Minister,
maar de Gouverneur-Generaal verantwoordelijk is, wel gelukkig
gekozen? Hoedanig eindelijk zal de verantwoordelijkheid aan
den Koning worden geregeld, bij een speciaal Koninklijk besluit
of bij de instructie van den Gouverneur-Generaal?

b. Andere leden
, ofschoon zich tegen het doen dezer vragen

niet verzettende, of zelfs erkennende, dat de drie behandelde
artikelen uit meer dan één oogpunt toelichting en wijziging
behoefden, konden niet toegeven, dat bij het ontwerp de ver-
antwoordelijkheid van den Gouverneur - Generaal zoo geheel
onvoldoende geregeld was. Ook was hun de bedoeling der drie
artikelen zoo duister niet. Integendeel zagen sommigen daarin
een zoo volledig stelsel van verantwoordelijkheid als mogelijk is ,

zoolang de wijze van toepassing van art. 159 der Grondwet niet

bij de wet is geregeld. Zij stellen zich de zaak aldus voor:
De Gouverneur-Generaal staat onder de bevelen des Konings,

uitgevaardigd onder verantwoordelijkheid van den Minisrtr. Voor
hetgeen hij krachtens een gecontrasigneerd Koninklijk besluit

doet, i= de Minister verantwoordelijk
;
maar voor de administratie
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handelingen
, die de Gouverneur-Generaal buiten zoodanig besluit, i

eigener gezag, verrigt en voor de uitvoering van ’s Konings be-
j

velen
, is hij verantwoordelijk aan den Koning. Op zoodanige

'

administrative verantwoordelijkheid doelt art. 31. Het geldt
j

daarbij liet niet of kwalijk opvolgen van algemeene of bijzondere

instructien en bevelen, ten gevolge van traagheid, verkeerd inzigt
j

of ongeschiktheid. Het is eene verantwoordelijkheid, die voor
ieder hooggeplaatst ambtenaar bestaat en die zich in den regel

J

oplost in vervanging of ontslag. Eene afzonderlijke regeling dezer
j

administrative verantwoordelijkheid schijnt niet noodzakelijk. Wan-
neer toch de Gouverneur-Generaal proprio motu handelt

, dan wordt
daarvan uit den aard der zaak mededeeling aan het Opperbestuur
in het moederland gedaan, en dan moet de Minister, ten minste
zoo de zaak van belang is

,
geene goed- of af keuring des Konings

van de handeling uitlokken. Wordt deze goedgekeurd, dan is

de Minister verantwoordelijk. In het geval van afkeuring zal

het besluit des Konings tevens wel de gevolgen der verantwoor-
delijkheid bepalen.

In art. 32 zien de bedoelde leden eene optelling van hande-
lingen van meer ernstigen aard, die zich in ambtsmisdrijven op-
lossen en ter zake waarvan de Gouverneur-Generaal, krachtens
art. 159 der Grondwet, moet te regt staan voor den Hoogen Raad
ter vervolging, hetzij van Koftingswege ,

hetzij van wege de
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Eindelijk regelt art. 33 het
gevolg der toepassing van art. 159 op den Gouverneur-Generaal.
Hat daarbij van de te volgen proces-orde gezwegen wordt, kan
geene verwondering baren, daar deze niet te regelen is, zoolang
de proces-orde bij de vervolging van Ministers niet is vastge-
steld, en vermits in allen gevalle

,
naar het gevoelen der thans

bedoelde leden
, bepalingen van dezen aard geen deel van het

regerings-reglement kunnen uitmaken.
Wierd het thans in behandeling zijnde ontwerp aangenomen,

dan zou men, volgens deze leden , ten aanzien van het regelen

der verantwoordelijkheid van den Gouverneur-Generaal veel ver-

der gevorderd zijn
,
dan tot nu toe met opzigt tot die der Mi-

nisters en der verdere hooge staatspersonen, in art. 159 der

Grondwet bedoeld
, het geval is.

c. Bij den strijd der meeningen, die omtrent het thans behan-
delde onderwerp bleek te bestaak en uit hoofde der moeijelijkheid

van dat onderwerp , werd het in drie Afdeelingen door een deel

der leden wenschelijk gekeurd, dat de artt. 31 en 32 geheel uit

liet reglement wegvielen en vervangen werden door de bepaling,

dat de verantwoordelijkheid van den Gouverneur-Generaal bij eene
afzonderlijke wet geregeld wordt. In ddne Afdeeling echter ver-

klaarde men zich bepaald tegen dat denkbeeld , en zulks vooral

om het naauw verband, ’t welk
,
blijkens het vroeger aangevoerde,

tusschen de uitgestrekte magt , die aan den Gouverneur-Generaal
wordt toegekend, en eene afdoende regeling zijner verantwoorde-
lijkheid geacht wordt te bestaan.

Na deze meer algemeene beschouwingen voorop te hebben ge-

steld, heeft men bij de afzonderlijke overweging van elk der drie

thans behandelde artikelen, nog het volgende te berde gebragt.

Art. 31. — a. Vele leden hebben
,
aannemende dat bij dit artikel

meer bepaald eene administrative verantwoordelijkheid bedoeld
is, beweerd, dat deze evenzeer jegens de Staten-Generaal, als

jegens den Koning behoorde te bestaan. De meesten hunner heb-
ben zich over de wijze

^
waarop deze verantwoordelijkheid zou te

regelen zijn
, niet uitgelaten. Eenigen echter deelden daaromtrent

meer bepaalde denkbeelden mede. Zoo wilden zij voorgesehreven

hebben
, dat telkens als de Gouverneur-Generaal tegen het advijs

van den Raad van Indie handelt en deze handeling de goedkeu-
ring des Konings of van zijnen verantwoordelijken Minister niet

verwerft, mededeeling van het besluit des Gouverneurs-Generaal
en van het daartoe betrekkelijk advijs aan de Staten-Generaal
geschiedt. Inzonderheid wilden zij de Staten-Generaal in de ge-

legenheid gesteld hebben, om den Gouverneur-Generaal, die zijn

bestuur heeft nedcrgelegd
,
deswege ter verantwoording te roepen.

Daartoe zou kunnen dienen
,
dat hem de verpligting wierd opge-

legd ,
om een overzigt van geheel zijn gehouden beheer, eene soort

van compte rendu bij de Staten-Generaal in te dienen ;
hetgeen

ook nog dat nut zou kunnen hebben , dat de afgetreden landvoogd
daardoor in staat was, verkeerde voorstellingen omtrent dat be-

stuur weg te nemen of twijfelachtige punten op te helderen. Door
een lid werd in bedenking gegeven , of in Nederlandsch Indie niet

iets zou kunnen worden ingevoerd
,
gelijkende naar hetgeen iu de

voormalige Spaansche bezittingen ih Amerika ten aanzien van af-

getredene Onderkoningen bestond. Daar werd , na zoodanige
aftreding, een aanzienlijk jurist met de taak belast, om klagten

van allerlei aard tegen den afgetredene te verzamelen, over welker
gegrondheid dan naderhand in Spanje werd beslist. Geen Onder-
koning kon de geringste nieuwe aanstelling bekomen , zonder
vooraf aan te toonen

, dat hij deze proeve goed had doorgestaan.
(Zie Si.oet tot Oldhuis, Tijdschrift voor Staathuishoudkunde ,

VII, 171.)

h. Door een lid, die het niet goedkeurde, dat de Minister van
Koloniën alleen over de wijze van beheer van Nederlandsch Indie

besliste , werd in bedenking gegeven , of niet nevens dien Minister

een Koloniale Raad kon woorden gesteld, of wel eene bepaalde
afdeeling van den Raad van State met de behandeling der kolo-

niale aangelegenheden belast ; in welk geval dan de Gouverneur-
Generaal voor zijn administratief beheer aan dien Raad verant-

woordelijk zou kunnen zijn.

c. Eindelijk waren in eene Afdeeling leden, die zich tegen

geheel het denkbeeld eener administrative verantwoordelijkheid

verklaarden, en dus art. 31 uit de wet wilden zien wegvallen.

Hunnes inziens was geene andere verantwoordelijkheid van den
Gouverneur-Generaal denkbaar dan de strafregtelijke, in art. 159
der Grondwet bedoeld. Zij konden zich niet voorstellen

,
hoe de

zoogenaamde administrative verantwoordelijkheid werken zou

,

allerminst zoo de Gouverneur-Generaal
,

gelijk het tegenwoor-
dige regerings-reglement medebrengt

,
in menig opzigt gebonde n

is aan het advijs van den Raad van Indie.

Art. 32. — Alinea 1. Het verbod om uitvoering te geven aan
niet gecontrasigneerde Koninklijke besluiten staat hier als nudum
praeceptum . afgescheiden van de volgende strafbepalingen. Moet
men daaruit afleiden

,
dat de Regering zulk eene handeling niet

strafbaar acht ? Of heeft zij begrepen, dat deze overtreding vervat

is in de meer algemeene bepaling van lit. b ? Maar dan zou het

artikel ,
wat de redactie betreft , eene zonderlinge combinatie aan-

bieden. Hoe het zij
,
men wenscht vrij algemeen

, tot wegneming
van alle onzekerheid, dat de verbodsbepaling van deze alinea, als

een derde punt , onder de optelling van straf bare gevallen worde
opgenomen

;
zoodat het artikel met de woorden : » De Gouverneur-

Generaal is strafbaar ” zou aanvangen.

Met opzigt tot de woorden: Departement van Koloniën werd
verwozen naar de reeds bij alinea 1 van art. 13 gemaakte aan-

merking. De noodzakelijkheid om daarvoor den Minister of het

hoofd van het Departement van Koloniën in de plaats te stellen,

blijkt uit de in eene der Afdeelingen gedane vraag, of een bevel,

bij afwezigheid des verantwoordelijken Ministers van Koloniën door

den niet verantwoordelijken secretaris-generaal onderteekend

,

onder diegene behoort
,
waaraan de Gouverneur-Generaal geene

uitvoering mag geven.

Nog uit een ander oogpunt heeft de bijvoeging der woorden :

» waarvan hem de uitvoering niet is opgedragen door hel Departement

van Koloniën ” de aandacht getrokken. Er is uit af te leiden , dat

de Gouverneur-Generaal in geen geval uitvoering kan geven aan
een in den behoorlijken vorm genomen Koninklijk besluit, dan

ten gevolge van die speciale opdragt. Enkele leden zagen daarin

strijd met de Grondwet ,
volgens welke de uitvoering van Koninklijke

besluiten slechts afhankelijk is van ée'ne voorwaarde , namelijk de

mede-onderteekening van een der hoofden van de ministeriele

departementen. De wet, meenden zij, kan niet meer eischen dan de

Grondwet, en .er scheen hier eene gevaarlijke kracht aan eenen

administrativen maatregel te worden gegeven. Andere leden

,

ofschoon het gewigt der bedenking niet ontveinzende, konden het

niet afkeuren
,
dat de wet voorzorgen nam , opdat niet , buiten den

Minister van Koloniën om, uitvoering aan maatregelen voor Neder-

landsch Indie gegeven wierd. Het moest onmogelijk wórden ge-

maakt ,
dat tegen diens wr il en bedoeling , een ander Minister door

zijn contreseing den een of anderen maatregel betrekkelijk de koloniën

doordreef.

Alinea 2. Vrij algemeen is men hier teruggekomen op de reeds

vroeger gemaakte bedenking , dat de wet de straffen zou moeten
aanwijzen ,

op de hier aangewezene overtredingen gesteld. Dat
daarvoor noodzakelijkheid bestaat , scheen niet twijfelachtig. Het
zal wel geen betoog behoeven, dat de straffen bij het Code Pe'nal

op ambtsmisdrijven gesteld , niet of niet bepaald genoeg toepasselijk

zijn. Sommigen vonden in de noodzakelijkheid der aanvulling van
deze leemte de bevestiging voor hun gevoelen , dat de verantwoorde-

lijkheid van den Gouverneur-Generaal bij eene afzonderlijke wet
behoort te worden geregeld. Het zal toch wel, zeiden zij, wen-
schelijk zijn

,
dat er overeenstemming besta tusschen de straffen

hier en in de wet op de ministeriele verantwoordelijkheid te be-

dreigen.

Alinea 3. Men heeft gevraagd , of door de in litt. a en b opgeteldo

overtredingen de ambtsmisdrijven worden bedoeld , waarvan art. 159

der Grondwet spreekt
,
en wel in zoodanigen zin , dut geene andero

overtredingen als zoodanig kunnen worden beschouwd.

» opzettelijk." Enkelen hebben het gebruik van dit woord to

dezer plaatse afgekeurd , als het beginsel der verantwoordelijkheid

op cene bedenkelijke wijze verzwakkende.

» algemeene maatregelen van inwendig bestuur." Men vraagt wat
door deze woorden verstaan- wordt, die, naar het gevoelen van

sommigen, eene groote mate van onbestemdheid aan het voor-

schrift geven. Ook naar aanleiding van art. 72 der Grondwet

on van de anders gelijkluidende uitdrukking in lit. b ,
schijnt er

bijgevoegd te moeten worden , dat alleen maatregelen betreffende
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het bestuur der koloniën en bezittingen van den Staat in andere

werelddeelen zijn bedoeld.
. _ Jt

Noo- heeft men doen opmerken ,
dat in lit. a van » wetten ,

in lit? b van » voor Nederlandsch Indie verbindende wetten' ge-

sproken wordt. Het valt in het oog, dat er overeenstemming

tusschen de beide uitdrukkingen moet heerschen ,
en dan zal wel

de in lit. b gebezigde aanduiding de verkieslijkste zijn.

Alinea 4. De vraag werd gedaan ,
of de G-ouverneur-Generaal

strafbaar is wannoer hij handelt tegen besluiten
,
door hem zel-

ven genomen, maar waarop hij volgens art. 26 den Raad van

Indie hooren moet.

Art. 33. — a. Men is teruggekomen op de aanmerking, dat het

artikel den schijn heeft, als ol vervolging van wege de Tweede

Kamer door de Regering geheel uit het oog ware verloren.

Daarop is echter geantwoord
,
dat de bewoordingen van. het arti-

kel die opvatting niet wettigen. Vervolging naar aanleiding van

art. 159 der Grondwet, en dus vervolging in de beide daar op-

getelde gevallen
,
wordt op den voorgrond gesteld. Zoo dan

vervolgens enkel van een bevel van wege den Koning gesproken

wordt? is dit ongetwijfeld alleen daaraan toe te schrijven, dat

ook in het geval van vervolging van wege de Tweede Kamer ,

het bevel tot het nederleggen der waardigheid en tot het vertrek

naar Nederland van den Koning komen moet. De Tweede Kamer

zou, als geene uitvoerende magt bezittende, daartoe geen last

kunnen geven. Xntusschen erkende men ook van deze zijde, dat

het, ter wegneming van allen twijfel, beter ware, zich hier niet

tot eene bloote verwijzing naar art. 159 der Grondwet te beper-

ken ,
maar de in aanmerking komende woorden van het laatste

artikel geheel over te nemen.

b. De woorden : » door den Koning aangewezen opvolger" zijn

niet genoegzaam. Deze kan bij het ontvangen van ’s Konings

bevel overleden of niet tegenwoordig zijn. De zwarigheid ware

te ontgaan door te spreken van den door den Koning of door dit

reglement aangewezen opvolger.

c. De bepaling , dat de Gouverneur-Generaal zich zoodra mo-

gelijk naar Nederland begeeft , werd door verscheidene leden of

overtollig öf onvoldoende geacht. Een landvoogd, die zich schul-

dig gevoelde, zou zich niet ligt vrijwillig aan de teregtstelling

gaan onderwerpen. Eene voorziening was dus noodzakelijk
,
om

hem daartoe te dwingen. Zelfs waren er gevallen denkbaar , bijv.

als hij zich schuldig maakte aan verraad
,

dat eene dadelijke

inhechtenisneming noodzakelijk was. Bij de ontwerpen omtrent

de ministeriele verantwoordelijkheid is zulk een maatregel onder

bepaalde omstandigheden ook omtrent de Ministers voorgeschreven.

Andere leden verwierpen echter het denkbeeld ,
om voorzieningen

van dezen aard in de wet te brengen. Met opzigt tot het vrij-

willig vertrek naar Nederland kon men zich , meenden zij
,
op de

inspraak van het eergevoel verlaten. Ook Warren Hastings begaf

zich naar Engeland, ofschoon bekend met de gevaren, die hem daar

bedreigden. Inhechtenisneming van den landvoogd in Nederlandsch

Indie zelf was ,
oók al bestonden daartoe termen ,

om deft ver-

derfelijken indruk
,
die zoodanige gebeurtenis op geheel de bevol-

king maken zou, nooit wenschelijk. Door sommige leden is hier-

bij nog het denkbeeld geopperd om bij de wet te bepalen ,
dat de

wijze, waarop de Gouverneur- Generaal zich naar Nederland be-

geeft, door den Koning wordt aangewezen.

d. Eenigzins in verband met het voorafgaande, werd door

sommige leden de vraag geopperd
, of het wel i’aadzaam was

,
den

Gouverneur-Generaal nog vier en twintig uren in het bezit zij-

ner magt te laten. Juist in het reeds aangewezen geval van
verraad kon hij daarvan groot misbruik maken.

Art. 34. — a. Enkele leden konden het niet goedkeuren
,
dat

de magt van den Gouverneur-Generaal met opzigt tot de in Neder-
landsch Indie aanwezige zeemagt geheel andeis geregeld is, dan
met opzigt tot de landmagt aldaar. Zonder hier volkomene ge-

lijkstelling te wenschen , meenden zij , dat de Gouverneur-Gene-
raal ,

onder ’s Konings goedkeuring, in bepaalde gevallen evenzeer

marine-officieren zou moeten kunnen benoemen en ontslaan, als

die der landmagt. Te midden eens oorlogs zou dadelijke bevorde-
ring van marine-officieren in Oost-lndie volstrekt noodzakelijk

kunnen zijn. — Men heeft hun geantwoord
,

dat de bedoelde
onderscheiding een onvermijdelijk gevolg is der thans bestaande
inrigting: de Oost-Indische landmagt staat op zich zelve, maakt
een afzonderlijk geheel uit; terwijl daarentegen de in Nederlandsch
Indie aanwezige zeemagt een deel der Koninklijke marine uit-

maakt.
b. Vrij algemeen wenscht men de strekking der bijgevoegde

woorden : » behoudens hare administrative betrekkingen tot het Depar-
tement van Marine"

,
nader te zien toegelicht. Verscheidene leden

verklaarden zich zelfs voor eene geheele weglating dier woorden.
Zij zouden de strekking kunnen hebben om het hoofdbegrip van
het artikel ,

dat de Gouverneur-Generaal het opperbevel van de
in Nederlandsch Indie aanwezige zeemagt heeft — een beginsel,

waarmede men zich volkomen vereenigt — te verzwakken. Er
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zou voedsel door kunnen worden gegeven aan ongehoorzaamheid

jegens den Gouverneur-Generaal, door het voorgeven, dat zijne

bevelen ingrijpen in de administrative betrekkingen met het

Departement van Marine. Zelfs achtten sommigen het noodza-

kelijk, dat de bevelen van het Departement van Marine aan

den bevelhebber der zeemagt in de koloniën steed^ door tusschen-

komst van den Gouverneur-Generaal , als opperbevelhebber der

zeemagt, dien officier ter hand kwamen. Te meer moest men op

dit punt aandringen, omdat nog onlangs uit het » Verslag wegens

vraagpunten omtrent het zeewezen van den Staat” is gebleken, dat

men zich bij de marine zelve van hetgeen ’s Rijks zeemagt voor

de koloniën is, eene voorstelling maakt, die moeijelijk met het

algemeen belang is overeen te brengen. Daar toch wordt ge-

sproken niet enkel van gewigtige diensten, door de marine aan

de koloniën bewezen, maar zelfs van het aanmerkelijk geldelijk

nadeel
,

dat zij daardoor geleden heeft en van hetgeen zij aan

Oost-lndie heeft opgeofferd. — Eindelijk was er nog eene bij-

komende reden voor het weglaten der bedoelde woorden. Uit het

artikel zou kunnen worden afgeleid , dat de wet het herstel van

eene zelfstandige koloniale marine verbiedt , en ofschoon nu wel de

weder-oprigting eener zoodanige afzonderlijke zeemagt geenszins

algemeen wenschelijk wordt gekeurd
,
wilde men dit punt onge-

praejudicieerd laten.

Enkele leden wilden voorts de geldelijke betrekking, waarin

de in Nederlandsch Indie aanwezige zeemagt tot die bezittingen

staat, bij het tegenwoordig artikel geregeld en daardoor op be-

teren voet gebragt hebben, dan die betrekking tegenwoordig

is. Er waren daaronder, bij wie dit verlangen in verband stond

met hunne overtuiging, dat het onderhoud der in Nederlandsch

Indie aanwezige zeemagt geheel en al ten laste der koloniale

kas komen moest.

Nog waren er eenige leden, die den tweeden volzin van het

artikel geheel weggelaten wilden hebben. Is de Gouverneur- t

Generaal opperbevelhebber, dan spreekt het wel van zelf, dat

hij vrijelijk over schepen en manschappen beschikt. Ook deze

bijvoeging kon het beginsel van het opperbevelhebberschap niet

anders dan verzwakken.
Art. 35. — a. Vrij algemeen heeft men het niet goedgekeurd, dat,

volgens de 2de alinea van dit artikel, de Gouverneur-Generaal

behoudens ’s Konings goedkeuring, met opzigt tot de regels, bij de

benoeming en het ontslag van officieren te volgen
,

geheel vrij

zou zijn. Volgens art. 27 van het bestaande reglement geschie-

den de militaire benoemingen » op den voet door den Koning be-

paald". Waarom, vroeg men, is die beperking uit het artikel

geligt ? Thans strekt
,
naar men meent

,
het regt van bevorde-

ring van den Gouverneur-Generaal zich niet verder dan tot den

rang van kolonel uit. Is het de bedoeling, dat hij voortaan ver-

der kan gaan en dus bijv. zelfs een generaal der infanterie be-

noemen ? Maar wat heeft dan tot het denkbeeld dezer uitbreiding

van magt aanleiding gegeven ?

b. Eenige leden gaven aan het sub a geopperde denkbeeld

nog meer uitbreiding. Hunnes inziens kon de officier in Neder-

landsch Indie er evenzeer als de krijgsman in het moederland

aanspraak op maken, dat hij, met opzigt tot zijne bevordering,

zijn ontslag of zijne pensionering, niet van willekeur afhankelijk

was, maar wettelijke waarborgen bezat. Art. 58 der Grondwet
was voor beiden evenzeer geschreven. Die leden meenden ten minste

te moeten vragen, of er overwegende bezwaren bestaan tegen

het denkbeeld, om ook voor Nederlandsch Indie eene wet op

de bevordering ,
het ontslag en het pensioneren der officieren

vast te stellen.

c. Vooral echter waren er vele leden, die de regeling der

militaire pensioenen niet bij Koninklijke ordonnantie, maar bij

de wet wilden hebben vastgesteld, of ten minste over de moge-
lijkheid om dit verlangen voldaan te zien, inlichting wenschelijk

rekenden. Er konden ten aanzien van het pensioneren vele mis-

bruiken plaats grijpen. Ook hier weder kon men zich op art. 58

der Grondwet beroepen. Sommige leden voegden er nog bij ,
de

juistheid van het gezegde in de Memorie van Toelichting, dat

de regeling der Indische militaire pensioenen eigenaardig aan den

Koning moet blijven voorbehouden, niet in te zien. Men kon die

eigenaardigheid te minder bevroeden
,
omdat er dan toch vele

deskundigen zijn , naar wier gevoelen do Oost-Indische èn de

Nederlandsche krijgsmagt één geheel behoort uit te maken. Wierd
vroeger of later tot die zamensmelting overgegaan ,

dan sprak het

wel van zelf, dat de wet evenzeer voor den in Indie aan-

wezigen, als voor den in Nederland gebleven krijgsman de voor-

waarden van pensionering en het bedrag van het pensioen regeten

moest, al wilde men ook gaarne toegeven, dat de in Indie be-

wezene diensten rijkelijker moesten worden beloond.

d. De vraag is gedaan, wie in het stelsel der wet de bezol-

diging der officieren van de Indische krijgsmagt zou regelen.

Art-43 spreekt wel van de regeling van het bedrag derjaarwedden ;

doch kan, wegens zyne plaatsing, niet wel geacht worden anders

. II.
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dan op de burgerlijke ambtenaren te slaan. Ook is het woord
jaarwedden minder eigenaardig, als het bezoldiging van militaire

officieren geldt. Art. 45 van het ontwerp van liet West-Indische
reglement spreekt bepaald ook van vaststelling der bezoldiging van
de officieren der landmagt.

e. Ofschoon art. 110 van dit reglement het bestaan van schut-

terijen en andere gewapende vereenigingen als beginsel aanneemt

,

is omtrent de benoeming en het ontslag der officieren dier corp-

sen niets bepaald. JDe 2de alinea van het tegenwoordig art. 35
kan toch niet geacht worden op iets anders te slaan, dan op de
officieren der landmagt, van welke landmagt in de 1ste alinea

uitsluitend sprake is. Ook in dit opzigt is het ontworpen re-

glement voor West-Indie vollediger, daar dit in art. 4G de
benoeming en het ontslag van de officieren der gewapende burger-
magt enz. aan den Gouverneur opdraagt.

Art. 36. — a. In eene Afdeeling acht men het noodzakelijk dat

het begrip van opstand hier eenigzins meer omschreven worde.
Zoo ligt zou in onze uitgestrekte Oost-Indische bezittingen, bij

het ontstaan van onbeteekenende onlusten op een afgelegen punt,

die toestand als aanwezig worden aangemerkt.
b. Meer algemeen heeft men zich uitgelaten over het hoofdbe-

ginsel van het artikel, de aan den Gouverneur-Generaal toege-

kende magt, om in de hier voorziene gevallen Nederlandsch Indie

geheel of gedeeltelijk in staat van oorlog of beleg te verklaren

,

wetten te schorsen en autoriteiten op te heffen. Die magt kon
niet anders dan uitermate groot worden genoemd. Eenige leden

wenschten dan ook, dat geheel dit onderwerp, als te zeer ingrij-

pende in bij het tegenwoordig reglement verleende waarborgen

,

bij eene afzonderlijke wet geregeld wierd. Een grooter aantal be-

perkte zich tot het doen der vraag , of niet de gevolgen van het

in staat van oorlog of beleg verklaren meer in de bijzonderhe-

den en meer bepaald konden worden aangewezen. Daartegenover

stond echter het gevoelen van anderen, volgens wie de magt des

Gouverneurs-Generaal, zoo men niet de hoogste belangen in de

waagschaal wilde stellen, in geval van oorlog of' opstand, gren-

zenloos en alleen door zijne verantwoordelijkheid beperkt moest zijn.

Intusschen werd de reeds bij lit. d van art. 26 aangeroerde

vraag herhaald, of de Gouverneur-Generaal, alvorens de hem
hier toegekende magt uit te oefenen

,
tot raadpleging met den

Raad van Indie verpligt is. Ware dit de bedoeling, dan be-

hoorde het verband van het tegenwoordig artikel met artikel 26 d
bepaald te worden aangewezen. Velen konden dit niet gelooven

,

omdat art. 26 cl zoo uitdrukkelijk spreekt van maatregelen, door

het burgerlijk bestuur ten gevolge van oorlog of opstand te nemen

,

en dus latere voorzieningen, bijv. het verleenen van schadevergoe-

ding en dergelijke, op het oog schijnt te hebben. Daarenboven
zou, om de redenen, vroeger ter aangehaalde plaatse in dit

Verslag aangeduid, de verpligting tot raadpleging hier zeer be-

lemmerend kunnen zijn.

Evenwel waren er sommige leden, die, aannemende dat deze

laatste opvatting de ware was, in het toekennen van zulk een

arbitrair gezag aan den Gouverneur-Generaal groot bezwaar
zouden zien, en dus, welke moeijelijkheden daaraan ook verbon-

den mogten zijn, het vooraf hooren van den Raad van Indie en

zelfs van de gewone regterlijke magt, vóór het afkondigen der

zoogenaamde krijgswet verpligtend gesteld wilden hebben.

c. Men heeft gevraagd, welke de maatregelen zijn, in het slot

van alinea 1 van het artikel bedoeld, waartoe onder gewone
omstandigheden ’s Konings voorafgaande magtiging wordt ver-

eischt. In het bestaande reglement treft men eenige aanwijzing

omtrent die gevallen aan ; in het tegenwoordig ontwerp wordt die

met enkele uitzonderingen
,
voor gevallen hier minder toepasselijk

,

gemist. (Zie bijv. de artt. 51 en 52.)

d. De Memorie van Toelichting zwijgt omtrent de redenen ,

die de Regering bewogen hebben
,
om den Gouverneur-Generaal

tot delegatie der buitengewone magt ,
hem hier verleend , op de

gezaghebbers buiten Java en Madura bevoegd te verklaren. Of-

schoon men wel bevroedt, dat de verre afstand van sommige
buitenbezittingen tot die bijvoeging heeft genoopt, wordt zij door

verscheidene leden, zelfs indien men anders het artikel kon goed-

keuren ,
bedenkelijk geacht. Daarentegen waren er leden

,
die

ook voor Java en Madura deze bevoegdheid wilden hebben toe-

gekend.
e. Naar het oordeel van eenige leden behoorde in dit artikel

do verpligting aan de Regering te worden opgelegd tot dadelijke

kennisgeving aan de Staten-Generaal , telkens als het wordt toc-

gepast, op den voet van art. 56 dor Grondwet. Er bestond

daarvoor te meer reden, omdat de Staten-Generaal tot nu toe zoo

zeldzaam regtstreeks kennis erlangden van de oorlogs-gcbeurte-

nissen in Nederlandsch Indie. Ten bewijze voerde men aan , dat

de oorlog op Sumatra in zijnen loop en bijzonderheden eerst dooi-

de Pruissischc Staatszeilung ter nlgemeene kennis gekomen is , en

dat men van de oorlogen
,

in 1819 en 1851 op Timor gevoerd,

b(jna niets weet en zelfs do aanleiding niet cens kont. Het jaar-

lijksch verslag omtrent den staat der overzeesche bezittingen kan
in deze leemte niet voorzien, omdat het telkens over een tijdperk
handelt, hetwelk bij de indiening reeds lang verstreken is. Het
verslag over 1849 zwijgt daarenboven geheel over het gebeurde
in dat jaar op Timor. — Andere leden zagen intusschen bezwaar
in het opleggen der verpligting tot kennisgeving aan de Staten-
Generaal. Grenzen zijn hier moeijelijk te stellen, en bestond dus
de bepaling eenmaal, dan zou ook de onbeduidendste opstand of
vijandelijkheid in Indie regtstreeks ter kennis van de Staten-
Generaal moeten worden gebragt. Men kon ook niet inzien , dat
er aan die regtstreeksehe kennisgeving zoo groote behoefte bestond.
Alle gebeurtenissen van eenig belang in Nederlandsch Indie komen
in den tegenwoordigen tijd dadelijk ter kennis van het publiek.

Had de Volksvertegenwoordiging behoefte om daaromtrent nadere
inlichtingen te erlangen, dan bezaten de leden der Kamers, door
gebruik te maken van het bij art. 89 der Grondwet toegekende
regt van interpellatie

,
het middel om die inlichting te erlangen.

f. In art. 28 van het bestaande reglement wordt aan den
Gouverneur-Generaal, voor het geval van oorlog, de bevoegdheid
tot het uitgeven van kaperbrieven verleend. Het tegenwoordig
ontwerp bevat niets dergeiijks. Moet men daaruit opmaken , dat
de Regering het toekennen dier bevoegdheid afkeurt, of zou de
uitgifte van kaperbrieven geacht kunnen worden, begrepen te zijn

onder de maatregelen, waarvan het 1ste lid van art. 36 spreekt?
Art. 37. — a. Algemeen heeft het eenige bevreemding gewekt,

dat de Gouverneur-Generaal hier alleen bevoegd wordt verklaard
tot het sluiten van vrede met Indische vorsten en volken, niet

tevens tot het aangaan van overeenkomsten of het sluiten van
verbonden met die vorsten en volken

, zonder dat oorlog of vij-

andelijkheid daaraan is voorafgegaan. Het bestaande reglement
heeft aan dit punt een bepaald artikel gewijd (art 22). kien
meent dus omtrent de aanleiding tot die weglating ccner gewig-
tige bepaling inlichting te moeten vragen.

b. In ééne Afdeeling gaf men aan de redactie van art. 23 van
het bestaande reglement boven die van het tegenwoordig artikel

de voorkeur , onder anderen ook omdat daar aan den Gouverneur-
Generaal , bij het verklaren van oorlog of het sluiten van vrede

,

de inachtneming niet enkel van de bijzondere, maar ook van de
algemeene bevelen des Konings is voorgeschreven.

c. De vraag, bij art. 26 sub b en c gedaan, is herhaald, of het

de bedoeling der Regering is, dat de Gouverneur-Generaal, tel-

kens als hij gebruik maakt van de hem bij dit en het volgeud
artikel toegekunde magt, den Raad van Indie moet hooren. Er
waren leden, die het niet onwaarschijnlijk achtten, dat de ver-

pligte raadgeving hier was uitgesloten. Het staatsbelang kon in

enkele gevallen de stiptste geheimhouding met opzigt tot oorlogs-

maatregelen of vredesonderhandelingen vorderen.

d. Ook hier
, even als bij de toepassing van het vorig arti-

kel, werd door sommigen verpligte kennisgeving aan de Staten-

Generaal op den voet der artt. 56 en 57 der Grondwet noodzakelijk

geacht. Naarmate, zeide men , de aan den Gouverneur-Generaal
toegekende magt grooter is

,
moet er te meer zorg worden gedra-

gen
,

dat de Staten-Generaal steeds in de gelegenheid zijn
,
over

het gebruik dier magt een behoorlijk toezigt te oefenen. Het
verklaren van oorlog en het sluiten van vrede zijn zaken van
gewigtigen aard , en de ondervinding heeft geleerd

, hoe zeldzaam
en karig de mededeelingen zijn , die deswege aan de beide Kamers
worden gedaan. Andere leden bleven echter do gepastheid en
noodzakelijkheid van zoodanige verpligte mededeeling, op de hier-

voor bij art. 36 sub e aangevoerde gronden bestrijden.

Art. 38. — a. Vrij algemeen acht men het bedenkelijk , dat de
Gouverneur-Generaal tot het sluiten van overeenkomsten met do
regeringen van Europesche bezittingen in Indie bevoegd zou zijn.

De meeste leden wilden dan ook dit artikel geheel weggelaten en
de bevoegdheid , waarvan daarbij sprake is , uitsluitend aan den
Koning overgelaten hebben. Wel wilden sommigen hunner, dat

de Gouverneur-Generaal zich bijv. met de Spaansche en Britsche

autoriteiten in Indie wegens het doen van expeditien tegen do

zeeroovers kon verstaan, of dat hij over meer gewigtige punten

van internationaal belang met de regeringen van Europesche be-

zittingen onderhandelingen kon openen, maar dat hij zoo ver zou

kunnen gaan van deswege overeenkomsten te sluiten, scheen ook
hun onraadzaam toe. Wierd eene eenmaal door hem geslotcne

overeenkomst niet door den Koning bekrachtigd, dan zouden

daaruit gevaarlijke botsingen kunnen ontstaan. Hier komt nog bij,

dat in onzen tijd van versnelde gemeenschap veel minder behoefte

dan vroeger bestaat, om den Gouverneur-Generaal omtrent het

sluiten van overeenkomsten met de vertegenwoordigers van Euro-
pesche mogendheden in Indie eene zelfstandige magt toe te kennen.

b. Ook indien men het beginsel van het tegenwoordig artikel

kon goedkeuren, zouden velen daarbij eene soortgelijke bijvoeging

verlangen, als het 2de lid van art. 25 van het bestaande regle-

ment bevat. Afstand van grondgebied is eene zaak van zoo ge-

wigtigen aard , dat liet sluiten van overeenkomsten daaromtrent
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niet aan den Gouverneur-Generaal kan overgelaten worden. Men

heeft het dan ook vreemd gevonden, dat, terwijl zulk een belang-

rijk punt stilzwijgend ter zijde is gesteld , de Memorie van Eoe-

lichtin" het tegenwoordig artikel » zakelijk hetzelfde al» art. _o

van het bestaande regerings-reglement noemt. In denzelfd.en geest

werd door sommige leden te ketinen gegeven , dat het sluiten van

overeenkomsten wegens aankoop van grondgebied insgelijks niet

tot de bevoegdheid van den Gouverneur-Generaal moest belmo-

ren. Men wees daarbij op het gemengd bezit van sommige eilan-

den in Indie en op de verwikkelingen, die uit eene verandering

in de deswege bestaande betrekkingen konden ontstaan.

j[ r^ 39. — a . Bij de overweging van dit artikel heeft het toe-

kennen van het regt van uitzetting uit Nederlandsch Indie van

voorde publieke rust gevaarlijke personen, in beginsel beschouwd

,

en dus ufcrescheiden van de wijze van uitoefening, geene tegenspraak

gevonden? Daarentegen heeft men op de vraag, of men zoodanige

wijze yan toepassing van dit beginsel wenschelijk keurde, als tot

nu toe heeft plaats gehad en volgens het voorgedragen artikel

voortdurend regel zou zijn, vrij algemeen ontkennend geant-

woord. Er heerschte echter groot verschil van meening over het-

geen te dezen aanzien aan de eischen van hel staatsbelang kon

worden toegegeven, en dus ook over de meerdere of mindere waar-

borgen . die° hier tegen mogelijk misbruik moesten worden verleend.

Ónder de leden ,
die zich het sterkst tegen het regt. van uitzet-

ting in den voorgedragen zin uitlieten, doch daarbij meer be-

paald op de verwijdering van Nederlanders het oog hadden ,
waren

er die in eene opzettelijke wederlegging traden van hetgeen in de

Memorie van Toelichting tot verdediging der artt.. 39 en 40 van

dit ontwerp voorkomt. Zij gaven daarbij gaarne aan den steller

dier memorie toe ,
dat verzet tegen de gevestigde orde van zaken

in Nederlandsch Indie niet straffeloos mag worden gedoogd. Maar

die stellino was evenzeer op het moederland als op de overzeesche

bezittingen toepasselijk, en vermits nu in Nederland zoodanig

verzet steeds was en kon worden, tegengegaan door andere, minder

arbitraire middelen dan men hier voorstelde; vei mits in Nedei-

land tot het te keer gaan van verderfelijke woelingen repressieve

maatregelen steeds voldoende waren bevonden, kon men niet

inzien ,°dat in Indie bij uitzondering een stelsel van preventie zou

moeten blijven stand grijpen.

„Wie zich in Nederlandsch Indie vestigt” — zegt de Memorie—
„ doet dit vrijwillig en moet zich daarom voegen naar de orde van

zaken, in het belang der Nederlandsche heerschappij daargesteld.”

Met dit beweren zou men zich geheel vereenigen , indien men kon

toestemmen, dat het belang der Nederlandsche heerschappij werke-

lijk het bezit van zoodanig regt van uitzetting bij den Gouverneur-

Generaal, als het ontwerp hem toekent, vordert of noodzakelijk

maakt. Maar dit laatste was juist wat men ontkende.. Die nood-

zakelijkheid was niet bewezen en het beroep daarop niet meer dan

eene petxtio principii.
,

De Memorie van Toelichting gaf verder te kennen ,
dat men met

te meer gerustheid ook in dit opzigt eene groote mate van ver-

trouwen aan den Gouverneur-Generaal kon schenken ,
omdat hij

voor zijne maatregelen persoonlijk verantwoordelijk blijft. Maar

naar het gevoelen dezer leden is reeds bij de behandeling der

artt. 31 —",'33 aangetoond, dat die verantwoordelijkheid, zoo als

zij bij het ontwerp is geregeld, slechts zeer zwakke waarborgen

aanbiedt en in hare werking door het invoeren eener administrative

verantwoordelijkheid van den Gouverneur-Generaal aan den

Koning, geheel wordt verlamd. Hoe kan daarenboven die ver-

antwoordelijkheid den in Indie gevestigden Nederlander eeniger-

mate voor het gevaar, dat hem ten allen tijde, uit hoofde der

bepaling van het 1ste lid van art. 39. bedreigt, vrijwaren? De
Gouverneur-Generaal kan de verwijdering bevelen van den persoon

,

wiens verblijf hij gevaarlijk acht. De verwijdering hangt dus geheel

van zijne persoonlijke opvatting, van het subjectief gevoelen van

één man af. Wierd de Gouverneur-Generaal daarover later ter

verantwoording geroepen, hij zou zich altijd kunnen verdedigen

met te zeggen, dat hij zich welligt bedrogen had, maar dat hij

den man ter goeder trouw gevaarlijk had geacht..

In de geschiedenis der toepassing van het regt van uitzetting

in Nederlandsch Indie ligt, naar het oordeel der leden wier

gevoelen thans wordt uitgedrukt, een bewijs te meer, dat aan

het bezit van dit regt gevaren van meer dan ée'nen aard ver-

knocht zijn. Hebben de enkele gevallen van uitzetting, die sedert

1814 plaats hadden en ter algemeene kennis gekomen zijn
, be-

wezen, dat het raadzaam is, eene beslissing van dezen aard geheel

en al afhankelijk te maken van het persoonlijk gevoelen van den

Gouverneur-Generaal ? Men meent met eenig vertrouwen het

tegendeel te kunnen beweren. Zij zijn gevaarlijk geweest voor

den zedelijken invloed van den Gouverneur-Generaal , op wien

al de hatelijkheid is nedergekomen van eenen maatregel
,
die

,
zoo

hij het gevolg ware geweest van eene beslissing der regterlijke

magt ,
nooit op zijne rekening had kunnen worden gesteld. Zij

zijn gevaarlijk geweest voor zijn gezag
,
omdat in een dier gevallen

,

dat van den bisschop Graof ,
het Bestuur in het moederland den

maatregel zijdelings heeft afgekeurd, daar aan het Roomsch-

Katholijk kerkbestuur in Indie juist zulk eene inrigting is gege-

ven , als die geestelijke had verlangd.

Het is waar, in de Memorie van Toelichting wordt, als bewijs

der noodzakelijkheid om met opzigt tot de verwijdering van ge-

vaarlijke personen met klem te kunnen handelen, op een voorval

gewezen, hetwelk in de eerste helft van 1850 in de Vorstenlanden

van Java heeft plaats gehad. Men meent echter te moeten vragen,

van welken aard dat voorval is geweest. Er is daaromtrent nooit

mededeeling aan de Staten-Generaal gedaan.

Allermeest meenden de bedoelde leden het regt van uitzetting

in den voorgedragen zin te moeten bestrijden ,
omdat zij het doodend

achtten voor het stelsel, om door het overbrengen van stoffelijke en

zedelijke krachten uit Nederland de welvaart onzer Oost-Indische

bezittingen te verhoogen en het Nederlandsch gezag aldaar op

onwrikbare grondslagen te vestigen. Zoolang in Indie de.persoon-

lijke veiligheid, het rustig genot van de inkomsten zijner be-

zittingen geheel afhankelijk is van eene opvatting des Gouverneurs-

Gcneraal omtrent mogelijke gevaren voor de openbare rust en

veiligheid
,

zullen de Nederlanders zich wachten daarheen hunne

kapitalen te verplaatsen , of er zich met een ander doel heen te

begeven, dan om, gelijk tegenwoordig meestal het geval is, ge-

durende eenige jaren eene winstgevende ambtsbetrekking te be-

kleedcn.

h. Lij nregt in strijd met het voorafgaande, verklaarden sommige

leden zich met de redenering^ die in de Memorie van Toelichting

voorkomt, om het regt van uitzetting in den voorgedragen zin

te wettigen, volkomen te vereenieen , en dus ook vrat de hoofdzaak

betreft ,°in de aanneming der artt. 39 en 40 geen bezwaar te zien.

Te regt had, volgens deze leden ,
de Regering in het oog. doen

vallen? dat de bijzondere toestand der Indische maatschappij, ook

bijzondere regelen van tucht en orde vordert. Alle vergelijking

met het moederland ging hier mank
,
omdat het openbaar gezag

aldaar op geheel andere grondslagen is gevestigd dan de Neder-

landsche heerschappij in Indie. De lessen der. geschiedenis ,
die

op menige bladzijde leert , op welke wijze koloniën of overzeesche

bezittingen voor het land ,
dat ze heeft gesticht of verworven

,

verloren gaan ,
mogten bij de beoordeeling dezer zaak niet in den

wind worden geslagen. Indien, gelijk in de Memorie van Toe-

lichting te regt wordt beweerd ,
eene preventive politie ten aanzien

der inlanders tot voorkoming van onlusten volstrekt noodzakelijk

is, zou het onbillijk en onstaatkundig zijn, met, hetzelfde doel

niet ook gelijk toezigt ten aanzien der Europeanen te oefenen.

Daarenboven is het bestaan van het beginsel der uitzetting van

rustverstoorders eene der voorwaarden ,
waarop een Nederlander

of ander vreemdeling zich in Indie vestigt. Niemand, die geene

verkeerde bedoelingen koestert, zal zich daar vestigen, beklemd

door de vrees van te eeniger tijd door het openbare gezag verwij-

derd te worden
,
of door die vrees zich van eene verplaatsing

naar Indie laten terughouden. Het is dan ook ten eenen male

onbewezen, dat het bestaan van een hoogst zeldzaam to.egepast

regt van uitzetting de vestiging van Nederlanders in Indie heeft

belemmerd. En wat de belemmering aangaat in het overbrengen

van kapitalen, zoo konden sommigen niet toegeven, dat in den

tegenwoordigen toestand van Indie daar gebrek aan kapitalen

heerscht. Liet de overbrenging en aanwending van Nederland-

sche kapitalen en Nederlandsche nijverheid aldaar te wenschen

over , dan moest dit veeleer aan gebrek van geestkracht en onder-

nemingszucht bij onze natie, dan aan eenige andere reden toege-

schreven worden.
Eindelijk moest men, volgens deze leden

,
niet uit het oog verlie-

zen, dat het voorgedragen reglement door de bepaling, dat steeds

het advijs van den Raad van Indie moet worden ingewonnen,

en door het opleggen der verpligting tot onverwijlde kennisgeving

aan het Departement van Koloniën, waardopr gelegenheid tot

redres wordt opengesteld, het regt van uitzetting door afdoende

Avaarborgen omringt; waarborgen, die, Avat daartegen ook mogt

zijn aangevoerd, door de verantAvoordelijkheid van den Gou-
verneur-Generaal, zoo deze zonder voldoende gronden tot de

verwijdering is overgegaan, Avorden versterkt ; tei’Avijl nog daaren-

boven de Avaakzaamheid van de beide Kamers der Staten-Generaal

,

het regt van interpellatie, dat van petitie en de publiciteit de

zekerheid opleveren, dat de Gouverneur-Generaal niet ligtvaardig

tot verAvijdering zal besluiten.

c. Het heeft bij de plaats gehad hebbende overweging eene

tweede hoofdvraag uitgemaakt , of met opzigt tot het thans behan-

delde punt alle in Nederlandsch Indie aamvezige personen moesten

Avorden gelijkgesteld, dan wel of men met het oog op den landaard,

tusschen hen onderscheid behoorde te maken. Velen verklaarden

zich daarbij dadelijk \Toor het laatste gevoelen. Verscheidene

der gronden, die tegen het regt van uitzetting gelden, zijn toch

meer bepaald op den Nederlander toepasselijk. Het staatsbelang

vordert, dat men gestrenger te werk ga tegen den naar Indie
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verhuizenden vreemdeling. Deze kan te minder reden hebben om
zich daarover te beklagen

, vermits uitzon derings-maatregelen
met opzigt tot vreemdelingen

,
die gevaarlijk worden geacht

voor de openbare rust, tot de wetgeving der meeste beschaafde
natiën behooren. Bij de artt. 12 en 13 der Nederlandsche vreem-
delingen-wet van 13 Augustus 1849

(
Staatsblad n°. 39) is aan

den Koning de bevoegdheid voorbehouden, om vreemdelingen,
gevaarlijk voor de publieke rust, het land uit te zetten of hun
eene bepaalde verblijfplaats binnen het Koningrijk aan te wijzen.

Aan den anderen kant zou de uitzetting voor den inlander ot in

Nederlandsch Indie geborene een veel harder maatregel zijn, dan
voor den vreemdeling. Daartegen werd echter aangevoerd, dat,'

wat er ook van de wenschelijkheid zijn mogt, om te dezen aan-
zien onderscheid te m.iken tusschen den Nederlander en den
vreemden Europeaan of Amerikaan

,
de handhaving dezer onder-

scheiding eene onmogelijkheid moest worden geacht. Zij zou altijd

schipbreuk lijden op de staatkundige moeijelijkheden
,

waarin
daardoor onze Regering met andere mogendheden zou worden
gewikkeld.

d. Aannemende echter
, dat het maken eener onderscheiding

hier mogelijk ware, heeft men gevraagd, waarin die zou moeten
en kunnen bestaan. Meer dan e'én denkbeeld werd daaromtrent
aan de hand gegeven. Zoo werd voorgesteld om, ten minste voor
Nederlanders, geene eigenlijke uitzetting, maar alleen uitbanning

ten gevolge van eene regterlijke uitspraak, rustende op een

bepaald feit, toe te laten. De gevallen, waarin die uitbanning

moest plaats hebben
, behoorden in eene met zorg opgestelde

wet te worden omschreven. De moeijelijkheid,- aan het opstellen

van zoodanige wet verbonden, ontveinsde men zich niet, maar
die zwarigheid scheen toch niet onoverkomelijk. In eene der Af-
deelingen, waar die zwarigheid ook een onderwerp van overweging
uitmaakte, beriep men zich

,
ten bewijze, dat zij niet behoorde af

te schrikken, op de Nederlandsche wet van 10 April 1815
[Staatsblad n°. 35), die op het oogenblik, dat de terugkeer van
Napoleon uit Elba overal eene groote mate van spanning had doen
ontstaan, werd uitgevaardigd en goed had gewerkt. Het was geens-

zins om hier als model te dienen, dat men die wet aanhaalde,

maar alleen om te doen zien, dat de redenen, die verwijdering van
voor de publieke rust gevaarlijke personen kunnen wettigen, dan
toch wel in den vorm van stellige Avetsbepalingen te brengen zijn.

Door andere leden werd echter dit denkbeeld als onuitvoerlijk

verworpen. Eene regterlijke uitspraak moest op bepaalde feiten

gegrond zijn, zoo als dan ook de aangehaalde wet van 1815 niet

anders dan te bewijzen daden van rustverstoring optolt. Maar
nu behoorde het tot den aard van het regt van uitzetting, dat het

moet kunnen werken
, waar slechts kwade bedoelingen worden

ondersteld en op zich zelve niet strafbare handelingen
, bijv.

lijdelijk verzet, eene gevaarlijke strekking hebben. Men antwoor-
dde, dat men werkelijk eene soort van loi de tendance op het oog
had, die ook pogingen en bedoelingen straft; doch het wederant-
woord was, dat op die wijze de arbitraire magt alleen verplaatst

zou worden en van den Gouverneur-Generaal op den regter

overgaan. Bij de afhankelijkheid der regterlijke magt in Indie van
het uitvoerend gezag, zou daarenboven de opvolging van geheel dit

denkbeeld nog geen wezenlijken waarborg aanbieden.

Een tweede denkbeeld werd geopperd, daarin bestaande om over

de uitzetting of verbanning van Nederlanders
,
op aanklagte van

wege den Gouverneur-Generaal, te laten uitspraak doen door een

gezworenen-gerigt , deels uit burgerlijke ambtenaren en leden der

regterlijke magt , deels uit ambtelooze burgers zamengesteld. Men
merkte echter daartegen aan , dat zoolang niet eene doeltreffende

wijze van benoeming dezer jury was aangewezen, geheel die uitweg

als onpractisch moest worden ter zijde gesteld.

Nog werd door sommigen beweerd
,
dat de bepaling van art. 39

in allen gevalle te algemeen was gesteld
,

in zooverre daarbij de

uitzetting ook voor inlanders en in Nederlandsch Indie geborenen

werd toegelaten. Voor dezen moest alleen de bepaling van art. 40

kunnen gelden. Geen hunner moest, onder welke omstandigheden
ook, tot de verplaatsing naar een ander werelddeel kunnen wor-
den gedwongen.

e. Nog het maken eener andere onderscheiding werd in over-

weging gegeven. Men vroeg namelijk, of indien, gelijk men vrij

algemeen wenschelijk rekent, aan liet regt van uitzetting meer
beschermende waarborgen verbonden worden , de Gouverneur-
Generaal daaromtrent niet meer vrijheid zou moeten bezitten, zoo-

dra het geldt öf ambtenaren en militairen, die eene onteerendo

straf hebben ondergaan, 61 Europeanen en andere vreemdelingen,

die, als geene middelen van bestaan bezittende, ten laste des Be-
stuurs of van de inheemschc bevolking zouden moeten komen.

ƒ. Ten slotte moeten hier do waarborgen worden opgeteld,

die, gesteld dat het regt van uitzetting in de hoofdzaak behouden
blijft, voor eene te willekeurige uitoefening van dat regt zouden
kunnen vrijwaren. Daarbij moet echter in het oog worden ge-

houden, dat de meeste dezer waarborgen meer aangewezen dan

wel uitvoerig besproken zijn, en tevens dat de opgenoemde waar-
borgen in de schatting van een deel der leden alleen voor den
Nederlander zouden gelden, terwijl anderen die, voor zoover dit

mogelijk is, ook voor den vreemdeling en inlander van kracht
wilden doen zijn. — De bedoelde waarborgen zijn de volgende:

I. De opneming van het beginsel, dat geene uitzetting geoor-
loofd is, dan steunende op een bepaald feit. Verscheidene leden
kondep echter niet ontveinzen, dat die vordering in vele gevallen
het geheele doel van het regt van uitzetting zou kunnen doen
verloren gaan. Ware altijd van bepaalde feiten de rede, dan zou
de tusschenkomst der regterlijke magt zeer goed denkbaar zijn.

e

II. Het vorderen van overeenstemming omtrent het te nemen
besluit tusschen den Gouverneur-Generaal en den Raad van Indie.
Men erkende, gelijk reeds bij lit. e van art. 26 is aangemerkt,
dat deze vordering in den geest der tegenwoordige wet zou zijn,

d ch mogt tevens de redenen niet uit het oog verliezen
, die tegen

het binden van den Gouverneur-Generaal aan de advijzen van
den Raad van Indie zijn aangevoerd en in het oog der meerder-
heid overwegende kracht bezitten. En waarom zou dan , werd
door sommigen gevraagd, hier de magt des Gouverneurs-Generaal
door den Raad van Indie beperkt moeten worden ; hier de beslis-

sing in het wezen der zaak aan dat collegie worden toevertrouwd,
terwijl aan den landvoogd elders, bijv. bij art. 36, oneindig groo-
tere magt wordt toegekend ? Intusschen bleven verscheidene leden
aan dit denkbeeld hechten. Zij voegden er nog bij

, dat bij ge-
mis van eenstemmigheid de uitzetting geene plaats zou moeten
hebben, of wel de beslissing daarover aan den Koning zou moe-
ten worden toevertrouwd; welk laatste echter, men ontkende het
niet, wegens het onvermijdelijk verioop van tijd, eene bedenke-
lijke zijde had.

III. Het bepaalde voorschrift, dat de Gouverneur-Generaal
over iedere uitzetting de regterlijke magt zou moeten raadplegen,
en dus bijv. het advijs van het Hooggeregtshof inwinnen. Men
deed intusschen daartegen opmerken

, dat een geregtshof geen
politisch ligchaam raag worden; dat regters, uit den aard hunner
betrekking, minder op de hoogte zijn om gevaren van eenen
staatkundigen aard te berekenen , en dat zij , als gewoon naar
systematische bewijsgronden te oordeelen, die in dit geval wel
niet altijd aan te voeren zullen zijn, hier minder bevoegde raads-
lieden moeten worden geacht.

IV. Het opleggen der verpligting aan den Gouverneur-Generaal,
om alvorens eenige beslissing te nemen , den belanghebbende over
de tegen hem bestaande bezwaren te hooren of te doen hooren.

V. De verpligting om het besluit van uitzetting met redenen
te omkleeden. Door enkelen werd hiertegen wel aangevoerd , dat
beweegredenen altijd wel te vinden en in zeer algemeene bewoor-
dingen uit te drukken waren ; doch in de Afdeelingen

, waar het

denkbeeld ter sprake kwam , meenden toch de meesten , dat het

opleggen van zulk eene verpligting
, in verband met de openbaar-

heid, die zoodanig besluit uit den hard der zaak in het moeder-
land zou verkrijgen , misschien meer dan iets anders den Gouver-
neur-Generaal zou terughouden om te ligtvaardig tot eenen maat-
regel over te gaan , die voor den betrokken persoon in vele geval-

len onherstelbaar is.

VI. De beteekening aan den betrokken persoon niet enkel van
het besluit, maar ook van de stukken, waarop het rust, met
uitzondering alleen der ingewonnen advijzen, hetzij van den Raad
van Indie, hetzij van de verder geraadpleegde autoriteiten.

VIL De verpligting der Regering om van iedere uitzetting ver-

slag te geven aan de Ötaten-Generaal. In de meeste Afdeelingen

vond dit denkbeeld bijval, ofschoon, gelijk reeds uit het voor-

afgaande is af te leiden, er leden waren, die de mededeeliug
tot de uitzetting van Nederlanders beperkt wilden hebben.

VIII. Het openen eener regtstreeksche gelegenheid aan den
uitgezette, om, indien hij zich door den te zijnen aanzien geno-

men maatregel bezwaard gevoelt , hier te lande herstel van grie-

ven te verwerven. De wet zou bijv., naar sommiger oordeel,

kunnen bepalen, dat als de uitgezette zich met zijn beklag wendt
aan den Minister van Koloniën , deze verpligt is eene commissie

van onderzoek te benoemen ; ofwel, volgens anderen, dat in geval

van beklag , de Raad van State regtens met zoodanig nader on-

derzoek belast is. Men heeft intusschen doen opmerken
,
dat in

dit stelsel niet slechts vernietiging van het besluit des Gouverneurs-

Generaal , maar ook schadevergoeding aan den ten onregte ver-

wijderde zou voegen. Er werd geantwoord, dat in dit laatste

bij eene regeling der comptabele verantwoordelijkheid van den

landvoogd zou kunnen worden voorzien.

De leden, die zich met het stelsel der voorgedragene wet op

het thans behandelde punt vereenigen , hebben uitdrukkelijk ver-
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Maard, zich niet tegen het verbinden van meerdere waarboven

aan het regt van uitzetting te verzetten; doch alleen dan en

voor zooverre daardoor de magt van den Gouverneur-Generaal

niet wordt verzwakt.
. ,

Art. 39 heeft nog tot de volgende bedenkingen, die meer be-

paald op de redactie slaan ,
aanleiding gegeven :

Alinea 1. In eene Afdeeling heeft men aangemerkt, dat het

wensoheiijk zou zijn bij de wet uit te drukken, of hier eene tij-

delijke ,
dan wel eene levenslange verwijdering bedoeld wordt.

Het zou toch ook in het stelsel de wet zeer denkbaar zijn dat

de verwijdering slechts voor eenen bepaalden termijn plaats had.

In dezelfde Afdeeling is gevraagd, of de persoon, wiens^verwijue-

ring bevolen wordt ,
het regt zou behouden, om bij zijn vertrek

zich te begeven, waarheen hij wil.

De mogelijkheid bestaat, dat de Gouverneur-Generaal te eem-

ger tijd de verwijdering van eenig persoon zou kunnen bevelen

,

minder omdat hij hem voor de openbare veiligheid gevaarlijk acht,

dan wel omdat hij hem aan de gevolgen eener toepassing der

strafwet zou willen onttrekken. Moeten, vroegen verscheidene

leden ,
tegen zoodanig misbruik geene voorzorgen genomen worden

.

Alinea 2. Zoo dit mogelijk ware, 'zag men liever dij de.

wet een minimum van tijd vastgesteld ,
dat aan den betrokken

persoon moet worden gelaten
_

om orde op zijne zaken te stellen.

De uitdrukking: redelijke tijd is van eenen zeer renbaren <iaid.

Alinea 3. De hier aan den Gouverneur-Generaal gegeven

mao-t, om den persoon, tot wiens verwijdering besloten is, in

hechtenis te nemen, wordt door verscheidene leden geacht, dooi-

de bijvoeging: in afwachting van eene gelegenheid tot verwijdering

niet genoeg beperkt te zijn. Men zou voorkomende gelegenheden

voor niet geschikt kunnen verklaren en alzoo den betrokken per-

soon langer in de gevangenis kunnen laten dan volstrekt noodig

is. Alle
0
aanleiding tot willekeur moet hier, zooveel mogelijk,

worden vermeden.

Alinea 4. Wordt hier dc » heteekening" door eenen deurwaarder

bedoeld ?

Art. 40. — Sommige leden hebben tegen deze bepaling soort-

gelijke bedenkingen doen gelden, als tegen die van het
^

vorig

artikel , en meenden dus
,
dat ook het regt, om aan gevaarlijk ge-

oordeelde personen het verblijf in bepaalde gedeelten van Nedei-

landsch Indie te ontzeggen, ten minste wat Nederlanders betrelt,

door het verleenen van waarborgen moest worden beperkt. Men

sprak daarbij weder van de opdragt der beslissing aan de regter-

lijke magt; van het vorderen van verpligte overeenstemming

tusschen den Gouverneur-Generaal en den Raad van Indie over

het door den eerstgenoemden te nemen besluit ,
en inzonderheid

van verpligte mededeeling aan de Staten-Generaal.

Zeer enkelen ,
die anders de hier voorkomende bepaling ,

vooral

met het oog op de ligt te ontvlammen geestdrijverij der inlanders,

hoogst nuttig keurden ,
drongen uit een bepaald oogpunt op meer-

dere waarborgen ook voor dezen aan. Zij vreesden namelijk,

dat juist bij de toepassing op inlanders, mindere autoriteiten,

wier inlichtingen dan vooral den meesten invloed op het ver-

leenen van het bevel van den Gouverneur-Generaal zouden

uitoefenen
,
groot misbruik van de bepaling zouden kunnen maken

;

terwijl dan toch de Javaan er evenveel aanspraak op had om niet

willekeurig van zijne geboorteplaats verwijderd en aan al zijne

betrekkingen onttrokken te worden ,
als de Europeaan. Men

heeft hun geantwoord ,
dat in de uitsluitende opdragt der be-

voegdheid aan den Gouverneur-Generaal waarborg genoeg ge-

legen was ,
en dat het onmogelijk is , bij eene wet tegen elk

misbruik ook van de zijde van mindere autoriteiten te waken.

Bij de overweging van den tekst van het artikel is het vol-

gende aangemerkt

:

Alinea 1. » openbare orde." Waarom niet, als in het vorig

artikel, openbare rust? Bij de gelijksoortigheid der bepalingen

schijnt overeenstemming van redactie noodzakelijk.

Men wenscht de reden te kennen
,
waarom alleen voor de

inlanders de aanwijzing eener andere verblijfplaats zal geschie-

den. In den geest van het artikel schijnt die aanwijzing ook

voor anderen in sommige gevallen volstrekt noodzakelijk. Zal

voorts de omtrent de inlanders te nemen maatregel zich tot

aanwijzing der verblijfplaats bepalen ,
of zullen daaraan nog

andere gevolgen, bij v. gedwongen arbeid
,
verbonden kunnen zijn?

Hoe stelt men zich verder voor , op de gedwongene verblijfplaats

in het onderhoud van den verwezene te voorzien ; of zai deze

daar geheel aan zijn lot overgelaten worden ?

Het heeft eenigermate bevreemd, dat in het tegenwoordig

artikel de alinea’s 8 en 4 van art. 39 betrekkelijk de inhechte-

nisneming niet zijn overgenomen. In het stelsel der wet schijnt

voor die overname allezins reden te bestaan. Zou nog daar-

enboven hier niet eenige straf tegen de zoogenaamde rupture üe

ban moeten worden bedreigd ?

Alinea 2. De slotbepaling van art. 39 wordt hier toepasselijk

verklaard op de verwijdering van personen tot de Europesche

bevolkino- behoorende ,
maar waarom ook niet op inlanders van

hooien rang? De maatregel kan, op zoodanige personen toe-

gepast , te °ver uitziende gevolgen hebben ,
dan dat het met

wensoheiijk zou zijn ,
dat de Regering in het moederland onver-

wijld met de toedragt der zaak bekend worde.

» de eerstgenoemde maatregelen." Men zal daarvoor wei de

eerstqenoemde maatregel moeten lezen.

Art. 41. — a. In eene Afdeeling heeft men bij dit artikel

'de opmerking gemaakt ,
dat, volgens het voorgedragen reglement

,

de Gouverneur-Generaal met opzigt tot het bestuur der Indische

geldmiddelen grootere magt zou bezitten dan de Komng ten

aanzien der geldmiddelen van het moederland. Aan dezen woicrt

toch wel bij art. 61 der Grondwet het opperbestuur der geldmid-

delen opgedragen ,
maar dit opperbestuur is door andere artikelen ,

vooral die betrekkelijk het vaststellen der Staatsbegroting ,
be-

perkt. Zonder thans vooruit te loopen op het vraagstuk omtrent

het vaststellen der Indische begroting, waarover nader in dit

Verslag zal worden gehandeld ,
heb oen de leden der bmioelue

Afdeeling hier reeds aangemerkt willen hebben ,
dat zij in het

regerings-reglement beperkende bepalingen omtrent de bevoegd-

heid van den Gouverneur-Generaal tot het sluiten van geld-

leeningen noodzakelijk keurden.

b. Daar hier het woord domeinen voor het eerst voorkomt,

heelt men vrij algemeen gevraagd ,
wat daardoor zij te verstaan,

en waar de hier bedoelde domeinen gelegen zijn. Wordt daarbij

enkel gedoeld op bijzondere bezittingen van den Staat, zoo als

Buitenzorg; of ook op mijnen, die voor rekening van den Staat

worden geëxploiteerd; of beeft het begrip domein voor Neder-

landsch Indie in de opvatting der Regering eene veel wijdere

strekking, zoodat bijv. de grond van geheel Java, als in zekeren

zin ter beschikking staande van den Souverein ,
onder die bena-

ming zou kunnen worden begrepen? Voor de laatste opvatting

bestnat aanleiding in de artt. 62 en 63 van bet reglement van

1836 en in de wijze ,
waarop de Regering in hare verslagen over

den toestand van de Oost-Indische bezittingen, van gouvernements-

gronden spreekt ;
terwijl daarentegen art. 50 van het tegenwoordig

ontwerp ,
hetwelk de op Java gebevene landrente met den naam

van grondbelasting bestempelt ,
meer voet geeft aan de onderstel-

ling, dat dan toch de grond op Java geacht wordt aan de inlan-

ders te behooren. Sommigen stellen op het ontvangen van in-

lichting omtrent dit punt te meer prijs in verband met het

vraagstuk omtrent het vervreemden zoowel van woeste als van

bebouwde gronden op Java, die als gouvernements-gronden of als

staats-domein te beschouwen zijn: anderen in veroand met de in

hun oog onregtmatige wijze, waarop het Indisch Bestuur over de

sawa-vdden der inlanders op Java beschikt of zou kunnen be-

schikken. .

Art. 42. — Alinea 1. De vraag is gerezen , of de hier voorko-

mende woorden: behoudens de aanstellingen ,
door den Koning ,

van

ambtenaren voor de Indische dienst bestemd ,
eene stilzwijgende be-

vestiging behelzen van het bestaande stelsel omtrent bet verleenen

van bet radicaal van Indisch ambtenaar.

Moest die vraag toestemmend beantwoord worden ,
dan zouden

sommige leden zich met bet artikel ,
zoo als bet daar ligt

,
niet

kunnen vereenigen. Hunnes inziens moest het regeringsieglement de

koofdtrekken van bet voortaan omtrent het radicaal aan te nemen

stelsel aangeven ,
en dus aan alle deswege bestaande geschillen een

einde maken. Zij gaven gaarne toe, dat eene wetenschappelijke

opleiding voor de Indische ambtenaren een volstrekt vereisclite

is ,
en dat bet stelsel om hen vóór de aanstelling aan een be-

paald onderzoek te onderwerpen gehandhaafd verdiende te worden

;

maar die opleiding en de examina moesten ook in Indie kunnen

plaats hebben. Was, zoo als men uit gezegden van den Minister

van Koloniën moest opmaken, de tegenwoordige toestand van liet

onderwijs in Indie een hinderpaal tegen de verwezenlijking van dit

denkbeeld, dan behoorden alle krachten te worden ingespannen

,

om dat onderwijs op een beteren voet te brengen ,
of liever om

daaraan meer uitbreiding te geven. Men moest toch niet vergeten,

dat in de thans bestaande bepalingen omtrent het radicaal der

Indische ambtenaren eene voortdurende bron van ontevredenheid

voor de in Indie gevestigde Nederlanders ,
eene aanleiding tot

verwijdering- tusschen de koloniën en het moederland gelegen was.

Die Nederlanders werden door het gemis aan gelegenheid om

hunne in Indie geborene en opgevoede zonen in ambtsbetrekkingen

o-eplaatst te zien, op een zeer kwetsbaar punt, namelijk in hun

ouderlijk gevoel, gegriefd. Verkeerde gevolgen dex- plaatsing als

ambtenaar van In Indie geborene en opgevoede jongelingen waicn

veel minder te vreezen, dan juist die regtmatige ontevredenheid.

Die "verkeerde gevolgen zouden daarenboven zich nimmer sterk

doen gevoelen, omdat altijd uit den aard der zaak een aanmei-

kelijke toevoer van geschikte ambtenaren uit het moederland naai

de overzeesche bezittingen zou plaats hebben.

Andere leden stelden op den voorgrond ,
d t ae aangehaalue

woorden van art. 42 niets meer beteekenen ,
dan dat de eei ste aan-

1UJBLAD VAR DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853. II.
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stelling van voor de Indische dienst bestemde ambtenaren door den
Koning geschiedt, maar meenden dan ook in dien zin de voor<m-
dragene bepaling allezins te moeten goedkeuren. Ook deze leden
zijn doordrongen van het besef der noodzakelijkheid van eene
wetenschappelijke opleiding der Indische ambtenaren. Het staats-
belang vordert echter, hunnes inziens, gebiedend, dat die oplei-
ding in Nederland plaats hebbe en dat daar de examina worden
afgenomen. Men moet zich niet blootstellen aan de kans, dat het
<5Drp3 Indische ambtenaren na eenige jaren kunne bestaan uit
personen in Indie geboren en opgevoed. Dit echter zou, tot groot
nadeel der Nederlandsche belangen, onmiskenbaar de strekking
van het tegenovergestelde stelsel zijn. Het is tot afwending 'van
die strekking, dat op dit punt voor Rritsch Indie soortgelijke in-
stellingen als de onze bestaan. Men wil daar, even als bij ons,
een corps ambtenaren

, verknocht aan de belangen van het moe-
derland, niet zoodanig een, dat door geboorte, opvoedingen ver-
blijf aan dat moederland vreemd is.

Ten slotte gaf men van deze zij'de der Regering in overweging,
cm, tot wegneming van allen twijfel, den aanhef van het artikel
aldus te doen luiden : De eerste aanstelling der ambtenaren ge-
schiedt door den Koning ; de verdere bevordering enz.

In eene der Afdeelingen heeft men, zonder dat daar in eene
behandeling van het aangeroerde punt van geschil werd getre-
den

, de vraag gedaan
, of het regerings-reglement niet bepa-

lingen omtrent het radicaal der Indische ambtenaren behoorde
te behelzen, en werd zelfs door sommigen het gemis dier bepalin-
gen als eene onvolledigheid in het ontwerp aangemerkt.

Alinea 2. De meerderheid der aan het onderzoek deelnemende
leden heeft zich voor de regeling ook der burgerlijke pensioenen,
niet bij Koninklijke ordonnantie, maar door eene van de wetge-
vendejnagt in Nederland uitgaande wet verklaard. Men voerde
daarbij aan, dat die wettelijke regeling in het belang der betrok-
kene ambtenaren zelven zou zijn, wier uitzigt op pensioen langs
dien weg beter zou zijn verzekerd; dat thans met opzigt tot het
pensioneien der ambtenaren groote verkeerdheden bestonden, waar-
van niet de minste was, dat niet zelden van de gestelde regelen
werd afgeweken

; en dat ook het bedrag der pensioenen niet goed
geregeld was; moetende die der hoogere ambtenaren over ’t al-
gemeen als te ruim, die der mindere ambtenaren als te karig
woi den aangemerkt. De overige leden konden een en ander niet
toestemmen en verklaarden zich voor het regelen van dit onder-
werp door den Koning. Bij de beoordeeling van het bedrag der
pensioenen moest niet uit het oog worden verloren, dat de amb-
tenaren zelven daartoe bijdroegen, en dat de dienst in Indie, ook
van burgerlijke ambtenaren

, niet met die in het moederland kon
worden gelijkgesteld. Dat de regeling bij de wet in het belang
dei ambtenaren zelven zou zijn, was te minder te verwachten,
omdat telkens als dit onderwerp in de Tweede Kamer is aan-
geroeid, het uitsluitend in eenen geest van bezuiniging is geweest.

In eene Aldeeling is de vraag gedaan
, ot indien de regeling

van dit onderwerp bij Koninklijke ordonnantie behouden bleef,
er bezwaar zou bestaan

, om de daaromtrent te volgen hoofdbe-
ginselen, in den geest der artt. 89—91 van het bestaande regerings-
reglement

, waarbij ook het vormen van een pensioenfonds voor
ambienaars-weduwen is voorgeschreven, in de wet op te nemen.

Art. 48.— In eene der Afdeelingen wilde men, op het voetspoor
van art. 61 der Grondwet, hier bijgevoegd hebben, dat de jaar-
^veelden der ambtenaren op de begrooting worden gebragt

; welk
verlangen dan met het denkbeeld zamenhing, dat ook de Indische
begiooting door de wetgevende magt in Nederland zou worden
goedgekeurd.

In eene andere Afdeeling werd in bedenking gegeven, of niet,
terwijl ovciigens de hier voorkomende bepaling in haar geheel
bleef, mede in navolging van art. 61 der Grondwet, de regeling
door de wet van de bezoldiging der regterlijke ambténaren zou
kunnen worden voorgeschreven. Daardoor zou, meende men,
de onafhankelijkheid der regterlijke magt te beter worden ver-
zekerd. Men deed echter daartegen opmerken

, dat de vaststel-
ling van zulk eene wet, waarvoor bijzondere bekendheid met
de mindeie of meerdere kostbaarheid van levenswijze in ver-
schillende oorden van Nederlandsch Indie vereischt werd, mis-
schien moeijelijkheid zou opleveren. Ten slotte dus was men daiir
viij algemeen met de regeling der jaarwedden ook van de
iegterlijke ambtenaren door den Koning tevreden, mits dat de
Indische begroeting

, waarop die jaarwedden gebragt worden

,

door do wetgevende magt in Nederland wierd goedgekeurd.
Art. 41. a. Door velen is gevraagd

, wie onder staatsper-
sonen zijn te verstaan. Daarover moest later geen twijfel kunnen
bestaan. Sommigen wilden dit woord door hoofden vervangen,
maar dan ook de bepaling Van het laatste gedeelte van het artikel
tot de dcssM-hoofden uitgestrekt hebben.

6. In do tweede plaats Avenseht men opgchclderd te zien, wat
te dezer plaatse onder » abolitie" is begrepen. In den rc>"el ver-
staat men daaronder stuiting van reeds uungevungeuo procedures;

maar vermits art. 20 van het bestaande reglement , waarop men
bij het opstellen van het tegenwoordig artikel het oog heeft gehad,
van tweederlei soort van abolitie , die vóór en die na den re^ts-
ingang, spreekt, is de zaak onduidelijk.

°

e. Door eenigen is twijfel geopperd
, of het de bedoeling der

Regering is
, dat ook in het geval der uitoefening van het re»t

van amnestie en abolitie het Hooggeregtshof moet worden gehoord.
Aan de meesten kwam dit niet zoo voor, maar ook dezen erkenden]
dat. de redactie duidelijker kon zijn. Kwam in het oog der Re-
gei ing bij amnestie en abolitie geen advijs van het Hooggerechts-
hof te pas

, dan moest de bepaling daaromtrent in eene afzonder-
lijke alinea geheel van die wegens het regt van gratie worden
afgescheiden. — Wat de zaak zelve betreft, waren er leden, die
bij den eersten opslag het advijs van het Hooggeregtshof ook 'voor
het geval van amnestie en abolitie wilden hebben gevorderd.
Men deed hun echter opmerken, dat bij zoodanige kwijtschelding
of stuiting van regtsvervolging meer uitsluitend staatkundige be-
weegredenen golden

, en dat het minder eigenaardig was
, de

regterlijke magt over dergelijke beweegredenen te doen oordeelen.
Maar zou dan, vroeg men, voor dit geval het hooren van den
Raad van Indie niet moeten worden voorgeschreven ?

Art. 45. — a. Naar het gevoelen van vele leden is de aan
den Gouverneur-Generaal opgelegde verpligting, om over het ver-
leenen van dispensatien het Hooggeregtshof te hooren

, in te
algemeene bewoordingen gesteld. De raadpleging schijnt bijv. ten
aanzien van ordonnantiën van eenen fiscalen of zelfs van eenen
administrativen aard overbodig.

b. Het slot van het artikel werd door eenige leden te onbepaald
geacht. Zij wilden daar, ook in verband met het gevoelen, om
de benaming bij art. 22 aan de drie soorten van wettelijke veror-
deningen gegeven, te wijzigen

,
gelezen hebben : echter niet anders

,

dan in de bepaalde gevallen en op de wijze bij de wetten , Koninklijke
besluiten en ordonnantiën omschreven.

e. Eenigzins in strijd hiermede werd door eenige leden beweerd,
dat de Gouverneur-Generaal in alle gevallen dispensatien moet
kunnen verleen en

, mits onder de waarborgen, voorgesehreven voor
elke andere uitoefening zijner wetgevende magt, en dus, volgens
het beginsel van art. 21 van het voorgedragen reglement, niet
anders dan in overeenstemming met den Raad van Indie.’ De
wetgevende magt, zeide men

, is altoos tot het verleenen van dis-
pensatie bevoegd.

Art. 46. — a. Zoo als dit artikel thans is geredigeerd, zou
daaruit volgen, dat niet enkel de aan ingezetenen van Nederlandsch
Indie behoorende grootere schep n

,
maar ook de inlandsche praauwen

zeebrieven moeten hebben, en dat dus ten aanzien dezer laatste het
bestaande stelsel omtrent de jaarpassen zou worden af»eschaft.
Men gelooft, dat zulk eene bepaling moeijelijk zou zijn toe te
passen. De zwarigheid ware weg te ruimen door de bijvoeging,
dat het verleenen van jaarpassen aan inlandsche vaartuigen bij
ordonnantie geregeld wordt.

°

b. Voor zoover dan de overige inhoud van het artikel alleen
op grootere zeeschepen slaan zou, zien eenige leden er bezwaar
in

, dat het artikel zich omtrent de regeling van het onderwerp
op algemeene verordeningen beroept, welke benaming in dit regle-
ment van eenen meer onbestemden aard is en de drie soorten
van wettelijke verordeningen, voor Nederlandsch Indie verbindende,
omvat. Vooral sedert de uitvaardiging der scheepvaartwetten
van 1850, waarbij het onderscheid tusschen de Nederlandsche
en Nederlandsch-Indische vlag in Indie is afgeschaft, is de zaak,
die het hier geldt , tot zekere hoogte bij wetten , van de wet-
gevende magt in Nederland uitgegaan, geregeld. De Gouverneur-
Generaal heeft thans de bevoegdheid tot het verleenen van zeebrieven
voor in den vreemde gebouwde schepen, die het eigendom van
ingezetenen van Nederlandsch Indie worden, of behoorde die be-
voegdheid ten minste te bezitten, zoo daaromtrent nog twijfel
bestaat. Men zag daarom hier liever, voor zooveel de "grootere
schepen betreft, alleen van de bepalingen der wetten gewag gemaakt.

c. Nog is gevraagd, of het, om noodelooze vertraging voor
te komen, niet nuttig is, dat ook de gezaghebbers op de buiten-
bezittingen de bevoegdheid bezitten tot het verleenen van zeebrieven
voor schepen en vaartuigen daar gebouwd.

drt. 47.— Enkele leden wilden dit artikel doen vervallen; zij

zagen het verband, waarin het tot art. 66 staat, niet in. Men
heeft hun geantwoord, dat art. 47 alleen strekt om de ma"t aan to
wijzen , die de onteigening ten nlgemeemen nutte beveelt'] terwijl
tu t. 66 de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de ont-
eigening plaats heeft, regelt.

Art. 48. — (i. In eene der Afdeelingen hoeft men nagenoeg
algemeen de juistheid van liet gezegde der Memorie van° Toe-
lichting betwist, dat bij dit en het volgend artikel de bestaande
bepalingen tot bescherming der inlandsche bevolking zijn ver-
sterkt en uitgebreid. Welverre vandaar, vond men in het tegen-
woordig artikel niet meer dan eene andere lezing van art. 98 van
hot bestaande reglement, eene bloote aanmaning of goeden raad

N
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aan den Gouverneur-Generaal, die, evenmin als dat artikel,

eeni°- wezenlijk gevolg zou hebben. Veel meer was ernoodig pm

het aangewezen doel, de bescherming der inlandsche bevolking

tegen willekeur ,
die

,
gelijk uit een aantal voorbeelden zou kunnen

blijken, thans ten eenen male onvoldoende was, te bereiken. Er

bestonden in dit opzigt groote verkeerdheden, die door het ver-

leenen van krachtige waarborgen tegengegaan of onmogelijk ge-

maakt moesten worden.— In de andere Atdeelingen werd het artikel

insgelijks ,
of omdat het niet meer dan een nudurn praeceptum

_

m-

hie?d, of ook uit geheel andere oogpunten, bestreden. Sommigen

noemden het overbodig, omdat de aard der zaak dan toch wel

medebrengt, dat bescherming van den inlander tegen willekeur tot

de gewigtigste pligten van den Gouverneur-Generaal behoort. Er

lag zelfs
5

in de aanmaning tot vervulling van dien pligt iets ver-

nederends voor den Nederlandschen naam, omdat daaruit al te

leiden ware ,
dat die pligt tot nu toe niet naar behooren was

vervuld. Daarentegen waren in die Afdeelingen enkelen, naar

wier gevoelen aan het hier bestaan van grove misbruiken niet

kon worden getwijfeld. Daartoe rekende men bijv. dat Europe-

sche en inlandsche ambtenaren, onder anderen ook bij hunne

rondreizen, leverantien en persoonlijke diensten vorderden zonder

of zonder genoegzame betaling. Had de Regering deze en dergelijke

verkeerdheden krachtig willen tegengaan, niet slechts zou de tegen-

woordige bepaling anders hebben moeten gesteld zijn, maar geheel

het reglement zou dan eenen anderen geest moeten ademen.

Intusschen vond het artikel in al de Afdeelingen ook verdedigers.

Zij herinnerden ,
dateene aanbeveling, als hier voorkomt

v
mede in

de vroegere reglementen gevonden werd
,
zoodat de weglating reeds

uit dien hoofde eene bedenkelijke zijde had. Maar daarenboven

was het goed en nuttig den pligt tot bescherming der inlandsche

bevolking in te scherpen. Er lag daarin eene geruststelling voor

hen, die zich voorstelden, dat het regeringsstelsel in Nederlandsch

Indie enkel op het winnen der hoofden of aanzienlijken berustte,

zonder dat men zich om het lot van den minderen man bekreunde.

Het was al verder onjuist , dat de vroegere bepalingen van dezen

aard geenerlei wezenlijke vrucht hadden gedragen. Met het oog

op het hier bedoelde voorschrift van het reglement van 1836, heeft

de Indische Regering onderscheidene nuttige verordeningen tot

bescherming van den inlander uitgevaardigd. Men wilde dan

ook aan deze zijde geenszins ,
dat het voorschrift een nudum

praeceptum wierd of bleef, maar gaf integendeel in overweging

om daaraan meer klem te verschaffen, bijv. door de bijvoeging

dat binnen een zeker aantal jaren na de afkondiging van het

reglement, de bestaande bepalingen tot bescherming van den

inlander zullen moeten worden herzien en versterkt en de naleving

daarvan door strenge straffen verzekerd.

b. In eene der Afdeelingen heeft men zich meer bepaald

tegen het behoud der 2de alinea van het artikel verklaard.

Men noemde daar het voorschrift ,
dat de Gouverneur - Generaal

stiptelijk voor de nakoming der hier bedoelde verordeningen

zorgt , overbodig , omdat die zorg dan toch wel in de algemeene

verpligtingen zijner betrekking ligt. Niet minder onnoodig scheen

het, te spreken van het gelegenheid geven tot het vrijelijk

inleveren van klagten : art. 103 van het ontwerp had door de

algemeene bepaling omtrent het regt van petitie daarin voor-

zien. — Deze bedenkingen werden op soortgelijke gronden, als

hiervoor onder azijn aangevoerd, bestreden. Men voegde erbij,

dat , voor zoover art. 103 geacht moest worden alleen op schrif-

telijke verzoeken te slaan, het allezins wenschelijk was, te doen

blijken , dat de gelegenheid tot mondelinge klagte nimmer mogt
worden afgesneden.

Art. 49. — a. Vele leden waren van gevoelen, dat ook dit

artikel geene genoegzame waarborgen aanbood, om den inlander,

wat het verstrekken van persoonlijke diensten betreft, voor wille-

keur en verkeerde behandeling te vrijwaren. Sommigen voegden

er bij , dat de werking van het tegenwoordig stelsel omtrent de

heerediensten hoogst noodlottig was ; dat zij gepaard ging met eene

reeks van misbruiken
,
waarvan een zwart tafereel kon worden

opgehangen en die als historische feiten geen tegenspraak duldden
;

en dat het tegenwoordig artikel even weinig zou uitwerken als

art. 100 van het bestaande reglement, hetwelk uitging van de

onderstelling, dat de persoonlijke diensten der inlanders door

reglementen binnen enge grenzen zouden worden beperkt en toch

de bedoelde misbruiken in geenen deele heeft gekeerd.

Daartegenover stond het gevoelen van anderen
,
die verklaarden

met genoegen het thans behandelde voorschrift te hebben gezien
,

als uitzigt gevende op het eindelijk tot stand komen van de reeds

in 1836 bevolen regeling der heerediensten
, en die tevens het

voornemen toejuichten der Regering om bij de voor te schrijven

vijfjarige herziening naar vermindering van dezen op de bevolking

drukkenden last te streven.

b. Van deze laatste zijde vroeg men echter, hoe met' deze be-

paling van het artikel de thans plaats hebbende vernieuwing van
alle suikercontracten voor twintig en meer jaren te rijmen was;

alsmede het van tijd tot tijd uitgeven van nieuwe zoodanige

contracten. Of werd de verpligting om voor <le suikerfabrieken

te planten en te arbeiden ,
door de Regering niet onder de heere-

diensten begrepen ? In naauw verband met deze laatste vraag

,

gaf men in eene andere Afdeeling het verlangen te kennen , on-

derrigt te worden, of door de woorden van het artikel: diensten

in het algemeen belang nog iets anders begrepen werd dan diensten

aan werken ten algemeenen nutte. Men twijfelde daar namelijk,

of onder de hier bedoelde persoonlijke diensten ook die ten behoeve

van het cultuurstelsel begrepen waren.

c. Het vraagstuk of het stelsel der heerediensten op Java be-

stendigd dan wel afgeschaft moest worden, is mede bepaald ter

sprake gekomen. Daarbij heeft men zich nergens voor eene dade-

lijke afschaffing verklaard, maar wel zijn er verscheidenen geweest,

die eene trapsgewijze, uiterst behoedzame afschaffing, des noods

binnen een bij de wet te bepalen tijdvak, even wenschelijk als nood-

zakelijk keurden. Eenige leden meenden, dat zulk eene langzame

afschaffing vrij duidelijk in het artikel zelf lag.
.

Anderen konden

dit niet inzien en betreurden het , dat ook hier weder de Rege-

ring het stelsel, dat zij is toegedaan, volstrekt niet heeft uiteen-

gezet.

Vóór de afschaffing der heerediensten is aangevoerd ,
dat het

hier eene zaak geldt ,
waarbij het misbruik onafscheidelijk is van

het gebruik, en dat het denkbeeld, als of de Javaan dwang of

een bijzonderen prikkel behoeft om te arbeiden, hoe langer zoo

meer verzwakt. In vele gevallen kan men tegen een matig loon,

geheel vrijwillig, alle gevorderde diensten van hem erlangen.

Opmerkelijk achtte men in dit opzigt wat op bladz. 57 van het

Oost-Indisch verslag over 1850 gezegd wordt over de uitkomsten

van den maatregel om bij het aanleggen van openbare werken te

Soerabaija de gedwongene koelies door vrijwillige arbeiders ffi ver-

vangen. De leden, wier gevoelen hier wordt uitgedrukt ,
twijfelden

dan°ook niet, dat het Gouvernement op den duur ondervinden

zou, dat het zelfs uit een geldelijk oogpunt voordeeliger was,

den arbeid aan openbare werken te betalen ,
dan die door gedwon-

gene diensten tot stand te brengen.

Verscheidene andere leden lieten het gevoelen doorblinken, dat

eene geheele afschaffing der heerediensten zoowel uit een finantieel

als uit een staatkundig oogpunt uiterst moeijelijk tot stand te

brengen zou zijn. Van de andere zijde werd dit in zooverre

toegegeven, als men erkende, dat altijd noodzakelijke uitzonde-

ringen zouden moeten blijven bestaan. Als zoodanig noemde

mende persoonlijke diensten , die de Javaan, volgens zijne voor-

ouderlijke instellingen ,
in het belang der dessa verrigt. Af-

schaffing dier diensten was onmogelijk: men kon alleen tegen

overdrijving waken door zooveel mogelijk op goede keuzen van

dessa-hoofden te werken. Eene andere door de wet der nood-

zakelijkheid gebodene uitzondering betrof de persoonlijke diensten

der inlanders ten behoeve van het leger , als de omstandigheden

het mobiel maken daarvan op Java vorderen.

Aan den anderen kant achtten sommigen de afschaffing binnen

een zeker tijdsverloop der persoonlijke diensten ook ten behoeve

der inlandsche hoofden zeer denkbaar. Die afschaffing zou echter

vooral langzaam en trapsgewijze, ja zelfs niet dan tegen scha-

deloosstelling ,
kunnen plaats hebben.

d. Onder de leden , die de afschaffing der heerediensten op

eene eenigzins uitgebreide schaal niet mogelijk achtten , waren

er ,
naar wier gevoelen de te dien aanzien bestaande bezwaren

grootendeels zouden zijn weg te nemen
,

indien eenige hoofdbe-

ginselen wegens geheel dit onderwerp vastgesteld en streng ge-

handhaafd wierden. Zij wezen als zoodanig aan

:

1°. het brengen eener behoorlijke verhouding tusschen de ei-

genlijke heerediensten ten behoeve van inlandsche hoofden en

tot het aanleggen van werken van algemeen nut aan de eene

zijde, en de diensten in het belang van het cultuurstelsel aan

de andere zijde: waarbij dan tevens naauwkeurig moest worden

aangewezen, welke diensten beloond en welke niet beloond zullen

worden ;

2°. de bepaling van een maximum der door de bevolking van

iedere dessa te verrigten algemeene en bijzondere diensten; welk

maximum, overeenkomstig eene in 1849 gedane aanschrijving,

daarin zou kunnen bestaan , dat dagelijks nooit meer dan één

man van de zeven dienstpligtige huisgezinnen tot zulke diensten

wierd opgeroepen

;

3°. het aanwij zen van een vasten maatstaf van belooning voor

diensten in het belang van het cultuurstelsel; en

4°. het aannemen van den regel, dat onder geen voorwendsel

hoegenaamd gedwongene leveringen onder heerediensten zouden

kunnen worden begrepen.

e. Behalve de leden ,
wier gevoelen over de al dan niet

trapsgewijze afschaffing der heerediensten reeds is medegedeeld

,

waren er ,
die gaarne erkenden ,

niet genoegzaam op de hoogte

te zijn, om te beslissen, of die afschaffing door den tijd zonder

nadeel plaats kan hebben. Dezen wenschten op dit punt te wor-
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den ingelicht, of wel dat in Indie een bepaald onderzoek plaats

had omtrent de. werking van het thans te dezen aanzien aldaar
bestaande stelsel.

f. Vermits de algemeene en bijzondere verordeningen omtrent
de persoonlijke diensten der inlanders, welker bestaan bij de
nrtt. 99 en 100 van het reglement van 1836 werd ondersteld

,

ook thans nog niet tot stand gebragt zijn, wenschten eenige

leden inliet tegenwoordig art. 49 een termijn te hebben bepaald,
binnen welken de daar bedoelde algemeene verordeningen zouden
moeten worden vastgesteld.

Door andere leden werd evenwel de twijfel geopperd, of het
wel volkomen juist is, hier van algemeene verordeningen te spre-
ken. Volgens den aanhef van art. 49 is het eene gewestelijke rege-
ling, die daar wordt bedoeld. Zij zou, naar het gevoelen dezer
leden, in nog kleinere kringen, bijv. bij 'regentschappen, behooren
plaats te hebben. Maar dan scheen men ook in het 1ste lid van
het artikel voor algemeene verordeningen te moeten lezen: gewes-
telijke of plaatselijke verordeningen

,
die echter altoos van den

Gouverneur-Generaal zouden moeten uitgaan.

g. Men zou het een nuttigen waarborg achten
,

dat bij het
tegenwoordig artikel het voorschrift wierd gevoegd

,
dat in het

-aan de Staten-Generaal jaarlijks te geven verslag omtrent den
staat van Nederlandsch Indie vermeld zal worden . in welken
staat zich de voorgeschreven regeling der heerediensten bevindt.

/(. In verband met art. 97 van het ontwerp
,
schijnt de uit-

drukking: inlandsche bevolking minder juist. Daaronder zijn toch
•ook de Chinezen, Arabieren enz. begrepen, van wie, naar men
meent, geene persoonlijke diensten worden gevergd. Men zou uit

•dit oogpunt hier liever van inboorlingen gesproken zien.

Art. 50. — a. Vrij algemeen heeft men in eene Afdeeling de
opneming van dit artikel in het reglement afgekeurd. De gron-
den dier afkeuring waren daarin gelegen, dat hier slechts van
déne belasting gesproken wordt, en dat het voorschrift daaromtrent
zich tot Java beperkt. Men meende dat in deze wet óf eene re-

geling in hoofdtrekken van alle in Indie op te leggen belastingen

moest voorkomen, hetgeen voorzeker uit onderscheidene oogpunten
wenschelijk zou zijn ; of wel dat het reglement ook over het

Reffen der zoogenaamde landrente het stilzwijgen moest bewaren.
Nu men eenmaal van landrente spreekt, meenden enkele leden te

moeten doen opmerken, dat ook in een deel van Sumatra (het

Palembangsche) landrente geheven wordt, welke heffing, volgens
hen, strijdig is met de zeden en gewoonten. van de bevolking dier

landstreek. Zij meenden dus te moeten vragen, of die belasting
aldaar zal behouden blijven en zoo ja, op welken voet. Evenzoo
waren er enkelen, die met de bedoeling der Regering omtrent
de vooitdurendo instandhouding der zoogenaamde vertiening op
Celebes wenschten bekend te wrorden gemaakt.

In andere Afdeclingen heeft men zich bepaald tot de vraag,
waarom hier bij uitzondering de landrente op Java werd vermeld.
Het antwoord is geweest, dat men aan de Indische Regering de
verpligting wilde opleggen

,
om deze belasting niet te doen heffen

'dan in overleg met de hoofden en oudsten der gemeente.
Aan deze laatste opmerking knoopte zich echter eene andere.

Het schijnt niet twijfelachtig, dat in vroegere regerings-reglemen-
ten eene soortgelijke bepaling als de hier voorkomende is opge-
nomen, omdat men van lieverlede tot de overtuiging Avas geko-
men

, dat van de drie stelsels, welke in Britsch Indie ten aanzien
•der heffing eener grondbelasting gevolgd zijn ,

namelijk het zemin-
dary-, het ryot war- en het village-system

,
het laatste, dat is de

heffing bij gemeentelijken of dorps-a&nslag
,
de voorkeur verdiende ,

en omdat men dien ten gevolge den Gouverneur-Generaal aan dit

laatste stelsel wilde binden. Blijkens de Memorie van Toelichting
schijnt zoodanige bedoeling ook aan het tegemvoordig artikel ten

grondslag te liggen. Is dit echter Averkelijk zoo, dan behoorde dit,

naar het gevoelen van verscheidene leden, in liet tegenwoordig
voorschrift duidelijker uit te komen, en het artikel dus eene meer
regtstreeksche aanmaning aan den Gouverneur-Generaal in dien

zin te behelzen.

In verband met dit laatste verklaarde een lid, niet tegclooven,
dat het zemindary- stelsel in Bengalen zoo slecht heeft gewerkt, als

de Memorie van Toelichting te kennen geeft; hetgeen aan een
ander aanleiding gaf tot de vraag aan de Regering, of het on-
gunstig oordeel, daar over dit stelsel uitgesproken, zich heeft be-
vestigd.

b. In drie Afdeclingen heeft men gevraagd, of men uit den
inhoud van art. 50 moet opmaken , dat do landrente in ’t vervolg
over geheel Java zal worden geheven en dus ook daar ingevoerd,
waar zij thans niet bestaat ,

of Avaar te dezen aanzien een geheel
verschillend stelsel gevolgd Avordt. Sommigen deden die vraag in

de overtuiging, dat de toestand der Preanger Regentschappen

,

alsmede van do residentien Mndiocnen Kodiri, dringend en spoedig
hervorming eischt.

lu oeno andere Afdeeling vestigde men vooral ook daarop do
aandacht, dat art. 64 van het bestaande reglement, hetwelk met

opzigt tot de heffing der landrente eene bepaalde uitzondering

A-oor de Preanger Regentschappen vaststelde, than3 , zonder eenige

toelichting , is weggelaten. Zoo die Aveglating met het voornemen
der Regering zamenhing om het landrente-stelsel in de Preanger
Regentschappen in te A’oeren, dan zouden sommige leden dier

Afdeeling juigt de opneming van eene zoodanige bepaling, als in

het aangehaalde art. 64 is vervat, noodzakelijk keuren. Daardoor
werd de zaak op den bestaanden voet in stand gehouden , tot dat

de Koning deswege zou hebben beschikt
, en bezat men dus een

Avaarborg tegen ligtvaardige beslissingen. Uit hetzelfde oogpunt
hadden deze leden art. 70 van het bestaande reglement , betrekking

hebbende tot de teelt van specerijen op de Moluksche eilanden,

behouden willen zien. Enkelen namen daaruit aanleiding om
van hunne overtuiging te doen blijken , dat elke verandering van
geAvigtige beginselen omtrent het imvendig beheer van Nederlandsch
Indie behoort tot de onderwerpen , bij het slot van art. 59 der

GrondAvet bedoeld.

c. Het is in het oog gevallen , dat bij het bestaande reglement

in de artt. 62 en 63 veel uitvoeriger voorschriften omtrent de heffing

der landrente op Java voorkomen, dan in het thans behandeld
artikel. Niet slechts is dien ten gevolge de thans voorgestelde

bepaling minder volledig, maar tevens vertoont zich de belasting

in een geheel ander licht. In het bestaande reglement geldt het

een huur van gronden, dessa’sgeAvijze te bepalen; hier eene eigen-

lijke grondbelasting. Men Avenseht daaromtrent opheldering en
tevens inlichting , of de opbrengst der landrente in producten

, die

volgens Amoegere reglementen mogelijk was , thans niet meer kan
plaats fiebben.

d. Blijft het artikel in de wet behouden
,
dan zouden sommige

leden daaraan hun zegel niet kunnen hechten , indien daarbij geene

waarborgen wierden geAroegd tegen de verkeerdheden, thans aan eene

op zich zelve doeltreffende belasting verbonden. Over zulke waar-
borgen is in al de Afdeelingen gehandeld. Men noemde daarbij

in de eerste plaats, de vaststelling van een vasten maatstaf, naar
welken de landrente voortdurend zou Avorden geheven

,
en die op

1/5 of 1/g van het product van den grond zou kunnen worden be-

paald, of op zoodanig ander cijfer, als blijken zou met de billijk-

heid en het belang der inlandsche bevolking overeen te komen.
Andere leden wilden echter geen vast cijfer van opbrengst aange-

nomen , maar voor de belasting een maximum Amstgesteld hebben ,

hetAvelk bijv., even als zulks bij het reglement omtrent de particu-

liere landerijen van 28 Februarij 1836 ( Indisch Staatsblad n°. 19)

is bepaald, een vijfde gedeelte van het werkelijk gewas in ieder

jaar zou kunnen bedragen.

Een tweede Avaarborg werd door onderscheidene leden gezocht

in eene regeling der belasting naar het belastbaar A-ermogen , zoo

als dit uit eene algemeene opmeting der gemeentegronden op Java
zou blijken. Die opmeting werd door sommigen zeer mogelijk

geacht; ofschoon er andere leden waren, die dit of betAvij telden

,

óf zich tegen geheel het denkbeeld der heffing naar het belastbaar

vermogen verklaarden , omdat dit Europeesch denkbeeld niet in

Indie te huis behoorde, waar hunnes inziens geene andere billijke

grondbelasting denkbaar was ,
dan afwisselende naar mate van

het jaarlijksch geAvas op de belaste landerijen. De eerstbedoelde

leden beriepen zich op hetgeen OArer de mogelijkheid van nasporin-

gen naar het belastbaar vermogen en van te dien einde te bewerk-
stelligen opmetingen in de Memorie van Toelichting A’oorkomt.

Zij voegden er bij, dat de landrente op Java door Baj'jles, met het

oog op opmetingen van den grond is ingevoerd ; dat het opmeten
der sawa-velden avcI een Averk is van grooten ontvang , maar dat

daarin geene reden ligt, om daarmede niet een aanvang te ma-
ken; dat het tegemvoordig tijdstip daarvoor gunstig is , daar do

Delftsche academie verscheidene jeugdige burgerlijke ingenieurs

,

voor dezen arbeid allezins geschikt, zou kunnen leveren; en dat,

mits de zaak slechts met voorzigtigheid Avierd aangelegd en men
dus de inlanders trachtte te overtuigen , dat enkel het zoeken A-an

billijke grondslagen en het geven van Avaarborgen tegen afpersing

werd bedoeld
,
geene onrust uit dezen hoofde onder de Javaansche

bevolking zou te vreezen zijn. Ten bewijze der mogelijkheid van

do opmeting voerde men verder aan , dat verscheidene particuliere

landbezitters ,
onder anderen de eigenaar van het uitgestrekte

landgoed Soekaboemi , hunne goederen, zelfs met hulp van JaA’a-

ncn
,
hebben doen kadastreren. In allen gevalle moest men het

verkeerd achten, dat de Regering, die, blijkens de Memorie van

Toelichting ,
onderzoek en regeling dezer zaak zoo nuttig oor-

deelde, het geven van bevelen daaromtrent afhankelijk stelde

A

rnn

het aannemen van het tegenwoordig ontwerp. Was de betere

regeling, die men op het oog had, mogelijk, dan zou het te be-

treuren zijn, dat het tot stand brengen daarvan Avierd uitgesteld

,

en moest men vragen , Avaarom daartoe niet reeds vroeger de hand

aan het Averk Avas geslagen.

Daarenboven deed men opmerken , dat met opzigt tot dit punt

eenige strijd bestond tusschen de Memorie A'an Toelichting en het

voorgedragen wets-artikel. Do memorio spreekt van het strcA'en
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naar eene heffing ,
op opmetingen en daarop gegronde

_

schatting

van het belastbaar vermogen berustende; het wets-artikel daar-

entegen van eene soort van heffing bij admodiatie; van regeling

in gemeen overleg met de hoofden en oudsten der gemeente.

e. Sommige leden
,

ofschoon anders overtuigd dat de ge-

meentelijke aanslag voor de landrente op Java, wegens den bij-

zonderen aard van het grondbezit aldaar, behouden moest blijven,

meenden toch te moeten vragen, of niet daar, waar de sawa-

velden tusschen de dorpbewoners verdeeld zijn, zoo als in Ban-

tam, hoofdelijke aanslag mogelijk en verkieslijk zou wezen.

ƒ• Uit een gezegde op blz. 15 1 van het Oost-Indisch Verslag

over 1849 laat zich afleiden, dat voor de velden, waarop produc-

ten ten behoeve van de Europesche markt worden geteeld, vrij-

stelling van landrente wordt verleend. Men wenscht te weten,

of die vrijstelling algemeen is ,
en of daaromtrent geenerlei be-

paling in het reglement moet worden opgenomen.

g. Eindelijk zijn nog te dezer gelegenheid door een lid de goud-

delvin<mn op Menado ter sprake gebragt. Hij wenschte te weten,

of het°de bedoeling is, de indirecte belasting, daar door betaling

van minder werkloon aan de delvers geheven
,
op denzelfden voet

als tot nu toe te laten voortduren. Zijnes inziens was de opbrengst

dier gouddelvingen
,

juist ten gevolge der karige betaling van

werkloon, minder dan zij zou kunnen zijn.

Art. 51. — a. Men is hier teruggekomen op de reeds bij art. 41 &

o-edane vraag over de minder of meerder uitgestrekte beteekenis

van het woord domeinen in het tegenwoordig ontwerp. Die vraag

werd thans door sommigen aldus geformuleerd : of onder de hier

bedoelde domeinen de souvereiniteitsregten op den grond van Java,

en dus ook het regt tot heffing van landrente en vordering van

persoonlijke diensten begrepen waren; terwijl anderen er nog de

vraag bijvoegden, of de djati-bosschen op Java, waaraan in het

reglement van 1836 een bepaald artikel (art. 67) is gewijd, dat

hier niet is overgenomen, in den zin der wet domeinen zijn.

b. Aannemende dat aan het woord domeinen te dezer plaatse

eene meer uitgestrekte beteekenis moet worden gegeven, is de

vraag gerezen, of dan door het artikel niet zijdelings het bestaande

stelsel bevestigd wordt, om het particulier landbezit op Java zoo-

veel mogelijk tegen te gaan. Wilde men dit landbezit bevorderen,

dan zou toch iedere verkoop niet afhankelijk moeten worden ge-

steld van eene voorafgaande uitdrukkelijke magtiging des Konings,

maar veeleer de Gouverneur - Generaal, behoudens de noodige

waarborgen, bevoegd moeten zijn, om daarvoor in aanmerking
komende gronden, zonder zoodanige magtiging, te verkoopen. De
bedoelde strekking viel nog meer in het oog, als men het tegen-

woordig artikel vergeleek met de artt. 106 van het reglement van
1818 en 111 van het reglement van 1827. Ofschoon nu, zoo als

straks blijken zal, over het eigenlijke vraagstuk, dat het hier

geldt, verschil van gevoelen heerschte, was men het vrij alge-

meen daarover eens , dat over een zoo gewigtig beginsel niet moet
worden beslist, dan nadat het opzettelijk, ten gevolge van een
bepaald onderzoek, onder de aandacht der wetgevende magt in

Nederland is gebragt. Men wenschte daarom het 1ste lid van het

artikel aldus gesteld te hebben: De Gouverneur-Generaal mag geene

gronden verkoopen , dan in de gevallen en op de wijze bij de wet te

bepalen. Het woord gronden is in deze redactie voorbedachtelijk
in de plaats gesteld van domeinen

,
omdat men, om niets te praeju-

dicieren, de bepaling zoo algemeen mogelijk wenschte, en omdat het
woord domeinen meer uitsluitend op Java toepasselijk scheen.

c. Wat nu het vraagstuk zelf van het particulier landbezit,
inzonderheid op Java, betreft, waren er verscheidene leden

,
naar

wier gevoelen misschien door niets zoo zeer de maatschappelijke
toestand der bewoners van dat schoone eiland verbeterd zou kun-
nen worden, dan door de bevordering der uitgifte van landen aan
de Europeanen

,
die zich daar willen vestigen

, en door eene
daaruit voortvloeijende vermeerdering van Europesche bevolking.
Bestonden er overwegende bedenkingen tegen den verkoop van
bebouwde gronden

,
dan zouden die toch niet tegen het vervreem-

den der onbebouwde gronden gelden. Die laatste maatregel zou
het gewigtig voordeel kunnen hebben eener overbrenging van Euro-
pesche kapitalen en Europesche nijverheid naar Java. Andere
leden konden de wenschelijkheid der zaak niet zoo gaaf toegeven.
De verkoop van gronden op Java op eenigzins uitgebreide schaal
zou , al bestonden daartegen geene andere bedenkingen

, ligt het
nadeel kunnen hebben van bij vreemde Europesche natiën spe-
eulatien uit te lokken, die tot gevaarlijke gevolgen aanleiding
zouden geven.

In eene der Afdeelingen openbaarde zich wel de strekking om
het particulier landbezit op Java aan te moedigen doch had men
daarbij het oog op den inboorling, niet op den Europeaan.
Wanneer, zeide men, eenmaal de hand aan ’t werk mogt kun-
nen geslagen worden, om op Java het gemeenschappelijk bezit
der gemeentegronden

, zoo bebouwde als onbebouwde
,

te doen
ophouden en den persoonlijken eigendom in te voeren, zou daar-
door zeer zeker de grondslag gelegd worden van eene wenschelijke
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maatschappelijke hervorming. De inlanders zouden echter vooraf
zelven zoo iets moeten verlangen. Ook ontveinsde men zieh de
zwarigheden niet, die tegen de verwezenlijking van dit denkbeeld
zouden kunnen bestaan; insgelijks in verband met het thans be-
staande cultuurstelsel , in zoo ver namelijk daardoor een deel van
de gemeenschappelijke rijstvelden derinlanders is ingenomen. De
zaak was echter overwaardig om zeer bijzonder der aandacht
van de Regering te worden aanbevolen. Tevens meende men ,

dat,

als in pas uitgekomene Engelsche geschriften erkend wordt, dat

men zich in Britsch Indie ten aanzien van den aard van den
grondeigendom deerlijk bedrogen heeft en dit gewigtig deel van
het onbeschreven regt der inlanders nog niet goed verstaat , het

niet oneigenaardig te achten ware, aan de Regering de vraag te

rigten
,
wat de ervaring der laatste jaren ten deze op Java en

eldefs heeft geleerd.

d. In verband met het in de laatste plaats medegedeeld ge-

voelen is gevraagd
,
of door de bepaling van het laatste lid van

art. 51, die men anders goedkeurde, de weleer aan den Gouver-
neur-Generaal verleende bevoegdheid vervallen was , om aan de
inlanders den grond

,
waarop hunne huizen in de dessa gebouwd

zijn, in eigendom af te staan.

In eene andere Afdeeling vroeg men, of, zoo de geheele zaak van
den verkoop van grondeigendom niet aan eene nadere beslissing

der wetgevende magt in Nederland overgelaten bleef, hetgeen men
anders wenschelijk rekende

,
de bepaling wegens den verkoop van

kleine stukken grond tot uitbreiding van sleden
, ook niet tot

dorpen zou behooren te worden uitgestrekt. Art. 49 van het ont-

worpen West-lndisch reglement geeft het voorbeeld dier toepasse-

lijk-verklaring van het beginsel ook op dorpen.

Eindelijk zouden sommigen wenschen opgehelderd te zien
, wat

» de bestaande voet" is
,
waarvan in het laatste lid van het artikel

gesproken wordt.

Art. 52. — Volgens de Memorie van Toelichting is dit artikel

een uitvloeisel van art. 6 van het Londensche verdrag van Maart
1824. Moet het in het regerings-reglement worden opgenomen

,

hetgeen sommigen betwijfelen , dan meeDt men , dat de bewoor-
dingen van het verdrag daarin zoo na mogelijk behooren te worden
gevolgd. Nu spreekt het verdrag wel in den Franschen tekst van

:

» un nouvel établissement" maar in den Nederduitschen van : n een

nieuw kantoor .” De laatste woorden drukken in zoo ver de bedoeling

beter uit
,
dan de in het ontwerp voorkomende : » nieuwe vestigin-

gen”, als hier alleen aan maatregelen tot uitbreiding van het

Nederlandsch gezag op de eilanden van den Oost-Indischen Archipel
kan worden gedacht. Zoo als art. 52 is geredigeerd

,
zou men

kunnen meenen , dat ook voor de vestiging van bijzondere personen
op Oostersche eilanden eene bijzondere magtiging des Konings wierd
vereischt. Men herinnerde daarbij , dat zich een Deen op Bali

en een Engelschman op Lombok gevestigd heeft, en dat dezen
zeer zeker daartoe niet vooraf eene magtiging van den Koning
der Nederlanden hebben erlangd.

lilde HOOFDSTUK.
Van het algemeen bestuur.

a. In drie Afdeelingen is de gewigtige vraag behandeld , op
welke wijze het beheer der geldmiddelen van Nederlandsch Indie

voortaan zal worden gevoerd
,
en of daaraan niet eene door de

wetgevende magt in Nederland vastgestelde jaarlijksche begrooting
van staats-uitgaven ten grondslag moet liggen. In twee dier

Afdeelingen heeft de meerderheid de laatste vraag toestemmend
beantwoord. De Grondwet, zeide men, bepaalt bij art. 60, dat
de wet de wijze van beheer en verantwoording der koloniale geld-

middelen regelt. Men ziet niet in , hoe die verantwoording plaats

kan hebben
,

zonder dat vooraf eene begrooting is vastgesteld
,

die de goedkeuring der wetgevende magt heeft verworven.
Zoo er één onderwerp is, aan welks regeling door de v/et behoefte

bestaat , en waarop dus het laatste lid van art. 59 der Grondwet
toepasselijk is, dan zal het wel het beheer der Indische geld-

middelen zijn. Nu reeds wordt de Indische begrooting tot zekere

hoogte aan de beoordeeling der wetgevende magt in Nederland
onderworpen

,
daar het batig slot dier begrooting, ten bedrage

van vele millioenen schats, eene aanzienlijke plaats onder de middelen
tot dekking der Nederlandsche staats-uitgaven beslaat, en de
wetgevende magt du3 allezins bevoegd is ,

omtrent den oorsprong
en het bedrag van dat batig slot inlichtingen te vragen. Zulke
inlichtingen zouden zeker in den meest uitgestrekten zin verlangd
worden

,
wanneer eens de staat van zaken in de Üost-Indische

bezittingen zulk eenen ongunstigen keer nam ,
dat daarvoor gelde-

lijke bijdragen uit het moederland moesten worden verstrekt. En
waarom zou de wetgeving dan niet evenzeer als er baten zijn,

ten volle worden ingelicht ? Waarom zou zij in den blinde

moeten ontvangen, als het wel zeker is, dat zij niet in den blinde

zou geven? Daarenboven is het vaststellen der Indische begroo-
ting door de wetgeving noodzakelijk voor het behoud en de welvaart
dier bezittingen. Langs dien weg alleen kan zij het aldaar gevolgde

II.
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Regeringsstelsel goed beoordeelen en zich overtuigen, of ook
billijke reden tot klagten en aanleiding tot het ontstaan van onlus-

ten gegeven wordt. Door het vaststellen eener begrooting in het

moederland zal het vertrouwen op den staat van zaken in Neder-
landsch Indie op hechte grondslagen gevestigd en de overbrenging

van Nederlandsche kapitalen en Nederlandsche nij verheid daarheen
aangemoedigd worden.

Hiertegen werd door andere leden der bedoelde Afdeelingen

aangevoerd
,
dat art. 60 der Grondwet dan toch niets meer bepaalt,

dan dat de wijze van beheer en verantwoording der koloniale

geldmiddelen door de wet wordt geregeld
;
en dat daarbij blijkbaar

alleen gedacht is aan het nemen van voorzorgen voor een goed
en spaarzaam beheer, niet aan de vaststelling van Indische
begrootingen door de Nederlandsche wetgeving. Ware die laatste

bedoeld
,
dan zou de Grondwet omtrent de Indische begrootingen

een even zoo gebiedend voorschrift moeten behelzen, als zij in

art. 119 omtrent die van het moederland inhoudt. Daarenboven
zouden de Wetgevende Kamers, bij alle hare overige werkzaam-
heden, zeer bezwaarlijk de taak op zich kunnen nemen, om ook
nog jaarlijks in een opzettelijk onderzoek der koloniale begrootingen
te treden. In het aangeprezen stelsel zouden toch niet alleen de
Oost-Indische, maar ook de West-Indische begrootingen door de

wetgeving moeten worden vastgesteld. De taak zou te moeijelijker

zijn, omdat de leden der Kamer zich meerendeels wel niet op de

hoogte bevinden , om al de bijzonderheden der Indische huis-

houding te beoordeelen. Het schijnt voorts zoo uitgemaakt
niet, of het brengen van een koloniaal batig slot onder de middelen

aan de wetgeving wel het regt geeft, tot in de minste bijzonder-

heden den oorsprong van dat slot te onderzoeken: op de Neder-
landsche staatsbegrooting komen insgelijks posten voor, waar-
omtrent omdat zij uit bepalingen der Grondwet voortvloeijen

,

geen eigenlijke kritiek mogelijk is. Eindelijk mogt men vragen,

of het wel raadzaam was
,

door eene openlijke behandeling der

Indische begrooting, al de bijzonderheden der huishouding aldaar

a^n de openbaarheid prijs te geven en die ook in Indie naar
buiten en naar binnen bekend te maken.

In antwoord hierop werd op nieuw gewezen op het naauw
verband, dat ten gevolge van het brengen van het koloniaal

overschot op de Nederlandsche staatsbegrooting tusschen de geld-

middelen van het moederland en die der koloniën bestaat, alsmede
op den daaruit voortvloeijenden pligt der wetgevende magt in

Nederland om zich wegens de koloniale geldmiddelen het meest
mogelijke licht te verschaffen. Men erkende voorts , dat de Grond-
wet het vaststellen der koloniale begrootingen bij de wet niet

beveelt; maar zij heeft het dan toch ook niet verboden. Op het

gemis eener stellige bepaling omtrent dit punt heeft zeker de in

1848 bestaande vrees invloed gehad, dat de Volksvertegenwoordi-
ging zich al te zeer met de Indische aangelegenheden zou inlaten.

Maar die vrees heersehte veel meer bij de toenmalige Tweede
Kamer dan bij de Regering en is thans in verre na zoo groot niet

meer. Ook de moeijelijkheid der taak behoort niet af te schrikken,

daar de bekendheid met de koloniale belangen zeer is toegenomen
en de ondervinding leert ,

dat , als men eenmaal zich op de hoogte
der bijzonderheden eener begrooting heeft gesteld

, de daaraan te

verrigten arbeid voor elke volgende minder wordt. Wat het

argument betrof, aan de posten ontleend , die bij het vaststellen der

staatsbegrooting zonder kritiek worden goedgekeurd, merkte men
aan, dat de vergelijking niet opging, omdat dan toch de Grond-
wet niets omtrent het brengen van het koloniaal batig slot op
die begrooting bepaalt. Was eindelijk de vrees voor het geven
van te veel openbaarheid aan het inwendige der Indische huis-

houding hier het struikelblok
,
dan kon daaraan worden te gemoct

gekomen door het behandelen der koloniale begrooting in zittingen

met gesloten deuren.

b. Ook de wijze, waarop de koloniale begrootingen zouden
kunnen worden inrerigt, om de moeijelijkheid, aan de vaststelling

daarvan door de Wetgevende Magt verknocht te verminderen, is

door eenige leden ter sprake gebragt. Men stelde daarbij op den
voorgrond ,

dat wegens den verren afstand en het tijdsverloop het

invoeren der vaststelling van jaarlijksche begrootingen bij de wet
misschien te veel ongelegenheden zou na zich slepen. Sommigen
spraken daarom van tweejaarlijksche of driejaarlijksche begroo-

tingen ; waartegen men echter deed gelden , dat dit stelsel vroe-

ger in Nederland niet goed heeft gewerkt. Anderen meenden,
dat vermits de Indische begroeting tegelijk met de aan afwisseling

en verandering onderhevige posten , een groot aantal vaste posten

moot behelzen ,
eenc splitsing hier zeer denkbaar was. De vaste

posten konden eens voor al of tot dat daarin verandering noodzakelijk

wierd, worden toegestemd en dan daarentegen de wisselvalligo

posten om de een of tweo jaar aan het onderzoek en de goedkeu-
ring der Wetgevende Kamers onderworpen. Ook uit een ander
oogpunt was eene splitsing der Indische uitgavon zeer wcnsche-
lijk. Do koston van hot Indisch Bestuur konden op ocne afzon-

derlijke begroeting worden gebragt, terwijl de uitgaven, die dat

Bestuur ten gevolge der werking van het cultuurstelsel , het drij-

ven van handel en dergelijke doet, mede afzonderlijk begroot en
misschien voor langere termijnen toegestaan zouden kunnen wor-
den.

c. In twee der Afdeelingen heeft men zich over het hier be-
handelde vraagstuk zelf' niet uitgelaten, maar begrepen, dat al

wat het beheer en de verantwoording der Indische geldmiddelen
betrof, zooveel mogelijk bij de beoordeeling van het tegenwoordig
regerings-reglement ter zijde moest worden gesteld en verwezen
naar de opzettelijke overweging der volgens het laatste lid van
art. 60 der Grondwet in te dienen wet. Men achtte het raadzaam,
de daarbij te behandelen vraagstukken hier volstrekt niet te

praejudicieren ; een gevoelen, hetwelk ten slotte ook ingang vond
bij verscheidene der leden, wier zienswijze over de vaststelling

der Indische begrooting hiervoor is medegedeeld. Intusschen
meende men van deze zijde krachtig op de spoedige indiening der
volgens het laatste lid van art. 60 gevorderde en reeds vroeger
toegezegde wet te moeten aandringen. Eene gelijktijdige behan-
deling daarvan met het regerings-reglement zelf scheen uit meer
dan één oogpunt wenschelijk. Sommigen waren niet vreemd van
het denkbeeld

,
dat de Regering met het oog op die nadere wet

uit het tegenwoordig hoofdstuk bepalingen had weggelaten
, die

anders daar waarschijnlijk eene plaats zouden hebben ingenomen

;

maar zij keurden het niet goed , dat van die reden tot weglating
niet opzettelijk in de Memorie van Toelichting melding was
gemaakt.

Art. 53. — a. Eenige leden achtten het wenschelijk , dat in dit

artikel op eene meer duidelijke wijze wierd aangewezen, hoeveel
departementen van algemeen bestuur voortaan in Nederlandsch
Indie zullen bestaan. Men heeft hun geantwoord, dat de Grond-
wet insgelijks omtrent het aantal dier departementen in het moeder-
land het stilzwijgen bewaart en het aan den Koning overlaat, op welke
wijze de onderscheidene takken van beheer tusschen de Ministers
worden verdeeld. Intusschen blijkt uit de Memorie van Toe-
lichting, dat het voornemen bestaat, de departementen van alge-

meen bestuur in Indie met één te vermeerderen. Men vraagt

,

welke bepaalde werkzaamheden aan het hoofd daarvan zullen

worden toevertrouwd.
b. In eene Afdeeling stelt men er prijs op , dat onder de takken

van algemeen bestuur, die in het artikel worden opgenoemd,
ook bepaaldelijk het openbaar onderwijs voorkome. Men drin t

daarop aan, omdat men van eene uitbreiding van het openbaar
onderwijs de gunstigste gevolgen voor de toekomst onzer Oos-
Indische bezittingen verwacht.

c. In eene andere Afdeeling vroeg men, hoe de bepaling, dat

er directeuren der geldmiddelen zullen zijn, en dat de werkkring
en bevoegdheid dier directeuren door den Koning worden bepaal ,

overeen te brengen is met de 2de alinea van art. 60 der Grond-
wet, volgens welke de regeling van de wijze van beheer der
koloniale geldmiddelen door de wet wordt geregeld. Die werk-
kring en bevoegdheid zal toch wel een onderdeel der wet op het

geldelijk beheer zijn. Men heeft geantwoord, dat ongetwijfeld

alleen wordt gedoeld op vast te stellen verordeningen tot uitvoe-

ring der genoemde wet. Intusschen schijnt eenige inlichting op
dit punt wenschelijk.

d. Nog heeft men in eene Afdeeling niet onopgemerkt gelaten

,

dat, terwijl overigens, gelijk vroeger is opgemerkt, het cultuur-

stelsel niet bepaaldelijk in deze wet is geradiceerd , hier onder de
takken van algemeen bestuur

,
aan welker hoofd directeuren zul-

len worden gesteld, de cultures worden genoemd. Dit heeft

daar tot cene gedachtenwisseling over geheel dit belangrijk onder-
werp aanleiding gegeven, ten gevolge waarvan eenige leden der
Afdeeling aan de Regering de vraag wilden hebben gerigt: of en
in hoeverre in het cultuurstelsel , zoo als het thans in werking is,

reeds eene toenadering tot het stelsel van vrijen arbeid platits

heeft; of er maatregelen worden genomen om daarmede vooit
te gaan, en zoo ja, welke; en wat het beginsel der Regering
is omtrent de verdere uitbreiding van het contracten-stelsel.

Bij diezelfde gedachten wisseling stelden enkele leden de vraag,
of de vermelding in het thans behandeld artikel, dat er een direc-

teur van de cultures zal zijn, de beslissing in zich sluit, dat de

oneigenaardige vereeniging van souverein en planter zal blijven

voortduren. Naar het oordeel dezer leden was deze vereeniging

ondoelmatig, ook omdat daardoor do ware kosten van cultuur

verborgen bleven ; alleen door eene afscheiding konden de wezen t-

lijke kosten van voortbrenging en vervoer der producten gekend
worden.

Andere leden der Afdeeling , ofschoon zich niet tegen het doen
der vraag verklarende, verwierpen het denkbeeld der hier bedoelde

afscheiding. Bij de wijze, waarop het cultuurstelsel in de maat-
schappelijke inrigtingen der Javanen is ingeweven, kunnen die

leden zich bezwaarlijk andere dan gouveruements-cultures op
groote schaal denken. AYil men het beheer nu daarover aan een

afzonderlijk stel ambtenaren opgedragen en alzoo vele kosten
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verdubbeld hebben ? Of wil men eene bloote afscheiding in cijfers ?

Zoo ja, dan vermeenen die leden
,
dat deze bestaat, immers indien

de repelen eener goede boekhouding bij het geldelijk beheer in

Indie°worden gevolgd. Intusschen nam men daaruit aanleiding

tot de vraa<r, of in de boeken eene afscheiding bestaat tusschen

de inkomsten, uit cultuur en handel voortspruitende en de in-

komsten uit belastingen ontstaande.

Van de zijde van eenige leden werd echter de opmerking ge-

maakt, dat bij het beoordeelen der uitkomsten van het cultuur-

stelsel nimmer uit het oog moet worden verloren, dat, zoolang

het circulerend medium op Java zal bestaan uit koper en papier,

hetwelk niet voor remises kan worden gebruikt ,
het telen van

producten het eenige middel is ,
om het jaarlijksch overschot der

Indische geldmiddelen naar het moederland over te maken ; een

middel, waartoe men ook dan toevlugt zou moeten nemen, als die

teelt verlies berokkende.

e. Op de redactie van het artikel werd door enkele leden

aannemerkt ,
dat de woorden : onder de onmiddellijke bevelen van

den°Gouvei-neur- Generaal, schenen te kunnen worden weggelaten,

daar art. 41 reeds, ten minste wat de geldmiddelen en domeinen

betreft ,
het daarin vervatte beginsel uitdrukt , en in allen ge-

valle de verhouding der directeuren tot den Gouverneur-Gene-

raal nader door den Koning zal worden bepaald.

Art. 54. Zeer enkele leden konden zich met de instelling van

eenen Raad van Directeuren niet vereenigen. Zij moest, meenden

zij, uit haren aard verkeerd werken, tot tijdverlies leiden en ook

daarom geene vrucht dragen ,
omdat in zulk eene vergadering de

bekwaamste leden ligt door hunne ambtgenooten worden over-

stemd. Men kon zich, ten bervijze, op de slechte werking der

Raden van Administrateuren bij de ministerien, die men vroeger

in Nedèrland ,
vooral ook bij het Departement van Finantien

,

heeft gekend, beroepen,

Artt. 55 — 58. — a. De groote meerderheid is van oordeel,

dat deze vier artikelen, als te zeer ingrijpende op hetgeen bij de

wet op het beheer en de verantwoording der koloniale geldmidde-

len zal worden verordend
,
hier belmoren te worden weggelaten

en vervangen door eene soortgelijke bepaling, als men in het lste

lid van art. 176 der Grondwet vindt : » Er is eene Algemeene

Rekenkamer ,
welker zamenstelling en taak door de wet wordt gere-

geld." De voorschriften van het reglement op dit stuk behelzen

toch te veel of te weinig. Zij behelzen te veel wanneer men
aan de genoemde, volgens art. 60 der Grondwet vast te stellen

wet denkt, op welker inhoud nu reeds in sommige opzigten wordt
vooruitgeloopen ; te weinig, zoo het de bedoeling ware, al wat de

taak en zamenstelling der Rekenkamer betreft , hierop te sommen.
Dit laatste is zóó waar ,

dat de Regering in hare Memorie van

Toelichting zelve erkent, dat de bepaling van art. 57 onvolledig

is en nader bij de wet op het beheer en de verantwoording der

koloniale geldmiddelen zal worden ter sprake gebragt. Men kan
tegen een en ander wel aanvoeren

,
dat art. 176 der Grondwet

insgelijks veel meer bevat dan
, volgens het aangegeven denk-

beeld , daaruit in dit regerings-reglement zou worden overge-

nomen ;
doch men verlieze daarbij niet uit het oog

,
dat het bij

de vaststelling der Grondwet noodzakelijk was, de hoofdbegin-

selen der wet op de Algemeene Rekenkamer aan te duiden, omdat
die wet door eene andere magt moest worden vastgesteld, dan
die de Grondwet tot stand bragt. Hier daarentegen is het dezelfde

wetgevende magt, die het regerings-reglement en die de wet op
de Rekenkamer vaststelt.

b. Ondergeschikt aan deze hoofdbedenking, heeft men in vier

Afdeelingen beweerd, dat de onafhankelijkheid der Rekenkamer
beter moest verzekerd zijn, dan volgens de hier voorkomende
bepalingen het geval zou wezen. De waarborgen voor die onaf-
hankelijkheid zouden, volgens sommigen, gezocht moeten worden
in de benoeming öf van al de leden, óf' ten minste van den voor-
zitter, niet door den Gouverneur-Generaal

, maar door den Koning,
en in de bepaling bij de wet van het bedrag der jaarwedden van
voorzitter en leden , alsmede van het aantal dezer laatsten.

Anderen evenwel achtten de benoeming door den Gouverneur-
Generaal, met het oog op den verren afstand en de moeijelijkheid

om in het moederland de geschiktheid voor het lidmaatschap
der Indische Rekenkamer goed te beooideelen, minder verkieslijk.

Maar nagenoeg algemeen wilde men in deze Afdeelingen de voor
Nederland geldige grondwettige bepaling zien overgenomen

, dat
de leden der Rekenkamer voor hun leven worden aangesteld.
Enkelen slechts verklaarden zich daartegen en wilden het ontslag
door dén Gouverneur-Generaal

,
onder medewerking van den Raad

van Indie, mogelijk maken. Eindelijk meende men in ée'ne Af-
deeling, dat, zoo de Indische Rekenkamer geen anderen werk-
kring had, dan haar in de thans behandelde artikelen wordt
aangewezen

,
het beginsel van onafzetbaarheid als onevenredig aan

dien werkkring zon moeten worden afgekeurd.

Nagenoeg eenstemmig heeft men beweerd, dat de vast te stellen
wet op het beheer en de verantwoording der geldmiddelen de mede-

deeling aan de Staten-Generaal van het door de Rekenkamer uit

te brengen jaarlijksch verslag moet voorschrijven.

Enkelen stelden op het tot stand komen dier wet te hoogeren
prijs, omdat het wel van zelf sprak, dat daarbij een einde zon
worden gemaakt aan het thans bestaande misbruik, dat de Gou-
verneur-Generaal de Rekenkamer magtigt om finantiele handelingen

des Bestuurs goed te keuren ,
waartegen bij dat collegie beden-

kingen bestaan.

c. Op den tekst der vier artikelen
,
zoo als zij daar liggen ,

is

het volgende aangemerkt.
In art. 55 schijnt bij de optelling der bepalingen, die evenzeer

op de leden der Rekenkamer als op die van het Hooggeregtshof
toepasselijk zullen zijn, art. 90 van het reglement over het hoofd

te zijn gezien.

In art. 57 zou men wel mogen aanwijzen, dat het alleen de

cijfers der rekeningen van het Indisch Bestuur in Indie zijn, die

de Rekenkamer staaft.

Bij datzelfde artikel wordt gesproken van rekeningen over

ieder dienstjaar. Enkele leden maakten daarop de aanmerking

,

dat dienstjaarlijksche rekeningen
,

in den zin dien men daaraan
in Nederland hecht, in Indie niet kunnen worden geleverd. Er
gaan altijd meerdere jaren voorbij, alvorens al de producten, in

een gegeven jaar geoogst en betaald, kunnen worden te gelde ge-

maakt. De bepaling van het artikel schijnt uit dat oogpunt

wijziging te behoeven.

Volgens art. 58 moet de Rekenkamer in haar jaarlijksch ver-

slag melding maken van de inbreuken , die mogten hebben plaats

gehad op de wetten
,

ordonnantiën en reglementen. Tot het voor-

komen van misverstand had daarbij behoord
,
dat het hier alleen

finantiele of administrative wetten
,

ordonnantiën en reglementen

geldt.

IVde HOOFDSTUK.

Van de gewestefi ke en plaatselijke besturen.

Art. 59 — a. De lezing van dit en de volgende artikelen

,

die blijkens hunne geheele zamenstelling meer uitsluitend op het

inwendig bestuur van Java toepasselijk schijnen
,

heeft bij een

deel der leden den reeds vroeger aangeduiden indruk verlevendigd,

dat men bij het ontwerpen van het reglement alleen of nagenoeg
alleen dat eiland voor oogen heeft gehad en te weinig aan de

buitenbezittingen heeft gedacht. De inrigting van het bestuur der

laatstgenoemde kan niet geheel gelijkvormig zijn aan die der

provinciën of residentschappen van Java, en toch wordt alles hier

op ée'ne leest geschoeid. Eenige leden meenen daarop fe meer de

aandacht te moeten vestigen, omdat, hunnes inziens, het Indi-

sche Bestuur de buitenbezittingen steeds verwaarloosd heeft ,
ter-

wijl zij toch bijzondere aandacht vorderen en verdienen.

Dit beweren, dat de buitenbezittingen steeds verwaarloosd zijn,

werd door andere leden bepaald tegengesproken. Naar hunne
overtuiging, hebben vóór het jaar 1830 de buitenbezittingen te

veel de aandacht der Regering tot zich getrokken, waaruit dan
versnippering van krachten is ontstaan. Men deed overal iets en

nergens genoeg. De reize van een der vroegere Landvoogden
naar de Molukken en Celebes in 1825 , de toen uitgevaardigde

reglementen van bestuur voor die landen bewijzen, hoe onjuist

het oordeel is, dat men de buitenbezittingen steeds heeft ver-

waarloosd. Na 1830 werd het stelsel aangenomen van stukswijze

ontwikkeling door het brengen op een of twee punten van alle be-

schikbare krachten. Allereerst werd de ontwikkeling van Java
en de verovering van Sumatra ondernomen. Daarna is men over-

gegaan tot het leggen van grondslagen voor een krachtiger bestuur

op Celebes en Borneo. Het aantal vrijhavens in de buitenbezit-

tingen is vermenigvuldigd
; de delfstoffelijke rijkdommen aldaar

zijn onderzocht en ontgonnen. Dit bewijst dat de buitenbezit-

tingen geenszins uit het oog worden verloren, nu zij in de toepas-

sing van den aangenomen regel aan de beurt liggen. Altoos
echter zal het, naar dit gevoelen, waar blijven, dat Java de bron
is waaruit de hulpmiddelen moeten worden geput tot ontwikke-
ling der buitenbezittingen en tot betere vestiging van ons gezag
aldaar ; en het is derhalve eigenaardig, dat de Regering bij het

stellen der algemeene beginselen , die den inhoud van een rege-
rings-reglement moeten uitmaken

, zich in de eerste plaats van
hare volledige toepasselijkheid op Java verzekerd heeft.

Desniettemin gelooven de leden
,

wier gevoelen thans wordt
uitgedrukt, dat de aldus gestelde algemeene beginselen allézins

vatbaar zijn om, als zoodanig, met de voor elke bezitting gepaste
wijzigingen, in de buitenbezittingen te worden toegepast. Het
ontwerp van regerings-reglement bevat slechts de hoofdtrekken
der inrigting van het bestuur: het kan niet verder gaan zonder
belemmerend te worden.

b. In naauw verband met het denkbeeld, dat voor de ontwik-
keling der buitenbezittingen thans te weinig verrigt werd , werd
het in drie Afdeelingen door enkele leden wenschelijk jrekeurd

,

dat de bezittingen buiten Java in zeer enkele groote afdeelingen
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of onder-gouvernementen -wierden verdeeld , zoodat bijv. elk der

groote eilanden of der eilanden-groepen onder een afzonderlijken

bestuurder stond ,
aan wien de daarop gevestigde residenten on-

dergeschikt waren. Daardoor zou het Nederlandsch gezag op de
hoofdpunten meer worden gecenti'aliseerd en zouden botsingen tus-

schen de residenten of andere , thans alleen van den Gouverneur-
Generaal afhankelijke gezaghebbers worden voorgekomen. Enkele
proeven van eene vereeniging van dien aard hadden, naar men
meende, gunstige resultaten opgeleverd. Volgens dit denkbeeld
moest het regerings-reglement bepalingen wegens het vormen dier

onder-gouvernementen en de regeling van het administratief be-
stuur daarvan bevatten. Bij enkele leden hechtte zich aan dit

denkbeeld nog een ander, namelijk, dat de gezaghebbers op de
buitenbezittingen grootere magt moesten bezitten. Had, zeiden

zij, de heer Merkus, als Gouverneur der Molukken
,
daartoe de

magt gehad, hij zou het monopolie der specerijen vernietigd hebben.
Maar hij vermogt dit niet en het monopolie bestaat nog.
De in de laatste plaats geopperde denkbeelden vonden bij andere

leden krachtige tegenspraak. Het moet, meenden zij
,

aan de
gezaghebbers in de buitenbezittingen niet geoorloofd zijn, omtrent
gewigtige beginselen eigenmagtig te beslissen. Wierd dit toege-

laten , de eenheid van bestuur zou verloren gaan en er zouden
allerlei gevaarlijke botsingen ontstaan.

Het beweren, dat het specerijen-monopolie nog bestaat, is voorts

niet juist. Dat monopolie is afgeschaft: de vernielende hongy-

togten, die het vernietigen van alle verbodene specerij-aanplan-

tingen in den Molukschen Archipel en het straften der planters

ten doel hadden, hebben sedert vele jaren opgehouden ; het planten

en verhandelen van specerijen is vrij. De eenige beperkingen,
die nog bestaan

,
zijn , dat de perkeniers op Banda steeds gehouden

zijn te voldoen aan de voorwaarden, waarop hun de perken in

eigendom zijn afgestaan , en dat de inwoners van Ambon , Sapa-
roewa en Haroeko verpligt zijn nageltuinen te onderhouden en
de vruchten aan het Gouvernement te leveren. Men heeft hier

verpligte cultuur en levering
,
tegen kwijtschelding van belastingen.

e. Wat nu meer bepaald den tekst van het tegenwoordig artikel

betreft, heeft de benaming van commissaris van den Gouverneur-
Generaal, daar aan. het hoofd van het bestuur van ieder gewest
van Nederlandsch Indie gegeven

, de aandacht getrokken. Die bena-

ming scheen aan velen minder gepast. Het denkbeeld van een

commissaris brengt zekere delegatie van magt mede, die hier wel
niet in de bedoeling kan liggen. Wilde de Regering de benaming
van resident vermijden, — wat men op zich zelf zeer goedkeurt,
daar die benaming tegenwoordig in de meeste onzer Oost-Indische
bezittingen zeer oneigenaardig is

,
— waarom dan niet eenvoudig

het woord hoojdambtenaar gebezigd? Of zou het de bedoeling'zijn

,

den commissaris met grootere magt te bekleeden dan thans door
de residenten wordt uitgeoefend

; of ook om grootere gewesten te

vormen dan de thans bestaande residentien ? De meesten ver-

moedden dit niet, maar eenigen wilden toch gevraagd hebben,
of, voor zoover het artikel op Java slaat, en de commissaris
meer zou zijn dan de tegenwoordige resident

,
het wel noodig is

daar
,
in de onmiddellijke nabijheid van den Gouverneur-Generaal

,

zulk een vertegenwoordiger te plaatsen.

)) het hoogste gezag". Eenige leden hebben gevraagd, waarom
deze woorden hier uit het bestaande reglement zijn overgenomen

;

terwijl zij in art. 1 door het algemeen bestuur zijn vervangen.

Nog is door enkelen gevraagd, of de woorden: is of tuordt be-

paald geen bijvoeging vorderen. Zal die bepaling plaats hebben
bij Koninklijk besluit of bij eene ordonnantie van den Gouverneur-
Generaal?

d. Verscheidene leden hebben, met het oog op het laatste lid

van het artikel
,
de vraag gedaan

,
of in het regerings-reglement

niet eenige bepaling behoort voor te komen omtrent de verhouding

in ieder gewest tusschen het burgerlijk en militair gezag ,
zoowel

voor gewone tijden als voor tijden van oorlog. Onder de » gewes-

telijke en plaatselijke autoriteilen"
,
die aan den commissaris onder-

geschikt zijn ,
kunnen toch do bevelhebbers der zee- en landmagt

niet worden begrepen, liet tegenwoordig reglement behelst in de

artt. 55 en 56 ten minste eenig voorschrift op dit punt. Het is

echter niet de overneming dezer voorschriften, die men meer be-

paald op het oog heeft , maar wel de uitdrukking van het beginsel,

dat het burgerlijk gezag , ten minste onder gewone omstandig-

heden ,
steeds het hoogste moet wezen , zoodat de bevelhebbers

van schepen en troepen daaraan in den regel ondergeschikt zijn.

Men heeft gevraagd , of dit thans wel in Nederlandsch Indie

altijd in acht wordt genomen, en of er ten minste geene reden

bestaat ,
het in het reglement te doen uitkomen.

Art. 60. — a. Ofschoon
,
gelijk uit § 13 der algemeene be-

schouwingen gebleken is, de groote meerderheid der leden het met
de Regering wenschelijk acht ,

dut liet beginsel om de iulandsche

bevolking zooveel mogelijk onder de onmiddellijke leiding harcr

eigene. hoofden te laten, gehandhaafd blijve, heeft de hier voor-

komende bepaling
, dat olk regentschap ,

onder hooger Europeesch

toezigt, door eenen inlandschen regent worde bestuurd, bij eenige

leden ernstige tegenspraak ontmoet. Die leden zagen er geen over-

wegend bezwaar in , dat de Regering, voor zoover het staatsbelang

dit medebrengt, bij wege van administrativen maatregel , inlanders

tot regenten blijft benoemen; maar zij wilden niet, dat de ver-

pligting daartoe in de wet geschreven wierd
, en dat dus de inland-

sche grooten een bepaald regt op deelneming aan het bestuur ver-

wierven. Hunnes inziens heerschten er waubegrippen omtrent den
invloed, dien de regenten op de massa des 'volks uitoefenen, en

omtrent de stelling , waarin zij door hunne geboorte tegenover dat

volk geplaatst zijn. Het is er verre af, dat de regenten over het alge-

meen op Java van vorstelijken bloede zijn. De eigenlijke vorsten-

geslachten zijn daar meerendeels öf uitgestorven öf de leden daarvan
zijn door het Gouvernement gepensioneerd

, öf van alle deelneming
aan het bestuur uitgesloten. De voorbeelden zijn niet zeldzaam,

dat soms personen van de laagste volksklasse regenten geworden
zijn. In dien, voegde een lid er bij, in de zoogenaamde Vorsten-

landen op Java nog het regentschap door leden van vorstelijke

geslachten wordt uitgeoefend, dan hebben dezen toch hunnen
invloed op de bevolking meerendeels verloren

, omdat zij zich

maar al te dikwijls aan knevelarij en verkeerde behandeling van
den gemeenen man schuldig maken. In eene andere Afdeeling

sprak men mede van de knevelarij der inlandsche regenten en

herinnerde een lid daarbij de berekening, dat de inlandsche be-

volking slechts 2/3 vai de door haar verdiende plantloonen

geniet, terwijl het overige derde door de hoofden op onwettige

wijze wordt teruggehouden. Het eenig middel om zulke misbruiken

te verhoeden is , zeide men , in de vermeerdering der Europesche
bevolking te zoeken. Wij moeten het voorbeeld niet volgen der

Oost-Indische Compagnie , die een steun bij de regenten zocht

tegen de inlandsche vorsten, naar mate het grondgebied v#n dezen

aan haar oppergezag werd onderworpen. Wij moeten steun zoeken

bij het volk tegen de regenten en hoofden , die steeds hebben
gekneveld en het nog doen.

b. Veel meer opzettelijk en in al de Afdeelingen is de vraag

behandeld , .
of het wenschelijk en raadzaam ware , bij de wet te

bepalen, dat ten aanzien der regenten, al is het dan ook onder

bijgevoegde beperkingen
,
het beginsel van erfelijkheid zal worden

!i gehandhaafd.” Verscheidene leden aarzelden niet, die vraag

regtstreeks ontkennend te beantwoorden. Hunnes inziens was het

niet alleen onnoodig , maar zelfs gevaarlijk, dat, terwijl vroegere

regerings-reglementen op dit punt steeds het stilzwijgen hadden
bewaard, thans de Regering zich in dit opzigt de handen bond
en eene verpligting op zich nam ,

welker nakoming haar groote

moeijelijkheden kon berokkenen.

Bij de ontwikkeling van dit gevoelen trad men op nieuw in

beschouwingen over hetgeen de regenten thans op Java zijn. Zij

zijn, zeide men, niets meer dan ambtenaren van het Gouvernement,
die al hun gezag daaraan ontleenen , en als ambtenaren worden
behandeld. Ten bewijze kan men zich op voorbeelden beroepen,

dat regenten van den eenen hoek van Java naar den anderen

verplaatst en dus temidden eener bevolking gebragt zijn, waaraan
zij ten eenen male vreemd waren. Evenzoo bestaan voorbeelden,

dat regenten door de Regering zijn afgezet , zonder dat die af-

zetting eenigen merkbaren indruk op de bevolking gemaakt heeft.

Integendeel is daarbij gebleken , dat de invloed
, dien een regent

op de bevolking uitoefende, geheel en al afhing van de door hem
bekleede waardigheid, met het verlies dier waardigheid te niet

ging. En waartoe zal het dan nuttig zijn, voor de benoeming
van zoodanige inlandsche hooiden zich aan het beginsel der erfe-

lijkheid te binden ? Men kan de regenten niet anders beschouwen
dan als tusschenpersonen

,
aan welke het Gouvernement nog altijd

behoefte heeft, maar wier belangen in strijd zijn met die van de

massa des volks, en die derhalve, zoo men het wezenlijk heil

der bevolking en de trapsgewijze ontwikkeling daarvan beoogt,

niet meer moeten worden verheven dan volstrekt noodig is.

Voor de erkenning van het beginsel der erfelijkheid van da

regenten bestaat te minder reden, omdat hier geen sprake is van

een overoud, in de volksbegrippen geworteld regt. In vroegere

eeuwen , toen Java nog door zijne eigene vorsten werd geregeerd,

was de betrekking van regent daar geenszins van erfelijken aard.

De Regering erkent dit zelve in de Memorie van Toelichting , waar
zij zegt , dat het beginsel van erfelijkheid door de Oost-Indische

Compagnie, zoodra zij grondgebied verwierf, is aangenomen en

dat zij daardoor de regenten in hare provinciën in een gunstiger

toestand wilde plaatsen , » dan aan hen onder het Oostersch vorsten-

bestaur was ten deel gevallen".

Waar is het, dat in den laatsten tijd, bij de benoeming van

regenten gewoonlijk het beginsel van erfelijkheid is gevolgd; maar

daarom is het niet minder van gewigt , dat dit beginsel niet in de

wet worde voorgeschreven. De Regering moet bij de benoeming

van eiken regent trachten den waardigsten te kiezen. Kan de

keus op den naasten bloedverwant van den vroegeren regent

vallen, dan moet dit door dezen beschouwd worden als eene gunst,
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•waarvoor hij erkentelijk behoort te zijn. Nimmer moet echter een

Javaansche groote het regentschap kunnen vorderen ,
als een hem

toekomend erfelijk regt. Is dit regt hij de wet erkend, dan zal

ieder die hij de keus wordt teruggezet, al bestaan daarvoor

ook de geldigste redenen, daarin eene persoonlijke grief, eene

hooo-o'aande beleediging zien en een vijand van het Nederlandse

gezag worden. Botsingen en andere verkeerde gevolgen moeten

daaruit voortspruiten.
. .

,.

c De voorafgaande beschouwingen zijn door andere leden ,
die

het’ goedkeurden ,
dat het beginsel van de erfelijkheid der waar-

digheid van regent in de wet was opgenomen ,
breedvoerig weder-

leml. Deze leden ontkenden niet, dat onder het oorspronkelijk

inïandsch bestuur (immers op Java) de regentschappen niet erfelij v

waren : de regent
(
bopati

)

werd aangesteld en afgezet ,
zoo als de

luimen van den vorst het medebragten. De koelie, heden tot

hooge waardigheid verheven ,
werd soms spoedig weder ten diepste

vernederd. Maar evenmin kan ,
volgens deze leden

,
worden tegen-

gesproken, wat trouwens reeds in de Memorie van Toelichting

wordt aangeduid ,
dat de Oost-Indische Compagnie te dezen aanzien

steeds een°ander stelsel heeft gevolgd. Toen die Compagnie m
het oostelijk gedeelte van Java de souvereiniteit over uitgestrekte

provinciën verkreeg ,
maakte zij zich de in het voormalig koning-

rijk Jakatra verkregen ondervinding ten nutte. Zij had hier vei-

storend gehandeld
,
ginds handelde zij behoudend. Zij poogde de

inlarvdsche aristocratie, in het koningrijk Jakatra nagenoeg ver-

nietigd, in hare nieuwe provinciën aan zich te. verbinden ,
door

haar°eene bestendigheid te doen ondervinden ,
die zij onder hare

ei°ene vorsten niet had bezeten. In de practijk werd de erfop-

volging regel in de geslachten. De vader werd steeds opgevolgd

door den oudsten zoon uit echten bedde; was hij ongeschikt,

door eender jongere of door een der onechte zonen.. Waren ook

deze ongeschikt, zoo werd de geschiktste persoon uit een der zij-

takken tot het bestuur van het regentschap geroepen; men ging

zonder volstrekte noodzakelijkheid niet buiten dien kring. — Door

deze en andere middelen gelukte het der Compagnie de inland-

sche regenten geheel aan zich te verbinden en door hunnen invloed

rust en onderwerping te bewaren, bijna zonder eenig geweld uit

te oefenen of eene groote magt ten toon te spreiden. Het geheele

bestuur was nagenoeg in de hand der regenten, elk in zijn district,

v'ereenigd.

Gedurende het Britsch bewind (1811—1816) ontving dat stelsel

een gevoeligen schok ten gevolge van de toen ingevoerde hervor-

mingen, waardoor aan de regenten alle bemoeijenis met de grond-

belasting en andere heffingen werd ontnomen. De voortzetting

dier hervormingen in 1816—1820 onder het hersteld Nederlandsch

gezag ,
bragt nieuwe schokken aan het aloude stelsel toe. Het

geheel wegschuiven der hoofden uit het binnenlandsck bestuur of

althans het vernietigen van hunnen invloed werd regel bij vele

ambtenaren. Gedurende zijne inspectiereize in het jaar 1819

merkte de Gouverneur-Generaal van der Capellen de schadelijke

gevolgen van die rigting op. Het aanzien en de nuttige invloed

der regenten werden bij het ook in de Memorie van Toelichting

aangehaalde reglement van den 9den Mei 1820 hersteld. De reeds

ontstane ontevredenheid week nu geheel. Omtrent hunne toe-

komst gerust, beijverden de regenten zich, bijna zonder uitzonde-

ring
,
om de maatregelen der Regering met al hunnen invloed te

ondersteunen. In den vijfjarigen Javaanschen oorlog (1825—1830)

bleek op eene overtuigende wijze van hunne trouw. Bij de in-

voering van het cultuurstelsel was dit op nieuw het geval. Toen

ontvingen de regenten op Java van den Gouverneur-Generaal van

den Bosch ,
en op diens uitdrukkelijk bevel, van zijnen ónmiddel-

lijken opvolger, uit ’sKonings naam, de stellige verzekering, dat

het aloude stelsel zou worden gehandhaafd, als belooning voor de

sedert 1825 bewezene trouwe diensten.

Die verzekering is sedert over het algemeen met naauwgezetheid

nageleefd. In geenen deele kan men dan ook toegeven
,
dat het

Indisch Gouvernement de regenten als gewone , aan afzetting en

verplaatsing naar geheel andere oorden onderworpene ambtenaren

beschouwt. Het voorbeeld van afzetting, waarop men heeft ge-

doeld, bewijst volstrekt niet voor eene afwijking van het stelsel,

daar de zoon van den afgezetten regent in zijne plaats is aan-

gesteld. Heeft er een enkel voorbeeld van met het aangenomen
beginsel strijdige verplaatsing plaats gehad, dan kan men dien

maatregel niet anders dan als een misslag aanmerken , waarvoor
men zich in het vervolg behoort te wachten.

Men voegde hier nog bij
,
dat bij de beoordeeling van het vraag-

stuk omtrent het behoud en de erfelijkheid der regenten niet uit

het oog mag verloren worden, dat velen hunner met inlandsche

hoofden van minderen rang in familie-betrekkingen staan, en daar-

door te meer een uitgestrekten invloed op de bevolking uitoefenen
;

en dat indien zij meer algemeen door Europesche ambtenaren
vervangen wierden

,
dezen te zeer met de inlandsche bevolking

in aanraking zouden komen, hetgeen, behalve om andere redenen,

ook wegens onze onbekendheid met den adat eene gevaarlij ke zij de

zou hebben. Men ontkende overigens geenszins, dat niet al de

regenten zich gunstig onderscheiden ;
maar meende toch dat men

in° den laatsten tijd een veel te ongunstig of te sterk gekleurd

tafereel omtrent hen en de Javaansche aristocratie m t algemeen

had opgehangen.
, ,

In deze laatste omstandigheid lag dan ook het antwoord op de

vraag, waarom het beginsel der erfelijkheid thans voor het eerst

in het regerings-reglement zou worden opgenomen. De vroeger

aan de regenten gegeven verzekering der handhaving van het al-

oude stelsel zou thans geene wettelijke versterking behoeven ,
m-

dien de Javaansche regenten en de hoofden in ’t algemeen niet

van den kant der openbare drukpers telkens hernieuwde aanvallen

te verduren hadden ,
die sedert 1848 ook in den boezem der Tweede

Kamer weêrklank hebben gevonden. Die aanvallen zijn aan de

betrokkene personen niet onbekend gebleven. Daardoor is onge-

rustheid ontstaan; wantrouwen heeft het sedert dertig jaren ge-

vestigde vertrouwen op gedane toezeggingen vervangen; dat wan-

trouwen bestaat bij eene zeer invloedrijke klasse, en — nu het

onderwerp in zijnen ganschen omvang door de wetgeving zal wor-

den overwogen en beslist, is eene afdoende verklaring noodza-

kelijk. De ^Regering schijnt op die noodzakelijkheid als een ge-

volg der bestaande omstandigheden te doelen, als zij op bladz. 12

harer Memorie van Toelichting aanmerkt ,
dat het geven van eenen

wettelijken waarborg aan de hier bedoelde invloedrijke klasse thans

van dubbele waarde zal zijn.

Op deze laatste redenering is van de andere zijde aangemerkt,

dat indien in den laatsten tijd zich ook in de Tweede Kamer

stemmen tegen de regenten op Java verheven hebben, dit alleen

is geweest, om groote verkeerdheden, waaraan zij zich schuldig

maakten, te gispen, maar dat daar het beginsel der erfelijkheid

dezer waardigheid geenszins is aangetast. Om deze reden dus

behoefde dat beginsel niet in de wet te worden opgenomen.

Een van de leden der Commissie van Rapporteurs heeft voorts

omtrent het aangevoerde wegens de stellige belofte aan de regen-

ten op Java, dat het beginsel der erfelijkheid omtrent hen zou

worden gehandhaafd ,
doen opmerken, dat die belofte, voor zooveiie

ze werkelijk is gedaan ,
behoort te worden nagekomen en dat dit

tot dusverre is geschied, namelijk: dat het Gouvernement., zoo er

in de familie van een regenteen geschikte opvolger is, dien ook

benoemt. Men strijdt dan ook volstrekt niet tegen dit beginsel,

maar alléén tegen het wortelen van dat beginsel als een regt m
deze wet. Daardoor toch zou die belofte geheel van natuur ver-

anderen ,
en niet meer de strekking hebben

,
.om tot pligtsbetrach-

ting aan te sporen
,
gelijk zij die oorspronkelijk.had ,

maar een ge-

vaarlijk wapen zijn, dat ongetwijfeld vele moeijelijkheden zou ver-

oorzaken. Bovendien meent het lid der Commissie van Rappor-

teurs ,
dat, indien de belofte inderdaad van dien aard is geweest

,

dat zij een regt gaf en nog wel een beschreven regt ,
dat beginsel

reeds in het reglement van 1836 zou zijn opgenomen.

Een ander lid der Commissie van Rapporteurs merkt hiertegen

aan , dat de gedane toezegging in verband stond met de vervul-

ling van bepaalde voorwaarden. Eene dier voorwaarden was het

verleenen van hulp bij het invoeren van het cultuurstelsel. De

regenten hebben die hulp getrouwelijk. verleend en daardoor heeft

de van regeringswege gegeven toezegging opgehouden eene bloote

gunst te zijn; zij heeft het karakter aangenomen van .eene stellige

verpligting aan welker nakoming de Regering zich niet mag ont-

trekken., Die verpligting was, het is volkomen juist, niet opgeno-

men in het regerings-reglement van 1836, maar toen werden de re-

genten niet zoo openlijk aangerand als. thans, en toen vooral

hadden daaromtrent nog geene woordenwisselingen in de i weede

Kamer plaats gehad.

d. Bij den strijd van meeningen over het vraagstuk yan .de erfe-

lijkheid der regenten, waren er eenige leden, die zich huiverig toon-

den, over de wenschelijkheid der opneming van dit beginsel in do

wet, een bepaald gevoelen te uiten. Het was hun toch niet ge-

noegzaam bekend ,
in hoe verre die regel tot nu toe was gevolgd

:

maar vooral niet, welke waarde de Javaansche bevolking er aan

hechtte van steeds door regenten uit dezelfde geslachten bestuurd

te worden. Wel kwam het hun voor ,
dat ,

voor zoover het be-

ginsel der erfelijkheid thans wordt gehandhaafd, het onvooizigtig

zou zijn ,
daarin verandering te maken. Daardoor was echter ae

noodzakelijkheid der opneming in de wet nog niet beslist.

e. Door enkele leden werd het denkbeeld geopperd , om te de-

zen aanzien eene soort van middenweg in te slaan, en wel door,

zonder in de wet van het handhaven van het beginsel van erfelijk-

heid te spreken ,
aan den Gouverneur-Generaal bij wijze van in-

structie voor te schrijven, om bij de benoeming van eiken regent

er bijzonder op te letten, of niet de keus op den naasten bloed-

verwant van den voorgaanden kan vallen
,
waarbij dan echter

natuurlijk de voorwaarden van bekwaamheid ,
ijver, eerlijkheid en

trouw op den voorgrond zouden moeten staan.

ƒ. Nagenoeg algemeen is men het daarover cens geweest, dat,

indien de bepaling wegens de erfelijkheid der regenten behouden
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blijft , het denkbeeld duidelijker zal worden uitgedrukt en men
nok naderbij zal blijven aan hetgeen thans bestaat, door niet

te spreken van: n erfelijkheid in de mannelijke lijn”, maar van:
erfelijkheid in luitzelfde of een aanverwant geslacht.

g. Eenige leden hebben in dit artikel een nieuw bewijs gevonden,

dat de Regering bij het zamenstellen van het tegenwoordig ontwerp
te uitsluitend op Java het oog heeft gehad. Eensdeels zijn er

toch gedeelten van onze overzeesche bezittingen
, waar de erfelijk-

heid niet in de mannelijke
,
maar in de vrouwelijke lijn bestaat;

anderdeels is het artikel
, door aan te nemen dat er overal regen-

ten zullen zijn, niet toepasselijk op vrij uitgebreide streken van
Sumatra, waar de bevolking in kleine gemeenebesten is verdeeld,

die de volksregering huldigen. De kracht van dit laatste bewijs

is door anderen betwist. Sedert de verovering van het hier be-
doelde gedeelte van Sumatra

,
zeiden zij

,
heeft men in elke afdee-

ling een inlander aangesteld als tusschenpersoon tusschen het Neder-
landsch Bestuur en de soms talrijke vergaderingen

,
die aan het

hoofd tstaan van elk gemeenebest. Die tusschenpersonen zijn onge-
^voelig de uitvoerende magt geworden in eiken kleinen kring, en
op die wijze is een staat van zaken in ’t leven getreden, waardoor
de algemeene regel, in art. 60 gesteld, wel degelijk toepasselijk is

geworden en meer en meer worden zal.

h. De vraag is gedaan, of de vreemde Oosterlingen, die zich

in onze Indische bezittingen gevestigd hebben, zoo als de Chinezen
en Arabieren, voor zoover zij alleen onder hunne eigene hoofden

staan, hier of vervolgens niet op de eene of andere wijze moeten
worden vermeld.

i. Op de redactie van het artikel is aangemerkt
,
dat daarbij te

zeer van de onderstelling wordt uitgegaan
, als of het van zelf

spreekt, dat elk gewest in regentschappen wordt verdeeld. Vrij

algemeen zou men het artikel met deze of dergelijke zinsnede wil-

len zien aanvangen : » De indeeling der gewesten in regentschappen
geschiedt door den Gouverneur Generaal.”
Wat, heeft men eindelijk gevraagd, wordt hier door hooger

Earopeesch toezigt verstaan ? Doelt men op het toezigt der hooge
Indische Regering in ’t algemeen

,
of meer bepaald op dat van den

hoogsten Europeschen ambtenaar in het gewest?
Art. 61. — Ook hier weder zal de bepaling, dat de regent-

schappen door den Gouverneur-Generaal in districten worden ver-

deeld , aan het hoofd van het artikel moeten staan.

Overigens heeft men gevraagd
, of niet door de wet eenigermate

moet worden aangeduid, wat door een district zij te verstaan; als-

mede of het de bedoeling is, de verdeeling in districten overal in

Nederlandsch Indie in te voeren, ook daar derhalve, waar die tot

nu toe niet bestaat. Wat de eerste dezer vragen betreft , merkten
sommigen aan, dat de verdeeling in gewesten, districten en ge-
meenten hier te lande te zeer bekend is en te zeer uit den aard
der zaak voortvloeit

,
dan dat nadere opheldering daaromtrent noo-

dig zou zijn.

De leden der Commissie van Rapporteurs meenden te dezer
gelegenheid te moeten aanmerken

,
dat de districtshoofden op Java

veel te karig bezoldigd zijn , en dat de knevelarij der inlandsche
bevolking, waarvan hiervoor bij lit. a van art. 60 gesproken wordt
zoo en waar zij bestaat , aan deze reden misschien meer dan aan
eenige andere moet worden toegeschreven.

Art. 62. — Alinea 1. Algemeen heeft men met genoegen in de
wet het beginsel opgenomen gezien

,
dat de inwoners der dorpen

of gemeenten hunne eigene hoofden kiezen. Men ziet daarin wezen-
lijken vooruitgang

,
in zoover de bepaling van den wensch der

Regering getuigt, om de aloude regten der inboorlingen te be-
schermen. Intusschen konden sommige leden de vrees niet ver-
bergen, dat het artikel, zoo als het daar ligt, weinig goeds zou
uitwerken. Ook thans zijn het de inwoners der dessa, die hunne
hoofden heeten te kiezen. Maar van de dorpsbewoners moet in

het belang van het cultuurstelsel veel arbeid; moeten in het belang
der Indische schatkist hooge landrenten gevorderd worden. Een
dessa-hoofd , die ten behoeve zijner onderhoorigen , in beiderlei
opzigten overdreveno eischen te keer gaat , is daarom reeds bij do
gouverncments-ambtenaren niet gezien. Zij trachten de zoodani-
gen te weren

,
de benoeming van gedweeë hoofden te bevorderen

en dus liet beginsel van volkskeus zooveel mogelijk te verlammen.
In menig geval zijn het niet de dorpsbewoners, die hun hoofd kie-
zen , maar is het in het wezen der zaak het Gouvernement

,
dat

dit hoofd aanstelt. Tegen dit misbruik behoorden
, volgens deze

leden
,

waarborgen in do wet te worden opgenomen. Sommige
wezen daarbij op de ook in de Memorie van Toelichting aangehaalde
publicatie van 8 Janua rij 1819, die, hoezeer enkele nuttige be-
palingen omtrent do bij het kiezen der dessa-hoofden te volgen
beginselen bevattende, echter de in dit opzigt bestaande misbrui-
ken niet heeft kunnen keeren.

Men heeft voorts hier weder gevraagd, of de uitdrukking:
inlandsche gemeenten al zulke vereenigingen door geheel Neder-
landsch Indie begrijpt. Men meent toch , dat erbuiten Java vele
gemeenten zijn

,
waar de ingezetenen tot nu toe het regt om eigene

bestuurders te kiezen, niet bezitten. Zal de volkskeus daar wor-
den ingevoerd, of doelt de Regering alleen op de gewesten, waar
die keus thans bestaat ?

Alinea 2. In tweederlei opzigt ziet men bezwaar tegen de hier

voorkomende bepaling, volgens welke geenerlei heffing in de ge-
meente mag plaats hebben

,
dan uit kracht van eene wet of

ordonnantie. Naar men meent, hebben er in de dessa's thans
gemeentelijke omslagen, leveringen of toekenningen plaats voor
de bezoldiging van gemeentelijke beambten of voor het onderhoud
van priesters

,
moskeeën en dergelijke. Zou ook daarop het hier

voorkomend verbod toepasselijk zijn ? Zoo ja, zou men dan niet

te veel inbreuk op het regt der gemeente maken om hare eigene

huishouding te regelen ?

In de laatste regeringsverslagen over Nederlandsch Indie

wordt van de stelling uitgegaan , dat het opleggen aan de bevol-

king van onbezoldigden arbeid gelijkstaat met het heffen van
belasting. Daarin wordt telkens van belastingen in arbeid opge-

bragt gesproken.Past men dit beginsel op het tegenwoordig artikel

toe
,
dan zou het daarin voorkomend verbod tegen het heffen van

belastingen ook het vorderen van arbeid, en dus ook van arbeid

of diensten in het belang der gemeente, treffen. Maar zoo doende
zou het dessa-bestuur onmogelijk worden, en men oordeelt der-

halve, dat hieraan verduidelijking of opheldering behoefte bestaat.

Art. 63. — a. Enkele leden achten het nuttig dat verdui-

delijkt worde , wat de Regering onder gewestelijke en plaatselijke

reglementen en keuren van politie verstaat. Zijn bijv. de heere-

diensten vatbaar om bij gewestelijke of zelfs bij plaatselijke

reglementen te worden geregeld, zoodat bij zoodanig reglement,

om iets te noemen, eene straf zou kunnen worden bepaald tegen

dengene
,
die ter verrigting van den hem opgelegden arbeid niet

verschijnt? Zoo ja, dan zal het artikel verduidelijkt moeten wor-
den, opdat niet eenig gedeelte der persoonlijke diensten onttrokken

worde aan de algemeene regeling ,
bij art. 49 van het reglement

den Gouverneur-Generaal opgedragen.

Daarentegen is gevraagd, of onder plaatselijke reglementen en

keuren ook de zoodanige verstaan worden , die enkel voor eene

dessa gelden. Maar als deze dan moesten uitgaan van het hoogste

gewestelijk gezag , zou er op het gezag der dessa-hoofden inbreuk

gemaakt en tevens eene overbodige bemoeijenis der Europesche

ambtenaren met geheel huishoudelijke belangen gewettigd worden.

Of zou de Regering bij het noemen van plaatselijke reglementen

meer uitsluitend gedacht hebben aan de steden
,
waar eene meer

talrijke Europesche bevolking aanwezig is?

I. In eene Afdeeling heeft men eenparig gevraagd
,
welke soort

van straffen hier worden bedoeld. In eene andere Afdeeling

had men mede op dat punt het oog, doch beperkte men zich tot

het uitdrukken van het verlangen , dat het bedreigen of toe-

passen van ligchaamsstraf voor politie-overtredingen op Java
voortaan voor goed een einde mogt nemen.

Er waren voorts eenige leden, die het bedenkelijk keurden, dat

de gewestelijke ambtenaren, behoudens de nadere goedkeuring van
den Gouverneur-Generaal, over de keuze van de soort van straffen

,

die bij de hier bedoelde reglementen en keuren konden worden
bedreigd

,
vrijelijk zouden beslissen. Enkelen hunner wilden de

beginselen omtrent de toe te passen straffen in de wet opgenomen
hebben. De overigen zouden tevreden gesteld zijn, indien de wet

inhield
,

dat omtrent de te bedreigen straffen bij ordonnantie van

den Gouverneur-Generaal algemeene regels worden vastgesteld.

Yde HOOFDSTU K.

Van de justitie.

Naar het oordeel van sommige leden is de Regering in de

zamenstelling van dit hoofdstuk niet gelukkig geslaagd. Het had,

meenden zij ,
niet dan algemeene beginselen omtrent dit deel der

•wetgeving moeten behelzen. In plaats van zich daartoe en tot do

overneming van artikelen der Grondwet, die hier eene plaats

moesten vinden, te beperken ,
heeft de Regering een greep gedaan

in reeds voor Nederlandsch Indie bestaande verordeningen van

justitielen aard, maar niet altijd datgene overgenomen, wat meer

bepaald onder de hoofdtrekken van eene goede regeling der

justitie kan geacht worden te belmoren. Er is dus ook hier

weder , naar dit gevoelen , bf te veel bf te weinig geleverd.

Ten bewijze voerde men aan, dat bepalingen als in de drie

laatste alinea’s van art. 65 en in de artt. 92 en 93 voorkomen ,

in eene wet of reglement op doregterlijke organisatie, niet in een

regcrings-reglcmcnt , te huis belmoren; dat de artt. 84 en 94

alleen in een wetboek van burgerlijke regtsvordering , art. 76 in

een wetboek van strafvordering eene plaats verdienen ; dat daaren-

tegen gemist wordt eene bepaling omtrent het statut personnel

ten aanzien van Nederlanders ,
ingezetenen van Nederlandsch

Indie, die tijdelijk in Nederland verblijven.

Andere leden meenden, zonder zulk een ongunstig oordeel over

geheel het hoofdstuk te vellen, dat de wijze, waarop het is

zamengesteld . uit meer dan dén oogpunt stof tot aanmerkingen



Vaststelling van het Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch lndie.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

geeft. Er zijn hier voorschriften overgenomen uit de Indische

Algemeene bepalingen van wetgeving ; de overgangsbepalingen en

het Reglement op de regterlijke organisatie, welke verordeningen

vroeger alle bij Koninklijk besluit zijn vastgesteld. Die overne-

ming
3

heeft echter niet altijd letterlijk plaats gehad. Integendeel

zijn verscheidene artikelen aanmerkelijk veranderd. Die artikelen

zouden, zoo dc tegenwoordige wet tot stand komt , de vroegere

vervangen; maar nu is het niet te ontkennen, dat daardoor

eene zonderlinge verhouding geboren wordt t'-.sschen hetgeen op

die wijze bij de Avet is vastgesteld en dat gedeelte der aangehaalde

verordeningen , hetwelk onveranderd blijft. Men deed hiertegen

opmerken, dat dit een onvermijdelijk gevolg is, eensdeels van

de noodzakelijkheid om in dit hoofdstuk algemeene beginselen om-
trent de justitie op te nemen; anderdeels van de omstandigheid,

dat de wetgeying van Nederlandsch Indie tot nu toe door den

Koning is uitgeoefend, die dus ook de bedoelde reglementen heeft

vastgesteld. Intusschen gaf men van die zijde toe, dat de Regering

bij het overnemen van bestaande bepalingen in dit ontwerp, zich

strenger aan den tekst daarvan had moeten houden of zich ten

minste geenerlei verandering van bewoordingen
,
hoe schijnbaar

gering ook, had moeten veroorloven ,
zonder dat de reden dier

verandering bepaald was toegelicht. Dat hier afwijkingen aan-

getroffen worden, waarvoor geene genoegzame reden schijnt te

bestaan, zal uit het vervolg van dit Verslag blijken.

Meer algemeen was de aanmerking ,
dat dit hoofdstuk

,
ook in

het stelsel der Regering, geenszins volledig kan worden genoemd.

Men mist hier, gelijk trouAvens reeds vroeger is aangemerkt, alle

fundamentele bepaling omtrent de militaire regtspleging en mili-

taire strafwetgeving , terwijl dan toch art. 39 van het bestaande

Oost-Indische regerings-reglement en art. 61 van het ontAvorpen

regerings-reglement voor West-Indie voor de hand lagen. Bij

art. 65, 1ste alinea, van het ontwerp Avordt wel van wetboeken
voor burgerlijk en handelsregt, maar nergens bepaald van wet-
boeken van strafvordering en strafregt, of van de wijze, Avaarop

deze zullen worden vastgesteld, gewag gemaakt. Terwijl de meeste
algemeene beginselen

,
die in de 1ste afdeeling van hoofdstuk V

der Grondwet voorkomen
,

in, het ontworpen reglement eene plaats

hebben erlangd, is zulks met art. 153, betrekkelijk de onschend-
baarheid der woning, niet het geval. Ook indien de Regering
meende, dat deze Avaarborg niet aan de Indische bevolking kan
worden verleend

,
had dit in de Memorie van Toelichting moeten

zijn aangeduid. Al verder miste men, naar het gevoelen van
sommigen

,
een algemeenen regel omtrent de beslissing van ge-

schillen tusschen Europeanen en inlanders of de daarmede gelijk-

gestelde Arabieren en Chinezen. Eindelijk werd nog door eenige

leden gevraagd, of niet in dit hoofdstuk de bepaling moest voor-
komen , dat de Gouverneur-Generaal en de leden van den Raad
van Indie

,
wegens burgerlijke zaken

,
alleen voor het Indische

Hooggeregtshof betrokken kunnen worden.
Nog is te dezer gelegenheid door sommigen eene vraag van

eenigzins anderen aard gedaan. In de raming van ontvangsten
en uitgaven voor Nederlandsch Indie over 1850, medegedeeld bij

het Oost-Indische regerings-verslag over dat jaar , treft men onder
de ontvangsten een post van f 20,000 voor civile proces-kosten
aan. Hier

, waar het de inrigting der regterlijke magt in Indie
geldt, wenscht men te Aveten

,
of in die bezittingen de kosten van

justitie tot zekere hoogte door hen
,
die burgerlijke regtsgedingen

voeren
,
moeten Avorden vergoed.

Art. 65. •

—

Alinea 1. In vier Afdeelingen heeft de meerderheid
der leden zich voor het gevoelen verklaard, dat voo taan geene
verandering in de hier vermelde

, voor Europeanen geldige wet-
boeken Avorde gebragt, dan door de wetgevende magt in Neder-
land. Enkelen gingen nog verder

,
en meenden, dat de bestaande

Indische wetboeken, of liever de daarin voorkomende afwijkingen
van de Nederlandsche burgerlijke wetgeving, nu nog door de
wet moesten worden vastgesteld. De meesten achtten echter dit
laatste denkbeeld onuitvoerlijk. Er zou daardoor eene nieuwe
zware, taak aan de Staten-Generaal worden opgelegd

, die veel
tijd zou vorderen, en zelfs de goede werking van het parlementair
stelsel onmogelijk zou kunnen maken. Dat voortaan echter de
wetgevende magt omtrent deze belangrijke aangelegenheid wierd
gekend , vloeide uit den aard der zaak en uit het naauw verband
tusschen de regtspleging in Indie en hier te lande voort. De Rege-
ring scheen zelve, blijkens haar tegenAvoordig ontwerp, waarin,
zoo als straks is aangemerkt, voorschriften van burgerlijke reo-ts-
vordering

, strafvordering enz. voorkomen, de tusschenkomst dier
Avetgeving voor sommige hoofdbepalingen noodzakelijk te achten;
maar waarom ook niet voor andere

,
welker belangrijkheid ligt niet

minder groot was? Men deed daarbij wel opmerken, dat, bij
het bestaan van het 4de lid van art. 59 der Grondwet

, de
wetgeving van zelf de magt had, om over te brengen wijzigingen
in de Indische Avetboeken te beslissen, en dat de Tweede Kamer
zelfs bevoegd Avas daaromtrent voorstellen te doen

; doch er werd
geantwoord

, dat de thans behandelde bepaling van art. 65 van
|

het reglement kon geacht worden de bevoegdheid der wetgeving
in dit opzigt te beperken ,

en de Indische burgerlijke wetgeving
uit te sluiten van de onderAverpen , in alinea 4 van art. 59 be-

doeld. Tot wegneming van allen tAvijfel behoorde dus het voor-

gestane beginsel in het regerings-reglement te Avorden uitgedrukt.

De minderheid der bedoelde Afdeelingen kon zich met het voor-

stel der Regering omtrent de Indische wetboeken wel vereenigen ,

en zag bezwaar in de tusschenkomst der Nederlandsche wetge-
ving bij elke gedeeltelijke of meer omvattende herziening. Vooral
ter juiste beoordeeling van wetsbepalingen als die het hier geldt,

is, naar dit gevoelen, eene bijzondere kennis der plaatselijke ge-

steldheid in Indie en der daar bestaande belangen noodzakelijk,

die over het algemeen bij den Nederlandschen wetgever niet kan
Avorden ondersteld. Men heeft geantwoord, dat dit argument als

op alle wetgeving voor Indie
,

die gezamenlijk van den Koning
en de Staten-Generaal uitgaat , toepasselijk ,

te veel bewees. Daar~
enboven verdiende het opmerking, dat de staatslieden, die op de

zamenstelling der bestaande Indische wetboeken den meesten in-

vloed hebben uitgeoefend, vreemd aan Indie Avaren.

Enkele leden gaven ifi bedenking, om ten aanzien van het thans

behandelde punt eenen middenweg in te slaan , door te bepalen

,

dat voortaan alle veranderingen in de Indische wetboeken voor-
loopig bij Koninklijk besluit zullen worden vastgesteld, maar dat

zoodanige besluiten dadelijk aan de Staten-Generaal medegedeeld
en aan eene goedkeuring van hunnentAvege onderworpen zullen

worden.
Aan den anderen kant waren er enkele leden, die in het regle-

ment een termijn wilden hebben bepaald
, binnen welken de

Indische wetboeken aan eene herziening bij de wet zullen wor-
den onderAvorpen.

Alinea 2. Eenige leden eener Afdeeling hebben gevraagd , of

het niet gevaarlijk is, den Gouverneur-Generaal de bevoegdheid

te geven, alle bepalingen van wetboeken, die op onze zeden,

geAvoonten en godsdienst gegrond zijn, zoodra hij die daarvoor

vatbaar acht, toepasselijk te verklaren op deinlandsche bevolking

of op een gedeelte daarvan. Voor zoover men daarbij meer
uitsluitend het oog had op Chinezen en Arabieren scheen dit

gevaar minder groot, maar wel zouden uit eene voorbarige toepas-

sing, bijv. op de Javaansche bevolking, bedenkelijke gevolgen

kunnen voortspruiten. Intusschen bezit de Gouverneur-Generaal,
volgens het Koninklijk besluit van den 16den Mei 1846, thans

reeds de hier bedoelde magt. Men wenscht te Aveten
,
in hoe verre

daarvan tot nu toe gebruik is gemaakt.
Alinea 3. In eene andere Afdeeling is door sommige leden eene

bedenking gemaakt, die met de vorige in eenig verband staat.

Men deed hulde aan het hier bekrachtigd beginsel, dat in het

algemeen de regtsspraak over de inlanders zich regelt naar de
inlandsche godsdienstige wetten , instellingen en gebruiken. Maar
daarnevens staat de benoegdheid der inlanders om zich vrijwillig

te onderwerpen aan het voor de Europeanen vastgestelde bur-
gerlijke en handelsregt. Men Avilde weten of die bevoegdheid alge-

meen is of zich bepaalt tot bijzondere gevallen. Ware dit laatste

de bedoeling en AAras het bijv., zoo als uit alinea 5 van het artikel

kon worden opgemaakt, alleen in geval van regtsgedingen over
burgerlijke of handelszaken, dat de vrij Avillige onderAverping te

pas komt, dan Avilde men dit meer bepaald hebben uitgedrukt.

Men had daarbij op eene bijzondere omstandigheid het oog. Men
meende namelijk te Aveten, dat in den laatsten tijd door eene te

ruime toepassing van het beginsel der vrij Avillige onderwerping,
het aangaan van huwelijken tusschen personen van Europesche
afkomst en Oosterlingen was bevorderd, en vroeg, of dit niet

door het Indisch Gouveimement had kunnen worden voorgekomen.
TerAvijl de thans behandelde alinea anders grootendeels over-

eenkomt met art. 11 van de Algemeene bepalingen van wetgeving
voor Nederlandsch Indie, is, bij de vermelding dat de inlandsche
Avetten, instellingen en gebruiken Avorden toegepast, hier de bijge-

voegde zinsnede weggevallen : » voor zoover die niet in strijd zijn

met de algemeen erkende beginselen van billijkheid en regtvaardig-

heid." Men vraagt, of het goed is, dat die bijvoeging in de
Avet ontbreekt.

Alinea 5. » zooveel mogelijk." Deze uitdrukking schijnt in

eene wet, die stellig moet spreken, minder gepast.

» buiten het geval van wettelijke of vrijwillige onderwerping aan de
ivetgeving voor Europeanen." Men kan zich niet goed voorstellen

,

hoe er, behalve die beide gevallen van wettelijke of vrijwillige

onderwerping, nog een derde kan bestaan, waarin de inlander voor
den Europeschen regter als verAveerder in burgerlijke of handels-
zaken te regt staat en wenscht dus daaromtrent opheldering.

Nog is te dezer gelegenheid, maar meer bijzonder met het

oog op de strafwelgeving, die in dit artikel niet regtstreeks Avordt

aangeraakt, gevraagd, voor welken regter Nederlandsche schepe-

lingen, die tijdelijk in Indie verblijven, te regt staan. Dat
zeelieden in ’s Rijks dienst, in geval van misdrijf, in Nederland
gevonnisd worden, schijnt niet tAvijfelachtig : maar hoe is het met
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do overige schepelingen , inzonderheid bij het plegen van een
misdrijf, niet aan land , maar op het schip ?

Art. 6G. — Men heeft aangemerkt
,
dat dit artikel niet geluk-

kig geplaatst is. De reeks der bepalingen betrekkelijk de regts-
bedeeling wordt daardoor noodeloos afgebroken. Het zou in het
zamenstel dezer wet tusschen de artt. 74 en 75 eene betere plaats
vinden.

Wat de strekking van het artikel betreft, merkten eenige leden
aan, dat zij die uit een bepaald oogpunt zeer gevaailijk keurden.
Zij doelden daarbij op de bij sommigen bestaande vooringenomen-
heid tegen het particulier landbezit in Nederlandsch Indie. Als
het Indisch Bestuur eens die vooringenomenheid deelde

,
zou het van

de aan hetzelve geschonkene bevoegdheid tot onteigening gebruik
kunnen maken

,
om

, onder het voorwendsel dat zulks ten alge-
meenen nutte geschiedde

,
de Europeanen en Chinezen

, die land-
goederen bezitten, daarvan te ontzetten. Deze leden dus wilden
bij de hier voorkomende bepaling eenige waarborgen hebben ge-
voegd , opdat nimmer iets dergelijks zou kunnen geschieden.
Men heeft hun geantwoord, dat zoodanig gebruik van het regt
tot onteigening een hooggaand misbruik zou zijn , waartegen geene
waarborgen bij de wet te geven zijn.

Alinea 1. » bij ordonnantie". Wie zal deze ordonnantie vaststel len
,

de Koning of de Gouverneur-Generaal ? Eenige leden verklaarden
zich bepaald voor het eerste en wilden dus hier gelezen hebben :

hij Koninklijk hesluit.

» voorafgaande schadeloosstelling." Eenige leden wilden hier het
woord voorafgaande weg gelaten hebben. De onteigening wordt
door de in hetzelve liggende verpligting niet weinig belemmerd. Zij

leidt tot eene vertraging, die soms regtstreeks aandruischt tegen
het staatsbelang. Men ondervindt dit in Nederland, doch is daar
aan een voorschrift der Grondwet gebonden. Voor Indie bestaat
die band niet en moet men zich dien dus niet noodeloos opleg-
gen

,
te minder vermits daar aan spoedige onteigening nog meer

behoefte kan bestaan dan in het moederland.— Een grooter aantal
leden deelde niet in dat bezwaar. Zij zouden het juist in Neder-
landsch Indie , waar het uitvoerend gezag met zoo uitgestrekte
magt is bekleed, gevaarlijk achten

, dat de onteigening plaats kon
hebben zonder het vooraf betalen der schadeloosstelling. Daaren-
boven leverde het 2de lid van het artikel den waarborg op,
dat het overigens zoo regtvaardige beginsel van voorajgaande
schadeloosstelling in werkelijk spoedeischende gevallen niet belem-
merend zal zijn. Enkelen sloegen als middenweg voor, om de
voorafgaande consignatie van eene door den regter te bepalen som,
waaruit de schadeloosstelling moet worden voldaan, te bepalen.

Intusschen vroegen eenige leden, of niet uitdrukkelijk moest
worden bepaald, dat het de regter is, die het bedrag der schade-
loosstelling vaststelt; zoodat in geen geval bij de ordonnantie
omtrent de wijze van onteigening daarover anders kan worden
beslist.

Alinea 2. Welke » andere dringende omstandigheden"
,

dan de
opgenoemde, zijn hier bedoeld ? Met het oog op art. 147 der Grond-
wet moest ook het geval van besmetting uitdrukkelijk genoemd
zijn.

_

Alinea 8. Sommige leden achten deze zinsnede, ofschoon die
ook in het aangehaalde grondwcts-artikel voorkomt, overbodig. Zij

wilden die in allen gevalle bij de 2de alinea, waartoe zij behoort,
gevoegd hebben. Nog heeft men gevraagd, waarom hier, met
afwijking van den regel, dat dezelfde zaak door hetzelfde woord
wordt uitgedrukt, en met afwijking van de taal der Grondwet,
schadevergoeding in plaats van schadeloosstelling wordt gelezen.

Art. G7. — Alinea 1. Waarom zijn, terwijl deze zinsnede
anders letterlijk overeenkomt met het 1ste lid van art. 148 der
Grondwet , de daar gebezigde Avoorden : tot de kennis van de
regterlijke magt hier vervangen door: tot de kennis des regters?

Alinea 2. Volgens art. 97 van het tegenwoordig ontwerp, zijn

bij de toepassing van dit reglement, onder de inlanders , ook de
Arabieren, Moorcn, Chinezen enz. begrepen. Ook dezen zullen
dus onderworpen zijn aan de beslissing van burgerlijke geschillen

door hunne priesters en hoofden. Maar is, uit dat oogpunt, hot
tegenwoordig voorschrift niet strijdig met art. 8 der Algeineeno
bepalingen van wetgeving voor Nedcrlandsch Indie ? En wat
is de bedoeling omtrent de wijzo van beslissing van geschillen
tusschen inlanders en do met inlanders gelijkgestelde vreemde
Oosterlingen ?

Art. G8. — Vcrscheideno leden zijn van gevoelen, dat door
de bepaling van het 2de lid van dit artikel te kort wordt gedaan
aan de onafhankelijkheid der regterlijke magt. De Gouverneur-
Generaal zal, al is liet dan ook volgens algemeene verordeningen,
dooi- den Koning vast te stellen, in zijne eigene zaak beslissen, en
uit den aard der zaak meestal aan het administratief gezag tegen
do regterlijke magt gelijk geven. Hij zal met andere woorden een
conflict kunnen opworpen. Men wenschte , dat eeno andere magt
kon worden aangewezen, die do hier bedoelde geschillen beslist

,

of dat ten minste do aan don landvoogd toegekende magt dom-

ineer waarborgen wierd omringd. Sommigen wenschten daarom
,

dat de algemeene regelen, waarvan hier sprake is, bij de wet,
niet door den Koning wierden vastgesteld. Anderen meenden,
dat het in het stelsel der wet genoegzaam ware , voor de hier

bedoelde beslissingen verpligte overeenstemming met den Raad van
Indie, op den voet van art. 21, te vorderen.

Voor blijven onderworpen
,
aan het einde der 1ste zinsnede , las

men liever : zijn onderworpen.

Art. 69. — Mtfl. zou het eigenaardig rekenen
, dat de geschillen

over bevoegdheid tusschen den burgerlijken en militairen regter

niet door den Gouverneur-Generaal , maar door het Hooggeregtshof
van Nederlandsch Indie wierden beslist. De Gouverneur-Generaal
zou anders dikwerf uitspraak moeten doen in zaken van zuiver

judicielen aard. Men erkent evenwel
,
dat die uitweg niet mogelijk

zou zijn in geval van geschil tusschen het burgerlijk en militair

Hooggeregtshof. Dan zou öf de tegenwoordige bepaling moeten
gelden , öf wel de beslissing overgelaten worden aan den Hoogen
Raad der Nederlanden.
Er waren intusschen leden, die het artikel onveranderd wilden

laten ; maar, even als bij art. 68 , voor dit geval verpligte overeen-

stemming van den Gouverneur-Generaal met den Raad van Indie
noodzakelijk rekenden.

Art. 70. — Er vangt hier eene reeks van artikelen aan , waarin
overal de regeling bij algemeene verordeningen wordt voorgeschre-
ven. Uit het aangemerkte bij art. 22 is reeds gebleken

, dat vele

leden het afkeuren
,
om op die wijze onzeker te laten

, of de

regeling van het onderwerp zal uitgaan van de wetgevende mast
in Nederland

,
van den Koning of van den Gouverneur in Rade.

Men dringt dus hier en vervolgens op het wegnemen dier onzeker-
heid aan. Maar buitendien waren er cenige leden, die bepaal-

delijk verlangden, dat in het tegenwoordig art. 70, alsmede in

de artt. 71, 72, 73, 75 en 7G, regeling bij de wet voor die bij

algemeene verordeningen in de plaats wierd gesteld. Die wensch
hing zamen . öf met het denkbeeld, om de waarborgen, in de
opgenoemde wetsbepalingen vervat, te versterken, öt ook met
de overtuiging, dat de wet op de regterlijke organisatie en
het Wetboek van Strafvordering voor Nederlandsch Iudie even-

zeer door de wetgevende magt in Nederland moeten worden
vastgesteld, als de overige wetboeken.

Met opzigt tot het thans behandelde art. 70 is nog bepaald
opgemerkt ,

dat
,
voor zoover ten gevolge daarvan veranderingen

in de tegenwoordige inrigting der regterlijke magt mogten worden
gemaakt , die ook tegenover Europeanen geldig waren , deze veran-
deringen bij de wet zouden moeten worden vastgesteld. De leden ,

die deze aanmerking maakten, verwezen daarbij naar hetgeen
hierover bij alinea 1 van art. 65 als het gevoelen der meerderheid
van vier Afdeelingen is medegedeeld.

Art. 72. —- a. Eenige leden hebben op de weglating van dit

artikel aangedrongen ,
vermits daarin eene begunstiging van per-

sonen uit meer aanzienlijke standen gelegen was, die, hunnes
inziens

,
streed met algemeene beginselen van regt en gelykheid

voor de wet. Andere daarentegen achtten de. bepaling zeer nut-

tig, vooral ook met het oog op het volkskarakter der Javanen,
die ligt het slagtoffer van bedriegelijke treken konden worden.

Het was wenschelijk ,
de hooggeplaatste personen daarvoor zooveel

mogelijk te vrijwaren; ook opdat hun aanzien en gezag niet zon-

der genoegzame reden door eene regtsvervolging wierd gekrenkt.

Van de andere zijde voerde men daartegen aan , dat , dit aange-
nomen, de waarborg, dien men op het oog had, door preventive

maatregelen tegen bedrog kon worden verkregen.

h. Wie, heeft men gevraagd, zijn de hier bedoelde inlandsche

vorsten en andere inlandsche personen van rang en aancienf Het
begrip van rang. en aanzien is toch zeer betrekkelijk en onbestemd.

Anderen merkten aan, dat art. 4 van het Indische Reglement op

de regterlijke organisatie zoowel in dit als in andere opzigten

duidelijker en bepaalder is.

Art. 73. — » Buiten de gevallen hij dit reglement voorzien". Men
heeft gevraagd, welke die gevallen zijn. Ongetwijfeld zijn het

dezelfde uitzonderingen ,
die in art. 86 van de Algemeene bepa-

lingen van wetgeving voor Nedcrlandsch Indie, met aanwijzing

der beide artikelen, waarin zij voorkomen, worden aangeduid;

Maar waarom dan hier niet eene soortgelijko verwijzing naar

andere artikelen van het reglement ?

» algemeene verordeningen op de strafvordering". Onafhankelijk

van de vroeger medegedeelde aanmerking op het noemen van alge-

moene verordeningen ook te dezer plaatse, meent men, dat in allen

gevalle do woorden op de strafvordering moeten verdwijnen. Anders

zou het ten uitvoer leggen van lijfsdwang in Nederlandsch Indie

niet mogclijk zijn.

Overigens is in hot oog gevallen, dat enkele hoofdbeginselen van

art. 151 der Grondwet hier niet zijn opgenomen. Men wenseht

do reden dier weglating to kennen.

Art. 74. — Het artikel slaat alleen op het in hechtenis nemen

van een Europocsch ingezeten. Dit heeft aanleiding gegeven tot
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de vraa 0- of liet politiek gezag een inlander in hechtenis kan

nemen, zonder dat daarvan aan eenigen regter kennis Avordt gege-

ven. Ligt die uitsluiting werkelijk in de bedoeling, dan verlangt

men de reden daarvan te kennen.

Men heeft voorts niet onopgemerkt gelaten ,
dat , terwijl het

artikel anders met het 1ste lid van art. 152 der Grondwet

overeenkomt ,
de bepaling is weggelaten , dat de gearresteerde

binnen den tijd van drie dagen aan den regter wordt overgeleverd.

Waarom wordt van deze overlevering gezwegen ? Men zou daarbij

aan de inhechtenisneming in het geval van uitzetting denken

,

indien art. 39 niet bepaald ware uitgezonderd. Men houdt het

er dan ook voor, dat, behalve in dit geval, de overlevering

aan den regter steeds moet plaats hebben.

Ook hier weder treft men voorts eene afwijking van de letter

der Grondwet aan ,
waarvoor geen voldoende reden kan bestaan.

In art. 152 leest men: » terstond kennis te geven” ;
hier: » ten

spoedigste kennis te geven.”

Art. 75. — a. Het reeds vroeger aangeduid gevoelen van en-

kele leden ,
dat de uitzonderingen op het beginsel der onschend-

baarheid van het brievengeheim niet bij algemeene verordeningen

,

maar bij de wet moesten worden aangewezen
,
werd aangedrongen

door de aanmerking ,
dat , indien de wetgever hier niet tusschen

beide kwam ,
zooveel gevallen van uitzondering konden worden

bepaald, dat geheel de waarborg te loor ging. Andere leden

gingen niet zoo ver. Zij vroegen alleen , of de algemeene veror-

deningen ,
hier bedoeld , reeds bestaan , dan wel of zij nog moeten

worden daargesteld. In het laatste geval zouden zij het beden-

kelijk achten ,
dat hier van eene ordonnantie van den Gouverneur-

Generaal sprake kon zijn, en dat dus van hem het bepalen der

uitzonderingen afhing. Daaraan hechtte zich eene tweede vraag,

namelijk of het de bedoeling is, dat bij de vast te stellen alge-

meene verordeningen aan den Gouverneur-Generaal het regt kan
worden toegekend

,
om in sommige gevallen aan den regter bevel

te geven de opening van brieven te gelasten.

Door anderen werd de zaak uit een geheel verschillend oogpunt

beschouwd. Vooral wanneer art. 36 van het reglement zoodanig

moest worden opgevat, dat in geval van oorlog of opstand de

Gouverneur-Generaal wel andere wetten kan schorsen
,
maar niet

eenige bepaling van het regerings-reglement buiten werking kan
stellen, zou geheel het artikel als eene bedenkelijke overtolligheid

kunnen worden aangemerkt. Hunnes oordeels toch moet bij oorlog

of opstand de Gouverneur-Generaal de magt hebben om briefwis-

seling van of met den vijand te onderscheppen. Zamenzweringen
moeten niet gedekt zijn door het schild van eene onschendbaar-

heid , waartegen ,
zoover men weet

,
nooit in Indie is gezondigd.

Bleef het artikel behouden , dan was
,
om deze reden

,
eene ver-

wijzing naar art. 36 in den aangewezen zin noodzakelijk.

b. Ook hier weder vindt men eene afwijking van den tekst

van het gelijkluidend art. 154 der Grondwet. Deze spreekt van
i) openbare instelling van vervoer

”

;
het tegenwoordig artikel van

instelling van vervoer. Men heeft echter doen opmerken
,

dat het

verschil welligt aan de omstandigheid moet worden toegeschreven,

dat de brievenpost op Java het monopolie niet bezit en dat daar
ook particuliere instellingen van vervoer bestaan.

Art. 76. — In art. 26 van de Algemeene bepalingen van wet-
geving, waarmede dit artikel anders overeenstemt, wordt bepaald
van voorziening bij de ivet gesproken. Afgescheiden dus van de
aanmerking op het gebruik der uitdrukking: algemeene verordeningen

in dit en voorafgaande artikelen, moet men vragen, welk verband
er tusschen het aangehaalde en het tegenwoordig artikel bestaat.

Waarschijnlijk zal het woord wet in art. 26 der Algemeene be-
palingen gedoeld hebben op de toen ingevoerde Indische wet-
boeken.

Art. 78. — De vraag is gerezen
, of de hier voorkomende be-

paling niet in den weg zou kunnen staan aan het verbeurd-ver-
klaren van ingesmokkelde en aangehaalde goederen, bijv. opium.
Er is ontkennend geantwoord met verwijzing naar art. 155 der
Grondwet, hetwelk hier te lande de verbeurdverklaring van in-

gesloken goederen niet belet.

Art. 79. — Alinea 1. Men acht het vreemd, dat de bepaling
van art. 156 der Grondwet

, volgens welke de vonnissen in straf-

zaken de artikelen der wet, waarop de veroordeeling rust, moeten
vermelden, hier is weggelaten. De weglating is te zonderlinger
omdat art. 30 van het Indische Reglement op de regterlijke orga-
nisatie eene bepaling in denzelfden geest behelst , ofschoon die

,

waarschijnlijk met het oog op de vonnissen van inlandsche regt-
banlcen, daar anders is geformuleerd. Men verlangt omtrent dit
punt opheldering.

Alinea 4. Wat verstaat men in Nederlandsch Indie door
» beslissingen in revisie”

, en waarom worden deze niet in ’t open-
baar uitgesproken?

Art. 80. — Alinea 1. Ook in dit artikel mist men alle vermelding
van het Hoog Militair Geregtshof. Het zal toch wel de bedoeling
zijn, dat de Gouverneur Generaal ook tot het ten uitvoer leggen

van door dat geregtshof uitgesprokene doodvonnissen magtiging
verleene

,
na voorat het geregtshof zelf te hebben gehoord.

Verder heeft men gevraagd, of het niet nuttig zou zijn, den
Gouverneur-Generaal te verpligten, over de uitvoering van dood-
vonnissen ook den Raad van Indie te hooren. Er kunnen, gelijk

de Regering zelve doet opmerken, gewigtige staatkundige redenen
bestaan, die, geheel afgescheiden van de regtskundige beschouwing,
bij de hier te nemen beslissing moeten wegen, en tot de beoor-
deeling dier redenen is de Raad van Indie

,
niet het Hooggeregts-

hof, bevoegd.
Alinea 2. In het hier voorziene geval zal het advijs van het

Hooggeregtshof, en indien de voorafgaande wenk gevolgd wordt
ook dat van den Raad van Indie, mede ter kennis van het Hoofd’
van het Departement van Koloniën moeten worden gebragt.

Art. 81. — Eenige leden hebben de aanmerking niet kunnen
terughouden , dat de waarborg , die anders in dit voorschrift ge-
legen zou zijn , door de bepaling van art. 68 van het ontwerp
veel van zijne kracht verliest.

Art. 82. — De vraag is gedaan
, of de uitdrukking : er bestaat

eene opperste regtbank wel volkomen juist is. Aan het Hoogge-
regtshof van Nederlandsch Indie kan toch dien naam niet wel
worden gegeven, omdat de arresten van dat hof aan hooger beroep
voor den Hoogen Raad der Nederlanden onderworpen zijn.

Andere leden achten de aanwij zing der plaats , waar het Hoog-
geregtshof zijnen zetel zal hebben, hier onnoodig. Zij zou, onder
bepaalde omstandigheden, bijv. in geval van oorlog, belemmerend
kunnen zijn. Deze leden wilden dus de woorden : te Batavia uit

het artikel laten wegvallen.

Art. 83. — a. Zeer vele leden zijn van oordeel
,
dat door de

hier voorkomende bepalingen
,
in verband met de voorschriften der

artt. 90 en 91, de onafhankelijkheid der regterlijke magt in Indie

niet genoegzaam is verzekerd, en dat die onafhankelijkheid alleen

dan zal bestaan , wanneer de president , de vice-president en de

leden van het Hooggeregtshof voor hun leven worden benoemd.
Andere leden konden dit niet toegeven en verklaarden zich in

het algemeen voor het in dit opzigt bij het ontwerp aangenomen
stelsel.

Door de eersten Averd aangevoerd, dat te regt bij dit regle-

ment aan den Gouverneur-Generaal eene uitgestrekte magt is

toegekend, maar dat deze magt nimmer in willekeur moet kunnen
ontaarden. Tegen zoodanige willekeur levert de regterlijke magt
den besten Avaarborg op ,

maar ook dan alleen als hare leden

zich volkomen onafhankelijk gevoelen
; niet door de vrees van

hunne betrekking te kunnen verliezen teruggehouden worden van
het nemen eener beslissing, die zij weten, dat aan de Indische

regering niet aangenaam kan zijn. Is de regterlijke magt, of

ten minste het hoogste regterlijke collegie, dat ook tegen af-

wijkingen van mindere regters Avaakt, werkelijk onafhankelijk,

dan zal er vertrouAven bestaan in hare beslissingen en ook daar-

door het gevoel van veiligheid van personen en goederen, dat

zoo krachtig kan medeAverken tot verdere ontwikkeling der Indische

maatschappij ,
toenemen. De Gouverneur-Generaal zal dan zelf

door uitspraken van het hoogste regterlijke collegie terugkomen
van verkeerde beslissingen. Dan alleen zal de waarborg , in

art. 85 van dit reglement vervat
,

\mlgens hetAvelk ook hoogere
ambtenaren Avegens ambtsmisdrijven A'oor het Hooggeregtshof te

regt staan, volle kracht erlangen.

Van de andere zijde werd hierop geantAvoord
,

dat, zoo de
onafzetbaarheid der regterlijke ambtenaren in eenen gromhvettigen

Staat een der hoofdbeginselen behoort te zijn, dat beginsel in

eene overzeesche bezitting, die naar andere regelen moet Avorden

bestuurd, zijne gevaarlijke zijde heeft. Daar moet het uitvoerend

gezag in zijne Averking niet kunnen worden verlamd door reg-

terlijke ambtenaren, die, zich op een geheel ander standpunt dan

de bewindslieden geplaatst ziende, zoo ligt geneigd kunnen zijn,

den hun aangewezen werkkring te overschrijden. Daarenboven is

de noodzakelijkheid, om aan de regterlijke magt in Indie meerdere
Avaarborgen van onafhankelijkheid te verzekeren, dan zij tot nu toe

bezit
,
geenszins gebleken. Zij heeft in hare uitspraken steeds de

meeste onafhankelijkheid aan den dag gelegd. Het zou voorts

de vraag zijn, of eene benoeming van regters voor hun leven niet

juist in Indie, waar de invloed van het luchtsgestel bij \-elen

vernielend werkt, zijne zeer nadeelige zijde zou kunnen hebben.

De regterlijke magt zou aldaar, ten gevolge van het aangeprezen

stelsel, allengs op eene zeer ongelukkige Avijze kunnen zijn

zamengesteld. Eindelijk waren de leden A'an het Hooggeregtshof

door benoeming voor hun leven niet eens tegen geheimen invloed

van den Gouverneur-Generaal op hunne beslissingen verzekerd,

daar dan toch van die zijde hun altijd uitzigten op bevordering

konden worden voorgespiegeld.

De voorstanders van het beginsel der onafzetbaarheid voerden

hiertegen aan, dat ook in Indie een vermeend staatsbelang niet

al te zeer op den voorgrond moest Avorden gesteld; dat, zoo al

de afhankelijkheid der regters aldaar tot dusverre geene verkeerde
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gevolgen had na zich gesleept
,
de wetgever ook voor de toekomst

waken moest; en dat het uitzigt op bevordering, waarvan men
sprak

,
dan toch geenszins zulk een sterke prikkel was , om aan

eed en pligt te kort te doen
,
als de vrees van zijne ambtsbetrekking

geheel te zullen verliezen.

Overigens gaven verscheidenen der leden
,

die zich voor de

benoeming der aangeduide regterlijke ambtenaren voor hun leven

verklaarden ,
uitdrukkelijk te kennen

,
dat zij de invoering van

dit beginsel alleen wilden in den zin bij art. 163 der Grondwet
bedoeld, dat is, gepaard met bepalingen, volgens welke de zoo-

danigen, die door ouderdom, ligcbaams- of zielsgebreken voor

hunne betrekking geheel ongeschikt zijn geworden, daaruit kunnen
worden ontslagen; bepalingen, die men tot wezenlijk nadeel eener

goede zamenstelling der regterlijke magt, ongelukkiglijk in Nederland
nog altijd mist.

b. Ofschoon er enkele voorstanders van de onafzetbaarheid der

leden van het Hooggeregtshof waren ,
die dit beginsel ook tot den

procureur-generaal wilden hebben uitgestrekt, waren de meesten

niet van gevoelen
,
dat hij met die leden ten deze op déne lijn

kan worden gesteld. Ook in het oog van sommigen , die anders

het stelsel der wet goedkeurden, was de relative onafzetbaarheid,

daarbij aan den procureur-generaal toegekend, niet wenschelijk.

Als handhaver van het regt der hooge overheid , zeiden zij
, moet

de procureur-generaal niet geheel onafhankelijk zijn van het Bestuur,

hetwelk daardoor zou kunnen worden verlamd, juist dan wanneer
krachtige maatregelen door het algemeen belang gevorderd worden.

c. Wat de onafzetbaarheid der mindere regterlijke ambtenaren
betreft, hebben de meeste leden zich met de daaromtrent in de

Memorie van Toelichting voorkomende beschouwing vereenigd.

Intusschen waren er eenigen, die het beginsel zoo ver mogelijk

wilden hebben uitgestrekt en dus ten minste tot alle refters, die

over Europeanen regt spreken
;
terwijl weder anderen in over-

weging gaven om op het voorbeeld van hetgeen hier te lande ten

aanzien der kantonregters plaats heeft, voor de mindere regterlijke

ambtenaren aanstelling voor eenen bepaalden tijd in te voeren.

d. In het stelsel der wet zouden eenige leden verlangen, dat

de bij art. 91 verleende waarborgen voor het geval van afzetting

van den president
,
vice-president of leden van het Hooggeregtshof,

wierden versterkt
,
bijv. door voordat geval de medewerking van

den Raad van Indie te vorderen en mededeeling van den genomen
maatregel aan de Staten-Generaal voor te schrijven.

Bij de overweging van de onderdeden van het artikel is nog
het volgende aangemerkt:

Alinea 1. Naar het gevoelen van eenigen, zouden niet alleen

de president, maar ook de overige leden van het Hooggeregtshof
door den Koning moeten worden benoemd.

Alinea 2. Tot meerderen waarborg hielden enkelen het voor
wenschelijk , dat ook de vice-president en leden van het Hoog-
geregtshof, in geen geval

, en dus ook niet met hunne toestemming

,

in eene andere ambtsbetrekking, waardoor dan toch wel een ad-
ministratiefambt zal zijn te verstaan

,
kunnen worden overgeplaatst.

Alinea 3. De vraag is gedaan , of deze bepaling ook zoodanig
kon worden uitgelegd, dat dan toch de overplaatsing, mits in

een regterlijk ambt
,
buiten toestemming van den betrokkene

,
bijv.

van Batavia naar Padang, mogelijk zou zijn.

Art. 84. Sommige leden achten het vreemd, dat volgens dit

artikel, in verband met vroegere, de Gouverneur-Generaal onder-
worpen is aan de uitspraak van regters, door hem zelven benoemd.
Ad 1 De vraag is gedaan

,
of het hier regtsvorderingen geldt

tegen den Gouverneur-Generaal als bijzonder persoon, dan wel
in zijne ambtsbetrekking. Er schijnt te meerheden tot deze vraag,

omdat art. 159 van het Reglement op de regterlijke organisatie

niet letterlijk is overgenomen , maar daaruit de onderscheiding

tusschcn regtsvordering tegen den Gouverneur-Generaal en tegen

de Regering van Nederlandsch Indie is weggevallen. Slaat n°. 1

van het tegenwoordig artikel alleen op regtsvorderingen tegen den
Gouverneur-Generaal in zijne ambtsbetrekking, dan zal ophelde-

ring noodig zijn over den regter, voor welken hij als bijzonder

persoon kan worden aangesproken. \
Ad 2"m . Worden hier alleen de actiën uitgesloten , diode terug-

vordering van belastingen betreffen ; of zijn het alle regtsvorde-

ringen betrekkelijk dat onderwerp, van welken aard ook?
i) pachten”. kien veronderstelt, dat dit woord hier alleen in

den zin van heffingen of belastingen
,
niet ook in dien van huur-

contracten of dergelijke is gebruikt.

Art. 85.— Enkelen hebben gevraagd, of dit artikel ook toe-

passelijk zal zijn o}) degenen, die met de tijdelijke waarneming der

hier bedoelde ambten zijn belast.

Art. 86. — Alinea 1. Verscheidene leden zien bezwaar in deze

bepaling. Een ambtenaar, die een zoo erg misdrijf heelt gepleegd

,

dat een bevel tot gevangenneming tegen hem is uitgegeven, moet
niet, al is liet lijdelijk, zijne betrekking kunnen blijven vervullen.

Daarenboven erlangt de Gouverneur-Generaal daardoor de magt.
om gelegenheid tot ontvlugting en dus tut straffeloosheid te geven.

Hij kan toch, door met de voorziening in de waarneming van
het ambt te dralen, de gevangenneming gedurende dien tyd onmo-
gelijk maken. Moest de bepaling behouden blijven, dan zou daarin

,

naar het gevoelen van sommigen, een korte termijn moeten worden
gesteld, binnen welken de voorziening in de waarneming van het
ambt moet plaats hebben.

Alinea 2. Nog meer algemeen heeft men zich tegen dit lid
van het artikel verklaard. Vele leden betuigden niet in te zien,
waarom geene vervolging wegens ambtsmisdrijf kon plaats hebben ,

dan na magtiging van den Gouverneur-Generaal. Door het wei-
geren dier magtiging

, als het een gunsteling gold
, zou deze

straffeloos blijven. De Memorie van Toelichting heeft ook hier
de beweegreden van het voorschrift niet of ten minste op eene
weinig verstaanbare wijze opgegeven. Andere leden konden noch
deze laatste aanmerking toegeven, noch met de veroordeelins van
het beginsel instemmen. Te regt had de Regering naar art" 159
der Grondwet verwezen ; het regt, daar aan den Koning en de
Tweede Kamer gegeven, wordt hier, ofschoon in meer beperkte
mate, aan den Gouverneur-Generaal toegekend. Geene vervol<nn"
wegens ambtsmisdrijf kan plaats hebben zonder zijne magtigin"

;

maar hij kan daarbij niet, gelijk de Koning en de Tweede Kamer
volgens art. 159 vermogen, het initiatief nemen. Die maïtiïino-
was, zoo als sommigen er bijvoegden, noodzakelijk, opdat ketniet
aan ds regterlijke magt zou staan, door het instellen eener re^ter-
lijke vervolging tegen hooggeplaatste ambtenaren den loop" van
zaken te stremmen.

Eenige leden hebben nog doen opmerken
, dat in het laatste lid

van het artikel de bepaling van art. 168 van het Reglement op
de regterlijke organisatie slechts onvolledig is wedergegeven. Daar
was er uitdrukkelijk bijgevoegd, dat, in afwachting der mairtio-in»

tot vervolging, de procureur-generaal tot het doen van naspo-
ringen en het inwinnen van inlichtingen verpligt is. Behalve dat
deze bijvoeging niet overtollig schijnt, rijst dus hier weder de
moeijelijke vraag, waarop bij de algemeene aanmerkingen van
dit hoofdstuk is gedoeld

, of door het gedeeltelijk overnemen van
een artikel uit bestaande reglementen in de tegenwoordige wet

, het
niet overgenomen gedeelte zijne kracht behoudt, dan wel als ver-
vallen moet worden beschouwd.

Art. 87. — a. Uit dit artikel volgt , dat de Gouverneur-Ge-
neraal, ook wegens eene geringe overtreding, buiten de waarne-
ming zijner bediening begaan

,
te regt zou moeten staan voor den

Hoogen Raad der Nederlanden. Men heeft gevraagd, ofditniette
ver gaat, en of het woord overtreding hier niet weggelaten zou
kunnen worden.

b. Yoor zoover te dezer plaatse van ambtsmisdrijven sprake is,

heeft men in eene Afdeeling het artikel zoodanig gesteld willen
hebben , dat het op art. 159 der Grondwet terugsloeg

, zoodat
dan ook de woorden: ter vervolging hetzij van Koningsivege, hetzij

van wege de Tweede Kamer hier wierden overgenomen. Daarop
is echter door een enkel lid de twij fel geopperd , of op dit oosren-
blik art. 159 der Grondwet hier nog wel toepasselijk is, en of daar-
entegen, bij het bestaan van art. 92 der Nederlandsche wet op de
regterlijke organisatie , hetwelk in regtsvervolging van dezen aard
de inachtneming van art. 177 der Grondwet van 1815 (art. 175
der Grondwet van 1840) voorschrijft, niet tot dat artikel. zou moe-
ten worden teruggegaan , waaruit dan het vereischte van uitdruk-
kelijk verlof der Staten-Generaal voor de regtsvervolging en de
toepasselijkheid van de artt. 318 en volgende van het Wetboek van
Strafvordering zouden volgen. Men heeft echter daartegen doen
opmerken, dat art. 175 der Grondwet van 1840 thans, nu voor
het daarin gestelde beginsel bij art. 159 der tegenwoordige Grond-
wet een ander in de plaats is gekomen, niet meer toepasselijk
kan zijn ; dat er bepalingen in de wet op de regterlijke organisatie
voorkomen, zoo als bijv. wegens het opmaken der nominatie voor
den Hoogen Raad, die, wegens de verandering der Grondwet, niet
meer gevolgd worden of kunnen worden ; dat dus ook de toepas-
sing der artt. 318 en volgende van het Wetboek van Strafvorde-
ring niet meer mogelijk is; en dat dit bij de behandeling van het
wets-ontwerp wegens de ministeriele verantwoordelijkheid insge-
lijks alzoo is begrepen. Intusschen gaf dit aanleiding tot het
uiten van het verlangen, dat er voor de toepassing der thans be-
handelde bepaling eene transitoire procedure wierd vastgesteld,

c. In eene andere Afdeeling merkte men aan, dat indien
er eene afzonderlijke wet op de verantwoordelijkheid van den
Gouverneur-Generaal wierd vastgesteld, dit artikel, even als

art. 32 en de overige, die daarmede in verband staan , naar dio

wet zou moeten worden overgebragt. Eene spoedige indiening
dier wet werd in de bedoelde Afdeeling wenschelijk geacht. Het
spreekt van zelf. dat daardoor ook de bezwaren , waarvan by b

is gewaagd, zouden vervallen.

tl. Men heeft gevraagd hoe de Gouverneur-Geueraal. in geval
hij ter zake van misdrijf of overtreding buiten de waarnemingzyner
bediening begaan, in regten vervolgd wordt, omtrent het neder-
leggen zijner waardigheid handelen moet. Dun toch is art. 33
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van dit ontwerp niet toepasselijk. — Men heeft geantwoord dat de

Koning daaromtrent ,
naar gelang der omstandigheden ,

zal moeten

beslissen,

e. De vraag is gerezen of de 2de alinea van het artikel wel

geheel overeenstemt met art. 159 der Grondwet. Daar is
,
behalve

van den Gouverneur-Generaal, sprake van : de hooge ambtenarep

onder een anderen naam met gelijke magt bekleed. Maar nu is het

twijfelachtig ,
of een Commissaris-Generaal wel geacht kan worden

met gelijke magt bekleed te zijn als de Gouverneur-Generaal ;
zeer

zeker laat zich dit niet zeggen van den Luitenant-Gouverneur-

Generaal ,
die in ’t geheel geene magt heeft.

Art. 88. — Door eenige leden werd aangemerkt ,
dat hier niet

of ten minsteniet bepaald genoeg, aan het Hooggeregtshof de. be-

voegdheid wordt gegeven om regtsvervolging wegens misdrijf .of

overtreding te bevelen. Intusschen ware het wenschelijk en nuttig,

dat het hof die bevoegdheid kon uitoefenen. Art. 179 van het

Indische Reglement op de regterlijke organisatie behelst daar-

omtrent wel eene bepaling ,
maar het geldt hier een beginsel

,
dat

in het stelsel der wet daarin behoort te worden uitgedrukt.

Art. 89. — Alinea 1. Eenige leden drongen er op aan
,

dat

de bepaling der gevallen ,
waarin de arresten van het Hoogge-

regtshof in°burgerlijke zaken aan hooger beroep bij den Hoogen

Raad onderworpen zijn
,

niet bij algemeene verordeningen , maar

bij de wet wierden bepaald. Zij wilden niet, dat dit hooger

beroep te zeer wierd beperkt; hetgeen als een Koninklijk be-

sluit deswege besliste, mogelijk zou zijn. — In strijd met dit

laatste, verklaarden andere leden in ’t algemeen tegen het toelaten

van hooger beroep voor eene in Indie gedane uitspraak aan het

hoogste regterlijke collegie in het moederland gestemd te zijn;

maar ten hoogste daarvoor termen te zien, als het arresten gold,

door het Hooggeregtshof in eersten aanleg gewezen. Men heeft

daarop geantwoord door eene verwijzing naar art. 160 van het

Indische Reglement op de regterlijke organisatie , waarbij ten deze

een beginsel is vastgesteld, waarop thans móeijelijk kan worden

teruggekomen.
Alinea 2. Vrij algemeen en in al de Afdeelingen meende men,

dat de wijze van regtspleging ,
waarvan hier sprake is , niet dooi-

den Koning, maar bij de wet geregeld moest worden. De hier

bedoelde bepalingen zijn toch bestemd om in het moederland te

werken en daar kan eene proces-orde alleen door de wet worden

vastgesteld. Eenige leden vereenigden zich niet met dit gevoelen.

Bij art. 91 van de Neclerlandsche wet op de regterlijke organisatie

is uitdrukkelijk aan den Koning het regelen dezer proces-orde

opgedragen. Dit heeft, nadat de Hooge Raad was gehoord, bij

Koninklijk besluit plaats gehad, eerst voor West- Indie en daarna

voor Oost-Indie. Nu kon men niet inzien
,
op welken grond deze

op de wet steunende besluiten door wetten zouden moeten worden

vervangen. Van de andere zijde werd door sommigen geantwoord,

dat hun gevoelen op dit punt zamenhing met de vroeger geuite

meening, waarin ,
blijkens het aangemerkte bij alinea 1 van art. 65

,

door de meerderheid van vier Aldeelingen wordt gedeeld, dat de

Indische wetboeken ,
zoo als zij thans bestaan , van kracht be-

lmoren te blijven, maar dat voor alle daarin later te brengen

verandering de medewerking der wetgevende magt in Nederland

noodig is. Ook hier dus wilde men niet terugkomen op het-

geen thans bestaat. Daarom echter was het verdedigde beginsel

aannemelijk, al ware het slechts, opdat in ’t vervolg steeds over-

eenstemming mogt heerschen tusschen de proces-orde voor den

Hoogen Raad in gewone gevallen en die, als het hooger beroep

omtrent in Indie gewezene arresten geldt.

Art. 90. — a. De beschouwingen over dit en het volgende

artikel waren uit den aard der zaak ondergeschikt aan de meer
algemeene, bij . art. 83 over het beginsel van de onafzetbaarheid

der regterlijke ambtenaren medegedeeld. Zoo werd dan ook met
het oog op die algemeene beschouwingen door enkelen gevraagd,

of, indien het beginsel van de afzetbaarheid der mindere regter-

lijke ambtenaren behouden blijft — iets wat door de meeste leden

wenschelijk werd gerekend — het tegenwoordig art. 90 niet geheel

zou kunnen wegvallen.

Andere leden meenden, dat het artikel behouden moest blijven,

omdat zij, ook bij de handhaving van het stelsel der wet, en dus
zelfs dan, als noch de mindere, noch de hoogere regter voor zijn

leven wierd benoemd, in de hier bedoelde gevallen de magt tot

ontzetting of ontslag van eenen regter niet aan den Gouverneur-
Generaal gegeven wilden hebben. Regters

,
zeiden zij, moesten

steeds over regters oordeelen. In dien geest wilden sommigen de
beslissing, of een minder regterlijk ambtenaar zal worden geschorst
of uit zijne betrekking ontzet, aan het Hooggeregtshof toever-
trouwd hebben. Eenigen voegden er bij , dat wanneer zulk een
maatregel op den president, den vice-president of de leden van het
Hooggeregtshof moest rvorden toegepast, de Hooge Raad der Neder-
landen daarover moest beslissen.

Bleef het artikel in zijne hoofdstrekking behouden
,
dan wilden

verscheidene leden toch uit de 1ste alinea de woorden: of na

raadpleging van dat collegie doen wegvallen. De Gouverneur-
Generaal moest, meenden zij, in geen geval het initiatief van de
afzetting van een regterlijk ambtenaar kunnen nemen ; zelfs dan
niet, als deze een vonnis te zijnen laste had. In de voordragt
van het Hooggeregtshof lag een waarborg

, die niet moest worden
verzwakt,

Tegenover deze denkbeelden stonden die van andere leden, die

de afzetting der regters, meer in den geest van het artikel , steeds

van den Gouverneur-Generaal wilden doen uitgaan.

b. Meer bepaald met het oog op het 2de lid van het artikel,

werd door eenige leden het gevoelen geuit , dat de magt
,
daarbij

aan den Gouveimeur-Generaal in sommige gevallen verleend ,
hem

zonder eenig voorbehoud moet geschonken worden. Wil men,
zeiden zij, het beginsel van beperking behouden, dan moeten
meerdere gevallen worden opgenoemd

, zoo als ongeschiktheid
door ouderdom of door ziels- en ligchaamskwalen. Een grooter

aantal leden beweerde, onder verwijzing naar hetgeen deswege
bij art. 83 is opgemerkt, dat het van belang was, juist de laatst-

genoemde gevallen bepaaldelijk te vermelden. Men heeft daarbij

echter op art. 17 van het Indische Reglement op de regterlijke

organisatie gewezen, hetwelk grootendèels hier is overgenomen.
Daarop werd geantwoord

,
dat de wet ook weder dit artikel van

een bestaand reglement niet onveranderd wedergeeft, maar bij

afwijking onder de gevallen, die schorsing of ontslag ten gevolge

kunnen hebben
,
ook het uit het oog verliezen der waardigheid van

het regterambt noemt.

e. Nog heeft men gevraagd, waarom, terwijl in art. 91 de
verpligting is uitgedrukt, om aan den betrokken regterlijken

ambtenaar de tegen hem bestaande bezwaren mede te deelen

,

die verpligting ook hier niet wordt opgelegd.

Art. 91. — Eenige leden herhaalden de opmerking, dat zelfs in

het stelsel der wet
,

de procureur-generaal met de overige hier

genoemde regterlijke ambtenaren, met opzigt tot de afzetbaarheid,

niet op ééne lijn moest worden gesteld.

De mededeeling der bestaande bezwaren zou, naar men meent,
steeds schriftelijk moeten geschieden.

Nog werd opgemerkt, dat hier geenerlei melding wordt gemaakt
van de advocaten-generaal , den griffier en de substituut-grifdera

van het Hooggeregtshof. Zijn deze regterlijke ambtenaren in de

bepaling van art. 90 begrepen ?

Art. 92. — Het woord voorloopige kan hier , naar het oordeel

van sommigen, als overtollig worden aangemerkt.

Art. 93. — Sommigen oordeelden het beter, dat hier gelezen

wierd , dat een regterlijk ambtenaar
,
wiens veroordeeling tot eene

lijf- of onteerende straf in kracht van gewijsde is overgegaan , van

regtswege vervallen is van zijne betrekking. Een besluit van
afzetting kon in zoodanig geval niet meer te pas komen. Men heeft

hun geantrvoord, dat het artikel nagenoeg woordelijk art. 20 van
het Indische Reglement op de regterlijke organisatie wedergeeft*

Door anderen werd intusschen aangemerkt, of het juist tot weg-
neming van de gemaakte bedenking niet beter ware , den tekst

van het genoemde art. 20 te laten varen en daarvoor dien van
art. 11 van de Nederlandsche wet op de regterlijke organisatie in

de plaats te stellen. Dan zou het de regter zijn, die, te gelijk

met de veroordeeling, de afzetting uitspreekt.

Art. 94. — a. Men heeft vermeend , dat de vorm der toepas-

sing van het hier gestelde beginsel eene regeling vereischt. Zou
het bijv. niet in aanmerking komen voor de uitvoering der von-
nissen en bevelen van den Nederlandschen regter in Indie een

exeguatur van den regter aldaar te vorderen
, en omgekeerd ?

b. Nog is gevraagd, of de wederkeerige toepasselijkheid van
vonnissen en bevelen ook geldt tusschen de Oost- en West-
Indische bezittingen of koloniën ? Ware dit de bedoeling, dan
zou deze bepaald in het artikel moeten worden uitgedrukt.

c. Alverder komt in aanmerking ,
of onder de hier bedoelde

vonnissen ook de zoodanige behooren, waarbij eene straf wordt
opgelegd. De vraag scheen van te meer belang

,
omdat in Neder-

landsch Indie straffen worden toegepast, die hier te lande niet

als zoodanig bekend zijn.

d. Eindelijk meenen sommigen, dat het artikel nog eene aan-

vulling behoeft, in zoover als daarbij, behalve van het ten uit-

voer leggen van vonnissen en bevelen des regters , ook van dat

van authentieke acten in executorialen vorm moet worden melding

gemaakt. Men beriep zich daarbij op art. 436 van het Wetboek
van Burgerlijke Regtsvordering.

Vide HOOFDSTUK.

Bepalingen van gemengden aard.

Men is teruggekomen op de reeds in § 2 der algemeene be-

schouwingen gemaakte aanmerking omtrent de groote' verscheiden-

heid der in dit hoofdstuk behandelde onderwerpen. Naar het

oordeel van eenige leden kon daaraan , ten minste tot zekere

mate, worden te gemoet gekomen, hetzij door het rangschikken
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van sommige artikelen onder vroegere lioofdstukken
,
hetzij door

het vormen van een of meer nieuwe hoofdstukken, waarbij de

bepalingen tot een en hetzelfde onderwerp betrekkelijk, konden
worden ingedeeld. Zoo zou art. 100, als enkel tot de ambtenaren
betrekkelijk, bij het hoofdstuk omtrent het algemeen bestuur kunnen
worden ingedeeld. Zoo zou men voorts van de artikelen betrek-

kelijk den staat der Nederlanders en verdere bewoners van Indie,

of ook van die betrekkelijk godsdienst en onderwijs
, afzonderlijke

hoofdstukken kunnen vormen.
Art. 95. — Dit artikel is uit onderscheidene oogpunten door

zeer vele leden bestreden geworden ; maar de hoofdstrekking daar-

van is ook door velen verdedigd. Het daaromtrent in het midden
gebragte laat zich onder twee hoofdpunten rangschikken.

I. Toelating van Nederlanders in Nederlandsch Indie.

a. Bij de heoordeeling van het hier voorkomend voorschrift is

men vrij algemeen van de onderstelling uitgegaan, dat het de be-
doeling der Regering is, om voor de toelating van Nederlanders in

Indie dezelfde voorwaarden te vorderen
,
als thans bestaan , zoodat

niet enkel de schriftelijke vergunning van den Gouverneur-Generaal
of gewestelijken gezaghebber, waarvan het artikel spreekt, noodig
zou zijn, maar ook al de verdere, tot nu toe gehandhaafde beper-
kingen. Men ging dus uit van het denkbeeld, dat bij de vast te

stellen algemeene verordeningen, van den Nederlander, die zich naar

Indie wil inschepen, om daar te verblijven
,
voortdurend zou wor-

den gevorderd een admissie-paspoort van den Minister van Kolo-
niën, hetwelk niet wordt afgegeven zonder een streng onderzoek

omtrent de omstandigheden van den betrokken persoon, de aan-

leiding tot zijne verplaatsing, en zijne middelen van bestaan,

gewaarborgd door een borgtogt van twee gegoede ingezetenen.

Men onderstelde verder, dat omtrent de toelating tot tijdelijk en

vast verblijf in Indie, na de aankomst aldaar, de thans bestaande

bepalingen
,
waarvan men onder anderen op bladz. 46 van het

Oost-Indische regeringsverslag over 1849 een overzigt vindt, hoofd-

zakelijk in wezen zouden blijven.

Die beperkingen nu ,
ofschoon door een deel der leden nuttig en

noodzakelijk geacht, om die Nederlanders uit Indie te weren,
wier tegenwoordigheid voor de rust en de welvaart onzer bezit-

tingen nadeelig zou kunnen worden
,
werden door anderen streng

gelaakt. Wanneer, zeiden deze laatsten
,
men van het denkbeeld

uitging, dat Indie niets meer was dan een wingewest, waaruit de

meest mogelijke regtstreeksche voordeelen voor het moederland
moesten worden getrokken , was het allernatuurlijkst , dat men daar

geen enkelen Nederlander meer toeliet
,
dan voor het doel volstrekt

noodig is. Beschouwde men onze bezittingen echter uit een ander

oogpunt; hield men het er voor, dat door het overbrengen van
Nedcrlandsche elementen Indie naauver aan Nederland moest wor-
den verbonden en in de welvaart van Indie het voordeel van Neder-
land moest gezocht worden ,

dan behoorde de toelating der Neder-
landers aldaar geheel vrij te zijn. Geenerlei wezenlijk gevaar

was daarvan te duchten. In het stelsel der wet bezat het Indisch

Gouvernement in art. 39 van dit reglement een wapen tegen eigen-

lijke onruststokers. Goede poliiie-verordeningen
,

repressive in

plaats van preventive maatregelen, zouden zelfs, zonder de bij

dat artikel aan het uitvoerend gezag gegevene magt, alle wezen-
lijke ongelegenheid

,
aan het verblijf van Nederlanders te midden

der inlandsche bevolking verknocht, kunnen verhinderen. Men
moet

,
zeiden deze leden verder , zich van de nadeelige wer-

king der hier bedoelde beperkingen en formaliteiten geen te

gering denkbeeld vormen. De verpligting om borgen aan te

wijzen, tot wier laste, onder gegevene omstandigheden, het tijdelijk

onderhoud en de betaling van reiskosten voor dengene, die zich

naar Indie begeeft, kan worden gebragt, is voor menig nijver,

maar minder welgezeten Nederlander een onoverkomelijke hinderpaal

om te beproeven, of hij daar niet een voordeeligen werkkring voor

zijne nijverheid kan openen. De opgaven in het straks vermelde
Oost-Indisch regeringsverslag medegedeeld omtrent het aantal Neder-
landers, hetwelk inde laatste jaren in Indie is toegelaten, strekt

trouwens tot een onomstootelijk bewijs, hoe nadeelig het tot nu
toe bestaande stelsel werkt. Dat aantal is afnemend, in plaats

van in sterke evenredigheid toe te nemen. (Men zie de opgaven

op bladz. 47 en 48 van het Verslag.)

Allermeest echter moest hier gelden, dat alleen in oenen ongehin-

derden toevloed van Nederlanders naar onze Oost-lndische bezittin-

gen het middel gelegen is, om daar onze belangen, onzen invloed

vaste wortelen te doen schieten. Alleen daardoor konden die eilan-

den, of ten minste bij voorraad het eiland Java, in den vollen zin

des woords Nederlandsche koloniën worden. Wat er dan ook nader-

hand mogt gebeuren, Nederland zal, boven alle andere Staten,

voordeel blijven trekken van den handel met Java en de andere

eilanden, omdat de bevolking aldaar vooreen gedeelto uit Neder-
landers zal bestaan.

b. Dit laatsto boweren gaf in eene der Afdcclingen aanleiding

tot beschouwingen over de vraag, of Europcsche kolonisatie van

Indie, en dan meer bepaald van Java , mogelijk was. De voorstan-
ders van het tot nu toe omtrent de toelating der Nederlanders
gevolgde stelsel beantwoordden die vraag regtstreeks ontkennend.
Door Europesche kolonisatie moest toch verstaan worden het
verhuizen van een gedeelte der Europesche maatschappij naar
Indie, met het bepaalde doel om daar een nieuw vaderland te

zoeken en niet terug te keeren naar het oude. Eene zoodanige
volksverhuizing moet alle verscheidenheden van het Europeesch
maatschappelijk leven omvatten, van den gewonen arbeider tot

de hoogere standen toe. Kolonisatie in dien zin in Indie ,
immers

op Java, was, naar dit gevoelen , eene hersenschim. Europesche
arbeiders kunnen er, als zoodanig, niet bestaan. De inlandsche
arbeider met zijne geringe behoeften , die met eenige duiten daags
bevredigd zijn; met zijne eenvoudige zeden en geacclimateerd
ligchaam zou het den Europeaan onmogelijk maken een loon te

verdienen, evenredig aan zijne behoeften en hebbelijkheden. De
Europesche arbeider zou naast den inlandschen arbeider omkomen
van gebrek. Een lid der Commissie van Rapporteurs voegde
hierbij, dat, naar zijne overtuiging, het geslacht van den noor-
delijken Europeaan in de keerkringslanden geen stand houdt, maar
na een betrekkelijk kort tijdsverloop uitsterft.

De voorstanders der kolonisatie antwoordden hierop , dat- zij

niet of niet zoo zeer het oog hadden op de verplaatsing van arbei-

ders of zelfs van handwerkslieden , maar meer bepaald op hoofden
van nijverheids-or.dernemingen van meer uitgestrekten of beperkten

aard, bij wie dan de inlanders als arbeiders zouden dienen, en
dat langs dien weg grootere ontwikkeling, langzame herschepping
van Java in eene Nederlandsche kolonie mogelijk zou zijn.

Van de andere zijde werd aangevoerd, dat dit indedaad geene
Nederlandsche kolonisatie mogt h'eeten. Die hoofden van nijverheids-

ondei nemingen ,
wonende te midden eener Indische maatschappij,

zouden er geen behagen in scheppen, het verblijf aldaar verder

te rekken, dan het gewone tijdpunt, hetwelk ook thans het ver-

blijf van verre de meeste Europeanen in Indie bepaalt, namelijk

het vergaderen van genoegzame middelen om naar liet vaderland

te kunnen terugkeefen. Er zou derhalve geene eenigzins talrijke

bevolking van Ncdeiiandsche afkomst ontstaan
,
genegen om onder

alle mugelijke omstandigheden handelsbetrekkingen met Nederland
te blijven onderhouden. Maar zoo die afstammelingen al geene

grondstof zouden opleveren voor eenen toekomst'.jen handel, hunne
vermeerdering zou de ongelegenheden en gevaren van den tegen-

woordigen tijd aanmerkelijk doen toenemen. Hoe grooter hun
getal, des te luider zou hun aandrang worden op het verwerven
van allerlei vrijheden en waarborgen, die men, ze hun toestaande,

zonder zeer onbillijk te zijn, ook aan de inlanders niet zou kun-
nen weigeren en aan welker inwilliging toch groot gevaar ver-

knocht zou wezen. Er is, volgens deze leden, nog meer. Zij

herinnerden wat reeds bij de overweging van art. 42 van dit

reglement is te berde gebragt omtrent het gevaar , verknocht aan
het aannemen met opzigt tot de Indische ambtenaren van een

stelsel
,
welks onmisbare strekking is , om na eenige jaren de

meeste ambten in Nederlandsch Indie te doen vallen in handen
van personen , in Indie geboren en opgevoed. Niet altijd zouden
dit kinderen uit Nederlandsche ouders geboren zijn. Ook afstam-

melingen van Nederlanders en vreemde Europeanen, die in Indio

gevestigd en soms niet gehuwd zijn, zouden daartoe kunnen be-

lmoren. Het bevorderen van de vestiging van Nederlanders in

Indie moet dus, naar dit gevoelen, noodwendig leiden tot vermeer-
derden aandrang naar een stelsel, hetwelk voor het moederland
niet dan heillooze gevolgen kan hebben , tot het gevaar om de

gewigtigste belangen van Nederland van lieverlede toevertrouwd
te zien aan personen , slechts van verre aan Nederland verwant,
vreemd aan onze zeden , begrippen en beginselen.

c. Behalve de leden, die zich bepaald vóór of tegen het stelsel

der Regering verklaarden , waren er verscheidenen , die het niet

zoo zeer afkeurden, dat voor de vestiging van een Nederlander
in Iniie cene bepaalde schriftelijke vergunning noodig was, maar
toch de beperkingen en formaliteiten, thans aan de toelating ver-

knocht, verzacht wilden hebben. Reeds dadelijk viel in het oog,

dat als een Nederlander eenmaal van den Minister van Koloniën

vergunning had erlangd, om zich naar Indie in te schepen, het

geheel overbodig moest worden geacht* ten aanzien zijner vesti-

ging aldaar door het Indisch Gouvernement een nieuw onderzoek

te doen instellen, hem daar aan het ondergaan van nieuwe forma-

liteiten te onderwerpen. Zelfs de mogelijkheid moest niet kunnen
bestaan, dat een Nederlander, die zich met verlof der Regering

van hier naar Indie begeeft, daar kan worden afgewezen. Dub-
bele voorzorgen waren dan hier toch wel onnoodig. Ook do

borgstelling kon wel geen volstrekt vereischte worden geacht. Was
het gevaar werkelijk zoo groot, dat naar Inuie verhuizende Ne-
derlanders ten laste van het Gouvernement konden komen , er

kon door soortgelijke bepalingen, als hier te lande omtrent de

armlastigheid bestaan , in worden voorzien. De Regering ging

zelfs in haar stelsel te ver met eeno soort van vaderlijke bezorgd-
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heid omtrent het toekomstig bestaan der naar Jndie verhuizende

Nederlanders aan den dag te leggen. De onvermogende , die zich

goed gedraagt, moet ook in eene kolonie een beter, nuttiger bur-

ger zijn, dan de woelzieke man van vermogen. — Nog uit een

ander oogpunt konden de thans bestaande beperkingen worden

verzacht. In dien bijv. de geheel vrije vestiging van Nederlanders

in de binnenlanden van Java bedenkelijk wierd gekeurd ,
waarom

zou men hun dan niet kunnen toelaten
,
om in de steden of in

sommige daarvan
, op eigen gevaar eenen bepaalden tak van nij-

verheid te komen uitoefenen ?

d. Weder andere leden plaatsten zich ten aanzien van het tot

nu toe behandeld vraagstuk op een geheel verschillend standpunt.

Zij verklaarden niet in staat te zijn, daarover een bepaald oordeel

te vellen , en zulks niet alleen of zelfs niet voornamelijk
,
omdat

zij zich niet genoeg op de hoogte van het onderwerp bevonden

,

maar vooral omdat hun het stelsel der Regering niet duidelijk was.

n De voorwaarden der toelating voor Nederlanders ” zegt art. 95,

» worden bij algemeene verordeningen geregeld.” Maar welke voor-

waarden heeft de Regering daarbij op het oog ? Zijn het dezelfde

die tot nu toe bestaan ? Of wil men voortaan op dit punt meerdere

vrijgevigheid aan den dag leggen ? Men wenschte daaromtrent

bepaalde inlichting te ontvangen, hier te meer noodzakelijk, omdat
de Memorie van Toelichting omtrent de inzigten der Regering te

dezer zake geenerlei opheldering geeft. Was het de bedoeling,

om nieuwe algemeene verordeningen betrekkelijk de voorwaarden der

toelating van Nederlanders en vreemdelingen vast te stellen
,
dan

wenschte men te weten , winneer die verordeningen zouden worden
ingevoerd.

e. Ten slotte vereenigden zich velen in het gevoelen
,
dat geheel

deze aangelegenheid bij eene van de wetgevende magt in Nederland
uitgaande wet behoort te worden geregeld. De zaak was daarvoor
gewigtig genoeg en alleen bij eene geheel volledige regeling daarvan

,

kon de wetgeving beoordeelen , of de Regering te ver ging in het

beperken der verhuizing van Nederlanders, die, voor zoover het

staatsbelang zulks niet volstrekt verbood, toch altijd als eene

uitermate wenschelijke zaak moest worden aangemerkt.

II. Toelating van vreemdelingen in Nederlandsch Indie.

a. De meerderheid der leden heeft zich voor het denkbeeld

verklaard om aan de toelating van vreemdelingen in Nederlandsch
Indie strengere voorwaarden te verbinden, dan aan die der Neder-
landers. Het viel in het oog, dat de vestiging van vreemdelingen
aldaar uit meer dan één oogpunt bedenkelijker kon zijn voor de
handhaving van rust en voor onze dierbaarste belangen, dan die

van landgenooten. Er lag niets onbillijks , niets onregelmatigs

in
,
de hoofdbeginselen der Nederlandsche vreemdelingenwet van

1849 ook in Indie in te voeren. Integendeel waren er vele redenen,
die daarvoor pleitten. In het oog van een aantal leden bestaat

nog een bijkomende, maar gewigtige grond voor het maken eener

onderscheiding in dit opzigt tusschen Nederlanders en vreemdelingen.
Thans, nu de hoofdvoorwaarden der toelating voor beiden dezelfde

zijn en alleen omtrent de plaats der vestiging verschil bestaat , is

het voor den vreemdeling in den regel veel gemakkelijker, vergunning
tot vestiging te erlangen, dan voor den Nederlander. De vreem-
deling heeft bij het verlaten van zijn land, om zich naar Neder-
landsch Indie te begeven, daartoe geene bepaalde vergunning
noodig, noch behoeft borgstelling dat hij uit eigene middelen in

zijn onderhoud zal kunnen voorzien. De borgstelling jegens het
Indisch Gouvernement wordt voor dengene die met een vreemd
schip te Batavia aankomt, en daar wenscht te blijven, als eene
bloote, gemakkelijk te vervullen formaliteit beschouwd. Evenzoo
is een getuigschrift van goed gedrag voor den vreemdeling ge-
makkelijk te bekomen. Het gevolg daarvan is, dat, ten minste
te Batavia, de meeste kleine industrien, geschikt om door Euro-
peanen te worden uitgeoefend, in handen zijn van vreemden.
Men vindt daar niet dan vreemde kleedermakers, horologie-
makers

,
banketbakkers

, wagenmakers enz. Hief men de be-
perkingen voor Nederlanders op, en bleven die voor de vreemde-
lingen bestaan, men zou al die kleinere takken van nijverheid
weldra in handen van Nederlanders zien, waardoor voor menig
hier met tegenspoed worstelend landgenoot de gelegenheid zou wor-
den gopend, aan de overzijde des oceaans op eene eerlijke wijze
zijn brood te verdienen.
Andere leden, ofschoon het bestaan van het straks genoemde

verschijnsel niet ontkennende, beweerden, dat het aan ge-
heel andere oorzaken, dan die men opgaf, moest worden toe-
geschreveii, en met het in stand houden of opheffen der
belemmeringen van borgstelling enz. niets gemeens had. Om
zich daarvan te overtuigen

,
moest men zich den staat van

zaken herinneren, waarop Nederlandsch Indie zich vroeger, bijv.
in 1833, ten aanzien van het thans behandelde punt bevond.
Toen waren de groote industrien in Nederlandsch Indie voor een
aanmerkelijk gedeelte in vreemde handen. Bijna alle schepen

,

aldaar te huis behoorende, hadden vreemde bevelhebbers, stuur-
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i lieden en onder-officieren ; onder de Nederlandsche vlag werd geen
Nederduitsch hoegenaamd gesproken. Evenzoo was het gesteld

met alle industriële ondernemingen, zoo als rijstmolens, suikermo-
lens, indïgo-plantingen en dergelijke. Waren de eigenaren al Ne-
derlanders, de machinisten, ingenieurs, opzieners waren vreem-
den. Tot stuiting van dit kwaad werden de publicatien van 10 Ja-
nuarij en 12 Maart 1834 ( Indisch Staatsblad n°. 3 en 15) uitge-

vaardigd, die, zoover dit mogelijk was, de strekking hadden om
vreemdelingen uit te sluiten. Eene school voor de zeevaart werd
te Sourabaija gesticht, opdat de zoogenaamde inlandsche kinderen
zich tot de scheepvaart zouden kunnen bekwamen. Jongelieden
der Kweekschool te Amsterdam werden voor ’s Lands rekening
naar Indie gezonden, opdat de reeders zouden kunnen voldoen
aan de bepalingen der laatstgemelde publicatie. En wat rvas nu
eigenlijk de reden, die zulk eene krachtige tusschenkomst der Re-
gering noodzakelijk maakte? Men moet het, zeiden deze leden,

erkennen, gebrek aan ondernemingsgeest en zucht tot ambtsbejag
bij onze landgenooten. De tweede dier oorzaken bestaat nog tot

zekere hoogte.

De meeste Nederlanders, die zich naar Oost-Indie begeven
, zoo

het heet tot uitoefening van eenig particulier bedrijf, hebben het

bijoogmerk om naar het een of ander ambt te dingen. Gelukt
hun dit

, of hebben zij er uitzigt op , dan laten zij weldra het

bedrijf varen hetwelk het voorwendsel der reize was. In de
dienst van het Gouvernement over te gaan is het streven van bijna

allen. De vreemdeling, die zich sedert 1834 in den regel niet

dan te Batavia mag vestigen, weet vooraf, dat ambtsbejag hem
niet baten zou: daarom legt hij zich met ijver toe op het beroep,
hetwelk hij kan uitoefenen ; dat beroep is zijn eenig uitzigt. In
dat verschil van streven en inzigt moet

,
volgens het gevoelen der

leden, die hier spreken
,
de oplossing van het aangewezen verschijn-

sel gezocht worden
;
geenszins in de belemmerende borgtogten en

dergelijke oorzaken. De eisch dier borgtogten is juist ontstaan

uit de ondervinding
,
die men verkregen had ten aanzien der ei-

genlijke bedoelingen van vele Nederlanders
,
die zich naar Java

begeven hadden onder het voorwendsel van daar een ambacht
te willen uitoefenen.

b. Het denkbeeld om de vreemdelingen , die zich in Neder-
landsch Indie willen vestigen, aan strengere bepalingen te onder-

werpen
,
dan de Nederlanders

,
is door eenige leden

,
die het

stelsel der wet verdedigen, onaannemelijk verklaard, omdat bij

het algemeen streven naar internationale reciprociteit zoo iets niet

is vol te houden. Acht men de onbeperkte toelating van bepaalde

klassen van vreemdelingen gevaarlijk voor het belang des vader-

lands , en wil men dezen dus zooveel mogelijk weren, dan is dit

doel alleen te bereiken door ook voor de Nederlanders meer be-

zwarende voorwaarden van toelating te laten bestaan.

c. Door eenige leden werd de vraag geopperd, of ook voor de

vreemdelingen niet een meer vrijgevig stelsel kon worden inge-

voerd , mits dezen de voorwaarde onderschreven, waarvan bij

art. 65 in eenen meer beperkten zin sprake is, namelijk geheele

onderwerping aan de Nederlandsche wetgeving.

d. De meerderheid der leden heeft zich tegen het denkbeeld ver-

klaard
,
om de vreemdelingen tot het doen van eenen eed van ge-

trouwheid aan den Koning te verpligten. Geen vreemdeling kan
dien eed doen zonder zijn staatsburgerschap te verliezen. Denaauw-
gezette zal daardoor worden geweerd ,

terwijl wat de overigen

betreft
,
zulk een afgedwongen eed van trouw aan eenen voor

hen vreemden vorst wel geen waarborg zal aanbieden. Acht men
het verkrijgen van zulk een waarborg noodzakelijk, dan zouden
velen zich wel met het denkbeeld kunnen vereenigen ,

dat men
den vreemdeling trouw aan ’s Lands wetten of ook, eenigermate

op het voetspoor van art. 80 van het bestaande reglement
,
ge-

hoorzaamheid aan het wettig gezag in Indie of aan den Gouverneur-
Generaal liet zweren

,
maar verder moest men niet gaan. Enkelen

verwierpen zelfs alle denkbeeld van eenen aan de vreemdelingen

op te leggen eed.

Daartegen werd echter aangevoerd, dat als men tot den oosprrong

der oplegging van dezen eed in Indie opklom
,
de handhaving

daarvan zeer rationeel moet geacht worden. Iets dergelijks

schijnt het eerst in 1811
,
na de Britsche verovering, van al de

Nederlanders, die op Java wenschten te blijven, gevorderd te

zijn. Dezen moesten toen allen den zoogenaamden oath of alle-

giance , die insgelijks eene belofte van trouw aan den Britschen

Koning en gehoorzaamheid aan het Javaansche Gouvernement
inhield, afleggen. Het doelwas daarbij

,
dat de Nederlanders bij

eenen vreemden aanval den vijand niet in de hand zouden werken.

Toen in 1816 Nederlandsch Indie weder onder het gezag van

Nederland kwam
,
bleven vele Engelschen daar gevestigd , en nu

vorderde het nieuwe Bestuur van dezen wederkeerig den eed van

getrouwheid. Sedert moet er wel eens aan gedacht zijn , om
het vorderen van den eed af te schaffen; maar men heeft tel-

kens dit denkbeeld weder laten varen, omdat men begreep, dat

de vreemdeling, die geen trouw aan den Souverein had beloofd,

II.



576

Vaststelling van het Beglement op het beleid der regering van JXederlandsch Indie.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

in geval van verstandhouding met den vijand niet s rafbaar zou
zijn. Diezelfde reden schijnt thans nog tegen de afschaffing te

pleiten.

Enkele leden vroegen
, of de af te leggen eed niet in eenig

verband staat met art. 110 van het reglement, volgens hetwelk
alle mannelijke ingezetenen, en dus ook de toegelatene vreemde-
lingen, verpligt kunnen worden deel te nemen aan de schutte-

rijen en andere gewapende vereenigingen tot bewaring van rust

en orde.

e. Het thans behandelde onderdeel van art. 95 heeft nog tot

eenige vragen aanleiding gegeven. Zoo wilde men weten, welke
minder of meer uitgestrekte zin aan het woord vreemdelingen
gehecht moet worden. Zijn daaronder allen begrepen, die niet

volgens art. 96 tot de ingezetenen behooren en dus ook de
Chinezen en andere vreemdelingen, of doelt het artikel alleen op
vreemde Europeanen en Amerikanen ? Zou voorts op grond van
het tegenwoordig artikel aan eenen vreemden natuuronderzoeker,
die eene wetenschappelijke reis in de binnenlanden van Celebes
of Borneo roogt willen doen

,
dit toegestaan of verboden kunnen

worden? Sommigen zouden dit af keuren, omdat daardoor de
Indische Regering, zoo eenig onregt tegen zulk een vreemdeling
wierd gepleegd

,
zich de zaak zou moeten aantrekken

,
waaruit

moeijelijkheden zouden kunnen ontstaan.

Nog vroegen enkelen, of het artikel ook betrekking had tot

de vestiging, hetzij van Nederlanders, hetzij van vreemdelingen,
in zoodanige gedeelten van den Indischen Archipel , waar ons gezag
niet regtstreeks erkend wordt. Er wus aanleiding tot deze

vra ig, die overigens in verband staat met het reeds bij art. 52
aangemerkte, omdat het Indisch Bewind zoo iets aan vreemde-
lingen niet schijnt te kunnen of te willen verbieden.

Ten aanzien van de redactie van het artikel is aangemerkt
,
dat

de aanhef daarvan een weinig te absoluut schijnt: Niemaxd mag
zich van elders in Nederlandsch Indie vestigen. Het zal toch wel
de bedoeling niet zijn

, de geborenen in Nederlandsch Indie
,
die

daarheen terugkeeren , aan het verkrijgen eener voorafgaande
schriftelijke vergunning te onderwerpen.

Art. 96. —- a. De Memorie van Toelichting zegt , dat dit

artikel overgenomen is uit art. 4 der Algemeene bepalingen van
wetgeving voor Neuerlandsch Indie; maar waarom dan zich niet

aan de bewoordingen van dat artikel gehouden, die van den hier

voorkomenden tekst aanmerkelijk afwijken?

b. Sommigen gingen nog verder en vroegen
, waartoe de geheele

definitie diende. Zulk eene definitie is nuttig, als tegenover de
ingezetenen niet-ingezetenen staan en dan aan de eersten meerdere
regten worden toegekend. Maar men kon zich niet voorstellen,

hoe, in verband tot de overige bepalingen van dit reglement, met
name omtrent de vreemdelingen, zich in Nederlandsch Indie eenig
persoon kon bevinden, die niet als ingezeten moest worden be-
schouwd. Of was, gelijk men in eene Afdeeling vermoedde, de
kracht der bepaling gelegen in de woorden : hun verblijf geves-
tigd hebben zoodat degenen, die volgens de reeds aangehaalde
publicatie van 10 Januarij 1834 slechts eene acte van lijdelijk

verblijf hebben erlangd
, niet onder de ingezetenen begrepen

zouden zijn? Het aangemerkte in de Memorie van Toelichting
bij art. 98 schijnt dit vermoeden te versterken.

Nog heeft men gevraagd , waarom hier van : » inboorlingen des
lands” ; in art. 97 van : » inlanders” gesproken wordt. Wordt
door die verschillende benamingen iets anders verstaan?

Art. 97. — Omtrent de bepalingen van het 2de lid van dit

artikel, volgens hetwelk de Christenen onder de inlanders, onder
zekere beperkingen, met de Europeanen worden gelijkgesteld,

stonden twee gevoelens tegenover elkander. Sommige leden keur-
den die gelijkstelling allezins goed , omdat daarin een middel gelegen

was, om langs eenen zacht en weg de verspreiding des Christendoms
en dus ook die van ware beschaving te bevorderen. Een grooter
aantal leden achtte daarentegen de gelijkstelling zeer bedenkelijk.

Zoo doende werd de Mohammedaan of Heiden , alleen omdat hij

tot het Christendom overging, in eenen anderen maatschappelijken
toestand geplaatst , en hem een lokaas tot dien overgang voorge-
worpen, dat wel niet tot do verspreiding van het echte Chris-
tendom zou bijdragen. Steeds is het eene tegenwerping tegen de

verspreiding van het Christendom in Indie geweest, dat op de
Molukken de inlandsche Christenen uit hun natuurlijk element
waren gerukt, en dien tengevolge hunne maatschappelijke pligten

minder goed vervulden. Die tegenwerping zou, bij verdere ver-

spreiding van het Christendom onder de inlanders, meer algemeen
kunnen worden. Ook uit een staatkundig oogpunt zou de gelijk-

stelling verkeerde gevolgen kunnen hebben. Indien het bijv. waar
is, wat sommigen beweren, dat zich in do nabijheid van Soera-
baija eenige dessa’s bevinden, waar de bevolking het Christendom
heeft omhelsd, zullen dan die dorpen niet vrijgesteld moeten
worden van heerediensten en andere verpligtingen

, thans uitslui-

tend op de inlanders klevende ?

In verband met deze bedenking zouden de laatst bedoelde leden

ook uit het 3de lid van het artikel de godsdienst als criterium voor

de gelijkstelling met inlanders willen zien wegvallen. Door het

blootelijk noemen van den landaard was het doel even goed te

bereiken.

Art. 98. — Door eenige leden werd gevraagd, waarom bij dit

artikel niet aan allen, die zich op het grondgebied van Nederlandsch
Indie bevinden, even als bij art. 3 der Grondwet, gelijke aanspraak
op bescherming van personen en goederen is toegezegd. Men heeft ï

geantwoord, dat die bijvoeging hier niet mogelijk is, omdat bij

het reglement geenszins aan allen gelijke regten worden verleend. I

Men denke slechts aan het onderscheid tusschen Nederlanders en .

vreemdelingen ; tusschen Europeanen en inlanders. Met het oog op j

die onderscheiding wilden eeuigen bij het artikel nog de woorden:
I

behoudens de bepalinjen dezer teef hebben gevoegd. Anderen wilden

het artikel, als strijdig met den geest van het reglement, geheel

doen wegvallen.

Art. 99. — a. Het heeft eenigermate bevreemd , hier het voor-

schrift te vinden
,
dat de belastingen uit kracht van eene wet of

ordonnantie moeten worden geheven. In het stelsel van het tegen- I

woordig ontwerp en op het voetspoor van eene menigte andere I

artikelen , zou men daarvoor hebben moeten lezen : algemeene

verordeningen. Daarin toch zijn, volgens het stelsel
,
zoowel de

wetten als de ordonnantiën, onverschillig of deze laatste van den
Koning ,

dan wel van den Gouverneur-Generaal uitgaan , begrepen.

Of heeft men hier slechts ééne soort van ordonnantiën, hetzij dan
die van den Koning, hetzij die van den Gouverneur-Generaal,
bedoeld ? Men wenschte omtrent deze vraag inlichting te ontvangen, i

terwijl verscheidene leden er nog uitdrukkelijk bijvoegden, dat

hunne bij art. 21 medegedeelde algemeene aanmerkingen omtrent i

de verpligte overeenstemming met den Raad van Indie vooral ook
bij dit artikel toepasselijk waren.

b. In twee Afdeelingen heeft men vrij algemeen den wensch
geuit, dat voortaan in Indie geene belasting geheven wierd, dan
uit krachte eener wet, en dat dus de woorden: of ordonnantie,

uit het tegenwoordig artikel wegvielen. Bleven die woorden be-

houden, dan was het, naar het gevoelen van de meesten dezer

leden, maar al te zeer te verwachten, dat de tusschenkomst des

Nederlandschen wetgevers met opzigt tot de regeling van het

Indische belastingstelsel nimmer zou worden ingeroepen, en toch

lag in die tusschenkomst alleen een genoegzame waarborg, dat

de misbruiken, die thans in Indie met opzigt tot de heffing van
belastingen bestaan , een einde zouden nemen. Anderen dezer leden

maakten echter hun verlangen tot uitsluitende regeling der heffing

van belastingen bij de wet
,
ondergeschikt aan de beantwoording

der vraag, of daarvoor mogelijkheid bestond. In allen gevalle,

meenden zij, moest de Gouverneur-Generaal verpligt zijn, over

elke ordonnantie wegens het heffen van belasting den Raad van
Indie te hooren. Men antwoordde, dat dit ontwijfelbaar in den

geest van het voorgedragen reglement lag , hetwelk zelfs voor

ordonnantiën van dien naar buiten werkenden aard verpligte

overeenstemming met dien Raad schijnt te vorderen.

c. Door eenige leden is teruggewezen op de reeds bij alinea 2

van art. 62 gemaakte aanmerking, dat de Regering, blijkens de

van haar uitgegane verslagen wegens Oost-Indie, het opleggen van
onbezoldigden arbeid met het heffen van belasting gelijkstelt. Moet
nu aan het hier voorkomend woord belastingen dien uitgebreiden

zin worden gehecht, en zijn het derhalve ook de ordonnantiën
wegens het opleggen van arbeid , die te dezer plaatse worden
bedoeld ?

Art. 100. — a. Naar het oordeel van verscheidene leden be-

hoort dit artikel niet in eene organieke wet als de tegenwoor-
dige, maar vefieer in eene instructie voor ambtenaren of in

een besluit , waarbij te hunnen aanzien algemeene regelen worden
gesteld, te huis. Eenige andere leden achtten het artikel niet

alleen overbodig, maar zelfs schadelijk, en zulks vooral uit

hoofde der in alinea 3 voorkomende bepalingen wegens de spillagien

of overwigten. Zij zagen daarin een terugkeer tot het te regt

afgekeurde stelsel, dat tijdens het bestaan der Oost-Indische

Compagnie omtrent de door de ambtenaren genotene voordeelen

heerschte. Dit laatste punt werd door degenen , die het artikel

behouden wenschten , ten stelligste tegengesproken. Niet van den

terugkeer tot het stelsel der Oost- Indische Compagnie, maar van
het hemen van voorzorgen, dat dit stelsel niet meer zou kunnen
herleven , was hier sprake. Bij de organisatie van het bestuur in

1816 heeft men het te regt nuttig geacht, nadrukkelijk te herin-

neren, dat het genot van zoogenaamde stille winsten, hetwelk

vroeger in Indie algemeen wus, streed met de toen ingevoerde

betere beginselen. Die herinnering is in de opvolgende regerings-

reglementen overgenomen. Wierd de bepaling thans weggelaten

,

hdt wanbegrip zou kunnen ontstaan , dat de vroegere misbrui-

ken voortaan niet meer met strengheid zullen worden geweerd.

b. Met betoog op het 1ste en 2de lid van het artikel, heeft

^ men gevraagd , welke de hier bedoelde voordeelen zijn
,
en of de
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jaarwedden der ambtenaren niet te regelen waren, zonder dat

daarbij van bet genot dezer voordeelen sprake was.

In eene der Atdeelingen vroeg men bepaald, of de bedoeling

van het artikel was , om het verleenen van gratificatiën aan

ambtenaren tegen te gaan , waaromtrent thans groot misbruik

bestond. Niet zelden, zeiden deze leden, werden aan Indische

ambtenaren gratificatiën toegestaan ,
die ,

ook wat het bedrag be-

treft, buitensporig mogten worden genoemd.

c. » Ter voorkoming van alle misvatting hieromtrent." Deze

woorden strijden met de regelen van eenen goeden wetstijl, en

behooren dus weggelaten te worden.

Art. 101. — a. Bij de beoordeeling van dit artikel is de

vraag op den voorgrond gesteld, hoe het moet worden opgevat,

of liever in welken geest de algemeene verordening op de drukpers,

waarvan daarbij sprake is, zou worden zamengesteld. Er scheen

toch, naai het gövoelen van sommige leden, eenige strijd tusschen

het 1ste en 2de lid van het artikel te bestaan. In het 1ste lid

wordt alleen van een te houden toezigt der Regering in het belang

der openbare orde gesproken ,
en in verband met het gezegde in

de Memorie van Toelichting
,
dat bevordering van kennis en weten-

schap een der doeleinden moet zijn, zou men tot de slotsom

kunnen komen , dat alleen repressive maatregelen in de bedoe-

ling liggen. Het 2de lid daarentegen gewaagt van een verlof

der Regering , dat voor het in druk uitgeven van elk geschrift

in Nederlandsch Indie wordt vereischt. Zulk een verlof laat zich

niet denken ,
zonder dat vooraf elk geschrift van regeringswege

onderzocht , of uit het oogpunt van het belang der openbare orde

aan eene censuur onderworpen is. Die bepaling onderstelt dus

wel degelijk preventive maatregelen, en de groote meerderheid

heeft dan ook in dien zin geheel het voorschrift opgevat. Had
hieromtrent twijfel kunnen bestaan

,
de gezegden in § 7 der

Memorie yan Toelichting hebben dien twijfel doen ophouden.

b. Dit laatste alzoo aannemende
, is de gèwigtige vraag behan-

deld
,

of, gelijk de Regering schijnt aan te nemen, de bijzondere

toestand der Nederlandsch-Indische maatschappij maatregelen van
preventiven aard omtrent de drukpers noodzakelijk maakt. Na
eene daaromtrent gevoerde langdurige gedachtenwisseling, hebben
zeer vele leden niet geschroomd, zich voor eene ontkennende be-

antwoording der vraag te verklaren. Vrijheid van drukpers

,

mits naar de plaatselijke gesteldheid getemperd
,
wordt

,
volgens

hunne meening
,
ook voor Indie gevorderd. Zelfs wanneer men

onze Indische bezittingen als niets meer dan een wingewest
wilde beschouwen, zou zij in het belang der Regering zijn, die

alleen waar vrijheid van drukpers bestaat, met ingeslopene mis-
bruiken volkomen bekend wordt en zich leert hoeden voor de

kwaadwilligen, die waar de drukpers niet aan banden ligt, zich

zelven ontmaskeren. Vrijheid van drukpers wordt vooral ook
voor Indie gevorderd, wanneer men dit land beschouwt, als

bestemd om onder de leiding der Nederlandsche Regering
langzamerhand tot hoogere ontwikkeling te komen. Ook daar ,

gelijk overal, zal de drukpers de wonden, die zij slaat, zelve

genezen. Een der landvoogden
, aan wien Nederlandsch Indie de

meeste verpligting heeft
,
de heer Dubus de Ghisignies , heeft daar

meerdere vrijheid van drukpers doen heerschen en zich, volgens
een zijner lofredenaars, nog op het einde zijns levens verheugd,
dat hij aan zijne regerings-handelingen steeds de meest moge-
lijke openbaarheid gegeven heeft.

Het belemmeren der vrijheid van drukpers in Indie is
, naar

dit gevoelen, ook daarom af te keuren, omdat het een maat-
regel is, waardoor men het beoogde doel toch niet bereikt. Wilde
men daar alle geschriften weren

, die slechts eenigermate voor
de openbare orde gevaarlijk kunnen worden geacht, dan zou men
ook in Nederland, tenminste voor al wat de koloniale aangelegen-
heden betreft, de drukpers aan banden moeten leggen, en hoe
zou dit mogelijk zijn, bij het bestaan van eenen ^uitgebreiden
handel met onze overzeescke bezittingen

, die tot het heimelijk
invoeren van allerlei geschriften en dagbladen de ruimste gele-
genheid geeft; bij het bestaan vooral van het gebiedend voor-
schrift van art. 8 der Grondwet? Het is zelfs de vraag, of dat
grondwets-artikel het belemmeren van den invoer van in Nederland
gedrukte stukken in eene onzer koloniën wel toelaat. Wat toch
baat een grondwettig regt, als de vrije uitoefening daarvan in
de gevolgen beperkt wordt ? Doch gesteld eens

, die belemmering
en zelfs het beperken der vrijheid van schrijven over koloniale
aangelegenheden hier te lande ware mogelijk

, zou dan één
onbevooroordeeld deskundige zoo iets wenschelijk kunnen achten ?
Het antwoord moet wel ontkennend zijn , als men het oog slaat
op het licht, dat in de laatste jaren door tallooze geschriften
over den toestand der Indische bezittingen en hare wezenlijke
belangen is verspreid. Daarenboven zou, indien men èn hier te
lande, èn in Eedeidandsch Indie de vrije uiting van gevoelens
omtrent de openbare aangelegenheden aldaar kon belemmeren, het
kwaad, dat men wil tegengaan, toch niet geweerd zijn. Men
zou dan door middel van de toch reeds zoo vijandige, vrye

drukpers van Sincapoer zijne gal uitstorten. De kritiek over al

hetgeen in onze bezittingen voorvalt
,
zou te bitterder zijn, en

de verspreiding der geschriften of bladen
,
waarin zij voorkomt

,

zou, zoo onze Regering zich niet in moeijelijkheden van eenen
geheel anderen aard wilde wikkelen

,
toch niet belet kunnen

worden.
Maar mag men dan de oogen sluiten voor de gevaren ,

die de
werking der vrije drukpers op eene uit zulke vreemdsoortige
bestanddeelen zamengestelde bevolking, als die van Nederlandsch
Indie, op den duur na zich moet slepen? Het antwoord is,

dat die gevaren tot nu toeniet groot zijn, daar de Javanen ten

minste
,
met uitzondering misschien van een enkelen inlandschen

groote, Nederduitscke geschriften, waarvan hier dan toch voor-
namelijk sprake is, niet lezen. Men voegde er bij, dat zoo er

gevaren bestonden met opzigt tot geschriften
,
die in Oostersche

,

ons geheel vreemde talen , bij v. in het Chineesch
,

geschreven
worden, die geschriften toch, wegens onkunde in de taal, aan
het toezigt der Regering zouden onsnappen. Allermeest echter

kon men zich hier op de ondervinding beroepen. Vooral sedert

de versnelde gemeenschap met Indie en de gebeurtenissen van 1848
worden onze bezittingen als overstroomd met in Nederland
uitkomende vlugschriften en dagbladen. Welk wezenlijk kwaad
is daaruit voortgesproten ? Is de openbare orde en rust daardoor
zelfs in het allerminste verstoord ?

Daarenboven kon men hier op een afdoend voorbeeld wijzen,

namelijk dat van Britsch Indie, alwaar sedert vijf en twintig

jaren vrijheid van drukpers bestaat, zonder dat de kwade gevolgen,

die daarvan waren voorspeld , zich hebben verwezenlijkt. En
toch waren er leden

,
naar wier gevoelen het Britsche bewind

zich tegenover Hindostan in eene gevaariijker stelling geplaatst

ziet, dan het Nederlandsche tegenover onze Oost-Indische bezit-

tingen. De Engelschen hebben in Hindostan eene beschaafde,

compacte
,

in den Europeschen wapenhandel geoefende natie te

regeren.

c. Vooral ook in twee der Afdeelingen werden de tot nu toe

medegedeelde beschouwingen met nadruk bestreden. De meer-
derheid der leden aldaar achtte het door de Regering in de

Memorie van Toelichting vooruitgezette beginsel rationeel en

overeenkomstig met den wezenlijken toestand. Die toestand

vordert, volgens hen, het preventive stelsel, uitgeoefend met
verstandige gestrengheid zonder overdrijving

,
den vrijen loop

latende aan al wat tot het gebied der wetenschap behoort
,
en

slechts datgene beperkende wat uit een politisch oogpunt nadeelig

is
,
en zaken en personen kwetst

,
die in het algemeen belang

niet aangerand moeten worden.
Van deze zijde kon men niet toegeven, dat het voorbeeld van

Britsch Indie gelukkig gekozen is. Juist daar heeft de onmisbare

strekking van eene vrije inlandsche drukpers (want men zal de

inlanders toch wel casu quo niet van de gevraagde vrijheid wil-

len uitsluiten) zich duidelijk vertoond en hebben de gevolgen in

§ 7 der Memorie van Toelichting aangewezen , zich verwezenlijkt.

In Britsch Indie bestaan verscheidene dagbladen
,

geschreven

in de Perzische ,
Hindostansche en andere talen. Zij voeren

onophoudelijk strijd tegen de overheerschende natie
;

zij verwijten

den inlandschen vorsten ,
dat zij door hunne lafheid en onderlinge

twisten aan die natie gelegenheid gegeven hebben om zich, ten

hunnen koste, te verheffen. Zij wijzen op Runjeet Singh als een

voorbeeld ter navolging. Zij stellen de gunsten die de Europeer
boven den inlander geniet ,

in een hatelijk daglicht ; uit de zeden

des Europeërs worden de trekken ten toon gesteld
,
die het meest

geschikt zijn om afkeer bij Muzelman en Hindoe te verwekken

;

de hoogste personen, zelfs de Gouverneur- Generaal, worden niet

gespaard. Te Delhi verschijnt een blaadje, hetwelk in inrigting

en strekking den Londenschen Punch herinnert. — Kortom, de

vrije drukpers leidt in Britsch Indie tot ondermijning en slooping

van het gezag der overheerschende natie. Deze moge zich dit

laten welgevallen en die gevolgen beschouwen als beklagenswaardige

maar noodzakelijke phases van het door Engeland gevolgde stelsel

van opzettelijke opleiding voor onafhankelijk zelfbestuur

,

voor Neder-

land past een zoodanig stelsel niet, en mitsdien geene vrije drukpers

,

die er een bestanddeel van is. Er zijn daarenboven, volgens som-

migen, wel eenige blijken voorhanden, dat het bewind in Britsch

Indie, ofschoon tot nu toe gei uggesteund door een welgeoefend

leger van 300,000 man , van oordeel is
,
dat die opleiding te snel

voorwaarts gaat. Bij eiken krijgstogt tegen naburige landen is

men bevreesd, de binnenlandsche garnizoenen te zeer te ontblooten.

Doch wat van dit laatste zijn moge ,
zoo men in Nederlandsch

Indie de ontwikkeling, waarvan de kiem in elke maatschappij

ligt, al niet stuiten wil, opzettelijke bevordering daarvan, met het

doel, hetwelk men in Engeland voor oogen heeft, zal wel bij ons

niet worden aangeprezen. In Britsch Indie is dusver de kwade
invloed der vrije drukpers tegengehouden , eensdeels door gebrek

aan gemakkelijke, snelle en goedkoope gemeenschap, anderdeels

door de zeden der Oosterlingen ,
bij wie het lezen van nieuwsbladen

i
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nog geene dagelijksche behoefte is. Maar wanneer het eerste

beletsel door de spoorwegen zal zijn opgeheven, zal het tweede
ook van lieverlede wijken

,
en zal het euvel zich meer openlijk

vertoonen. De reusachtige magt van Engeland moge die toekomst
zonder al te groote bezorgdheid te gemoet zien, Nederland heeft

dezelfde gronden tot geruststelling niet. In Britsch Indie bestaat
onder de inlanders, die men zich geenszins als e'éne compacte natie

kan denken, eene groote klove tusschen Mohammedanen en Hindoes;
in Nederlandsch Indie is de bevolking, immers die van Java, niet

verdeeld.

Men heeft verder van deze zijde bijgebragf, dat ook onder de
Europeanen in Britsch Indie gevestigd, de maatschappelijke orde
door de losbandigheid der drukpers is verstoord geworden. De
dagbladschrijvers, speculerende op de onkieschheid van velen hunner
lezers, hebben zich in alle kampementen, garnizoenen en andere
verzamelingen van Europeërs bondgenooten weten te verschaffen

,

die hun overbrieven wat men gewoon is de chronique scandaleuse
te noemen. De personen, langs dien weg in de dagbladen ten
toon gesteld, hebben nasporingen gedaan en maatregelen genomen,
waaruit regtsgedingen

, tweegevechten, krijgsraden, zelfs cassatien
zijn ontstaan. Tweespalt en vijandschap heerschen waar vroeger
het leven werd veraangenaamd door eensgezindheid en onderlinge
welwillendheid. Dit zijn, volgens de berigten door sommige leden
ingewonnen, de gevolgen van de vrijheid der drukpers in Britsch
Indie

!

Door de leden, wier gevoelen than3 wordt uitgedrukt, werd
voorts erkend

,
dat het doel van een preventief en zelfs van een

-streng repressief stelsel ten deele zal gemist worden , wanneer
de invoer en de verspreiding vrij blijven van nieuwsbladen in

Nederland gedrukt; doch zij meenden, dat de polemiek, op die

wijze omtrent maatregelen en personen gevoerd, minder gevaarlijk
is

, dan wanneer aanval
, antwoord

, repliek en dupliek zich snel

•opvolgen en steeds het aantrekkelijke van het apropos behouden.

—

In allen gevalle gelooven zij
,

dat het onderwerpen in Neder-
landsch Indie der verspreiding van dagbladen in Nederland gedrukt
aan belemmeringen, nimmer zal kunnen worden beschouwd als

inbreuk makende op art. 8 der Grondwet. Dat grondwets- artikel

is niet op Indie, maar alleen op Nederland toepasselijk verklaard.
Het laat de Regering vrij om ginds zoodanige maatregelen te nemen

.

als de maatschappelijke toestand en het staatsbelang vorderen. Men
wees, als voorbeeld, op het verbod van invoer in Nederlandsch
Indie van buskruid en vuurwapenen, niettegenstaande de ver-
vaardiging daarvan en de handel daarin vrij zijn in Nederland.

d. Op sommige der in de laatste plaats medegedeelde be-
schouwingen werd door de tegenstanders van het preventive
stelsel geantwoord. Van die zijde erkende men, dat de drukpers
in Britsch Indie over ’t algemeen niet zelden eene alles behalve
gematigde taal voert, maar men was er daarom verre af, het
oordeel over de gevolgen, die de vrijheid der drukpers daar
hebben moest, te onderschrijven. Waren die gevaren werkelijk
zoo groot, waaraan was het dan toe te schrijven, dat zich in

Engeland geene stemmen voor het opheffen der drukpersvrijheid
in Britsch Indie verhieven, en dat integendeel bij eene deswege
thans gehoudene parlementaire enquête zelfs diegenen, die de bui-
tensporigheden der Britsch-Indische drukpers het breedst uit-
meten, toch niet hebben verlangd, dat de vrijheid dier drukpers
weder worde opgeheven? Het tafereel van den toon der Britsch-
Indische bladen scheen verder te sterk gekleurd en te eenzijdig.
Men moest niet uit het oog verliezen , dat de in die bladen
voorkomende hevige vertoogen een tegengif vonden in andere
voortbrengselen der inlaudsche pers, die eenen tegenovergestelden
geist ademden en aan het bewind lot eenen krachtigen steun
verstrekten. Zeker is het, dat, hetzij dan ten gevolge van de
vrijheid van drukpers, hetzij in weerwil daarvan, dc magt der
Engelschen in Britsch Indie zich ook in de laatste twintig jaren
gestadig meer heelt uitgebreid, op hechter grondslagen gevestigd
is geworden.
Ook het beweren, dat de polemiek van nieuwsbladen, in Ne-

derland gedrukt en in Indie ingevoerd, minder gevaarlijk zou
zijn, omdat de daarin voorkomende artikelen, als bij de aankomst
ia Indie reeds ten minste vier of vijf maanden oud, le mérite de
iapropos misten, kon men niet toegeven. Er zou, bij het volgen
van het stelsel der Regering, juist eenig gevaar daarin gelegen
zijl], dat een dagbladenvertoog verscheidene maanden achtereen
in Indie kon werken, zonder dat de daarin heerschende over-
drijving ten toon gesteld of de daarin vermelde feiten weder-
sproken wierdcn. Do vrijheid van drukpers heeft, waar zij

hecrscht, dit onbetwistbaar nut, dat door do wrijving van denk-
beelden en de onmiddellijke tegenspraak van hetgeen" verkeerd is

vom gesteld , dwalingen tegengegaan worden en de waarheid aan
het licht komt. — Een lid , hoewel doelende in het gouit gevoelen,
dat de drukpers do wonden heelt die zij slaat, verklaart evenwel
dat liet gebruik, sedert 1818 gemaakt van de bestaande vrijheid
om hier te lande stukken te doen drukken bestemd om in Indie

te worden in omloop gebragt, geenszins heeft gestrekt om hem
tot een gunstig oordeel over die vrijheid te stemmen.

e. Na deze wisseling van denkbeelden scheen men vrij alge-

meen tot het gevoelen over te hellen, dat bij eene regeling van
het behandelde onderwerp, het maken van onderscheiding tusschen

den aard en den oorsprong der gewrochten van de drukpers
allezins de aandacht verdiende. Zoo waren er verscheidene leden,

die een bijzonder streng preventief toezigt op geschriften in de
Üostersche talen geoefend wilden hebben. Zelis enkele voorstan-
ders der geheele vrijheid van drukpers verklaarden

, voor zoover
dit mogelijke ware, op die vrijheid voor geschriften in de Chine-
sche taal eene uitzondering te willen toelaten. Bij de behande-
ling van dit laatste punt is gevraagd, of het waar is, dat op Java
eene Chinesche courant circuleert

,
die daar gedrukt en in eenen

voor Nederland vijandigen geest geschreven wordt.

ƒ. Sommige voorstanders van het preventive stelsel wilden
dit ,

voor zoover de in Nederlandsch Indie zelf gedrukte geschriften

betreft
,
niet toegepast hebben op wetenschappelijke werken

, maar
alleen op dagbladen en vlugschriften van politischen aard. Men
wees daarbij op het vroeger in Duitschland gevolgde stelsel

,

volgens hetwelk boekwerken van een zeker aantal vellen druks
van voorafgaande censuur waren vrijgesteld.

Daartegen werd aangemerkt
,

dat in het stelsel van preventie

toch eenig voorafgaand onderzoek ook van werken
,
die als bloot-

wetenschappelijk worden aangeduid,, zou te pas komen, en dit

leidde dan tot de opmerking, dat bij de vast te stellen veror-

dening een termijn zou moeten worden bepaald, binnen welken
het voorafgaand onderzoek van elk werk of geschrift afgeloopen

of liever het vereischte verlof toegestaan of geweigerd moest zijn.

Vertraging der beslissing zou zeer weinig strooken met het be-
vorderen der verspreiding van kennis en wetenschap , waarvan
de Memorie van Toelichting spreekt.

g. Met opzigt tot de geschriften en dagbladen , die van bui-

ten in Nederlandsch Indie worden ingevoerd, was men vrij alge-

meen van gevoelen, dat
,
hetzij het preventive, hetzij het repressive

stelsel worde aangenomen
,
de verspreider daarvan evenzeer ver-

antwoordelijk moet zijn, als de schrijver, drukker en uitgever van
een in Indie gedrukt geschrift. In dien geest wilden sommige
voorstanders van het preventive stelsel het woord verspreider op
de eene of andere wijze in het voorgedragen art. 101 hebben opge-

nomen. Door enkele leden werd ten aanzien van dit punt nog
eene andere onderscheiding voorgestaan. Zij wilden dat de pligt,

in het 1ste lid van art. 101 aan de Regering opgelegd, om het

toelaten van binten Nederlandsch Indie gedrukte stukken niet te

belemmeren dan in het belang der openbare orde ,
beperkt wierd

tot de in Europa gedrukte stukken. Dit denkbeeld hing bij hen
vooral zamen met de gevaren, die zij van de zijde der drukpers te

Sincapoer mogelijk achten. Men schijnt echter daarbij te moeten
verwijzen naar hetgeen hiervoor sub b is aangemerkt.

h. De overgroote meerderheid van hen , die zich voor het bloot

repressive stelsel verklaarden
,
heeft gereedelijk toegegeven , dat de

middelen van repressie in Nederlandsch Indie veel strenger konden
en behoorden te zijn, dan de Nederlandsche drukpers-wetgeving

zou toelaten. Sommigen wilden bijv. tegen druk pers-vergrijpen in

Indie eene soortgelijke strenge wet uitgevaardigd hebben, als de

reeds bij art. o9 aangehaalde van 10 April 1815. In dienzelfden

geest gaven enkele leden in bedenking, om aanranding van het

openbaar gezag en van ambtenaren door middel der drukpers
zwaarder te straffen. Men sprak er van om schending van den
ambtseed door openbaarmaking en misbruik van geheime officiële

stukken, krachtdadig tegen te gaan. Eindelijk zou welligt het on-

derwerpen der in Nederlandsch Indie uitgegevene dagbladen aan de

verpligting tot het stellen van borgtogt , het daarop toepassen van
het Fransche waarschuwings-systeem en het maken der bepaling,

dat geen geschrift van staatkundigen aard zonder den naam des

schrijvers liet licht mag zien, in aanmerking komen.
t. Wat de wijze betreft, op welke de algemeene verordening

omtrent de drukpers in Indie zou moeten worden tot stand ge-

bragt, verklaarden verre de meesten zich tegen het denkbeeld

om eene regeling van zoo overwegend belang uitsluitend aan den

Gouverneur-Generaal toe te vertrouwen. Over de vraag echter

of die verordening van den Koning , dan wel van de wetgevende
magt in Nederland moest uitgaan, heerschte verschil van gevoelen.

Ten slotte verklaarden zeer vele leden zich voor de regeling bij de

wet en dus voor de toepassing op dit onderwerp van het laatste

lid van art. 59 der Grondwet. Er scheen daarvoor ook nog die

bijzondere reden te bestaan, dat elke voor Nederlandsch Indie

uitgevaardigde drukpers-wet moet terugwerken op Nederland en

op het grondwettig regt des Nederlanders om door de drukpers

gedachten of gevoelens te openbaren.

k. Eindelijk is met opzigt tot den tekst van het artikel nog aan-

gemerkt, dat de woorden : in het belang der openbare orde ,
vooral

in verband met den geest, die bij het stellen dezer bepaling heeft

voorgezeten, te beperkt schijnen. Sommigen wilden tenminste de
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stellige verzekering erlangen, dat ook het staatsbelang in die woor-

den begrepen zij.

Art. 102. — a. Ook hier weder heeft men zich beklaagd
,
dat

de bedoeling der Regering niet duidelijk genoeg uitkomt en door

de Memorie van Toelichting zoo weinig is opgehelderd. Men ver-

moedt wel, dat de Regering alleen op vereenigingen van staat-

kundigen aard het oog heeft gehad ; maar het artikel spreekt in

het algemeen en kan op elke vereeniging, van welken onschul-

digen a)ard ook, toepasselijk worden gemaakt. Dit laatste zouden

zeer velen afkeuren. In Nederlandsch Indie moeten
,
evenmin als

elders ,
vereenigingen die de beoefening van letteren en weten-

schap of gezellig verkeer ten doel hebben
,
aan noodelooze belem-

meringen worden onderworpen. Zij hebben die
,
naar men verze-

kert , daar tot nu toe nooit ondervonden ,
en waarom zou men

dus thans daaromtrent eenen anderen weg inslaan ? De tegen-

werping van enkelen
,
dat volledige vrijheid van alle niet-staat-

kundige vereenigingen en vergaderingen niet mogelijk was ,
omdat

zoo ligt een bloot-gezellige of wetenschappelijkekring in eene staat-

kundige vereeniging kon ontaarden
,
werd hiertegen niet van ge-

noegzaam gewigt geacht. In elk geval wilde men hebben uitge-

drukt ,
welk aantal personen er noodig zij

,
om in den zin der wet

eene vereeniging of vergadering te vormen
,

opdat het aaneen-

sluiten of zamenzijn van zeer enkelen niet als zoodanig worde

beschouwd.
Had het woord vereenigingen in het artikel eene algemeene strek-

king, dan zou het verband daarvan met art. 1653 van het Indisch

Burgerlijk Wetboek moeten worden aangewezen. Daar toch is

sprake van vereenigingen
,

niet als zoodanig door het openbaar

gezag erkend, terwijl hier voor het vormen van elke vereeniging

een voorafgaand schriftelijk verlof wordt vereischt.

b. De meerderheid, aannemende dat in het behandelde artikel

alleen staatkundige vereenigingen worden bedoeld, heeft gemeend,

dat te dezen aanzien in Nedei’landsch Indie het preventief stelsel

behoort te worden omhelsd- Er waren echter verscheidene leden

,

die er geen het minste gevaar in zagen , dat ook zoodanige ver-

eenigingen daar vrijelijk wierden toegelaten, behoudens repressie

bij de strafwet van door haar of hare leden gepleegde mis-

drijven.

c. Nog een derde gevoelen werd, ofschoon op zeer onderscheidene

gronden, voorgestaan, namelijk om het artikel geheel te doen weg-
vallen. Sommigen achtten eene bepaling als deze strijdig met den
aard der Indische maatschappij. De bijzondere toestand daarvan
gedoogde geene kiezersvergaderingen of andere vereenigingen van
staatkundigen aard. En waarom dan eene bepaling in de wet
gebragt , die óf geene toepassing hebben , óf tot verkeerde gevolgen

leiden zou ? Andere leden vestigden het oog op de moeijelijkheid

,

die in Nederland het tot stand brengen eener aannemelijke rege-

ling van het regt van vereeniging en vergadering ondervonden
heeft en achtten het onraadzaam, soortgelijke moeijelijkheden,

zonder volstrekte noodzakelijkheid, ook voor Nederlandsch Indie

te doen geboren worden. Weder anderen drongen op de weglating

van het artikel aan, juist omdat zij vrijheid van vereeniging en
vergadering wilden

,
even gelijk die in Britsch Indie bestaat , en

omdat, in geval van misbruik, de magt van den Gouverneur-Generaal
groot genoeg was

,
om dit krachtdadig te keer te gaan. Daartegen

werd echter aangevoerd, dat het, inzonderheid ook met het oog
op de Nederlandsche Grondwet

,
betwijfeld kon worden

, of de
Gouverneur-Generaal zonder dit artikel wel de magt zou bezitten

,

om tegen gevaarlijke vereenigingen, hetzij preventief, hetzij re-

pressief, te ageren. Ook waren er leden
, die eene verklaring

van het regerings-reglement op dit punt noodig achtten, omdat
zij met opzigt tot een onderwerp als het tegenwoordige het toela-

ten van een gevaarlijk antecedent niet wilden laten afhangen van
eene misschien al te vrijzinnige luim van den Gouverneur-Generaal.
Een lid erkende, op grond der ondervinding, die men voor
weinige jaren in Nederlandsch Indie heeft gehad, zich te hebben
verheugd

,
dat het regerings-reglement ten aanzien van dit onder-

werp het stilzwijgen niet bewaarde. Ofschoon namelijk destijds

het houden van vergadering nergens was verboden, heeft het
bijwonen van eene vergadering toen voor velen treurige gevolgen
na zich gesleept.

d. W at nu meer bepaald den tekst van het tegenwoordig
artikel betreft, is door sommigen gevraagd, of de preventive be-
paling omtrent het erlangen van schriftelijke bewilliging niet zou
kunnen worden beperkt tot openbare vergaderingen.

Eenige leden
, die hier weder het repressive stelsel voorstaan

,

wilden de bij het artikel op te leggen verpligtingen niet verder
hebben uitgestrekt, dan tot mededeeling aan het Bestuur der sta-
tuten van elke nieuw gevormde vereeniging en kennisgeving van
iedere te houden vergadering.

.

Ook is in bedenking gegeven
, of, indien het artikel overigens in

zijn geheel bleef, het verlof tot het houden van vergadering op
Java en Madura niet kon uitgaan van den resident, en in de
buitenbezittingen van den hoogsten gezaghebber in eenen kleineren

BIJBLAD VAN DB kederlasdsche staats-gouhant. 1852— 1853 .

kring, zoodat bijv. op elk der Moluksche eilanden dat verlof van
den daar aanwezigen gezaghebber kon worden verkregen.

Voor » kunnen niet gevormd en gehouden worden”, in de 1ste

alinea, schijnt men: mogen niet gevormd en gehouden worden te

moeten lezen; en het woord telkens
,
in de 2de alinea, schijnt als

overtollig te kunnen wegvallen.

Art. 103. — a. OfschooD dit artikel letterlijk met art. 9 der Grond-
wet overeenkomt, meenen vele leden

,
dat daardoor het in de Memo-

rie van Toelichting opgegeven doel niet zal worden bereikt. Dat
doel is het wegnemen van allen twijfel, dat de ingezetenen van Ne-
derlandsch Indie zich bij verzoekschrift kunnen wenden zoowel
tot de bevoegde magten in Nederland als in Indie. Maar nu zal

het, omdat men, blijkens het besluit van October 1848, in dezen
vroeger in Indie een ander stelsel gevolgd heeft, zoo het artikel

onveranderd blijft, steeds de vraag zijn, wie » de bevoegde magt

”

is. Men wenscht dus dat het artikel in den zin der Memorie van
Toelichting verduidelijkt worde.

b. Door eenige leden werd het wenschelijk gekeurd
,
dat in

het belang der inlanders
, waarvan de meesten dan toch niet

schrijven kunnen, het hier geschonken regt tot mondelinge verzoe-

ken wierd uitgebreid. Zij wezen daarbij op art. 48, hetwelk in

dit opzigt eene ruimere bepaling inhoudt. Men heeft geantwoord,
dat het toekennen van het regt tot mondelinge verzoeken over

alle mogelijke belangen bij de bevoegde magt niet raadzaam was.
Men zou wel eens hier of daar de woningen der ambtenaren met
kiagten kunnen bestormen , waaruit gevaar van wanorde zou ont-

staan. Daarenboven behoefden aan de ingezetenen van Indie geene
meerdere regten te worden toegekend , dan die van Nedeidand
bezitten. Art. 48 doelt meer op een bepaald geval, namelijk het

waarborgen van den inlander tegen willekeur.

Art. 104. — a. De leden, die het gevoelen voorstaan, dat de

Indische wetboeken door de wetgevende magt in Nederland moeten
worden vastgesteld , wilden hier, even als in art. 164 der Grond-
wet

,
gelezen hebben: tegen de overtreding der strafwet, en niet:

tegen de overtreding der algemeene verordeningen op het strafregt.

Nog eene andere afwijking van den tekst der Grondwet, welke
afwijking echter blijkbaar eene schrijffeil is, werd opgemeikt.

Er moet hier gelezen worden : behoudens de bescherming der maat-

schappij en harer leden.

b. De overneming in het regerings-reglement van art. 164 en

de weglating van art. 165 der Grondwet geeft, naar sommiger
gevoelen, aan dit deel der voorgestelde bepalingen een eenzijdig

aanzien. Er wordt nu alleen voor de bescherming der maatschappij

gezorgd
,
niet tevens ook op de regten en belangen der kerkge-

nootschappen of gezindheden gelet. Anderen konden de juistheid

dezer opmerking geenszins toeg«ven. Eene bepaling als die van
art. 165 komt ,

meenden zij
, in Indie niet te pas. De Regering

zou , door gelijke bescherming te beloven
,

zich tegenover de

Mohammedanen en zeer zeker nog meer tegenover de Heidenen in

eene valsche stelling plaatsen.

c. Bij de behandeling der staatsbegrooting voor 1853 is uit

eene der Afdeelingen de wensch opgegaan, dat de Hervormde
Kerk in Nederlandsch Indie, met opzigt tot hare betrekking tot

den Staat, eene regeling mogt erlangen
,
meer in overeenstemming

met het bij de Grondwet aangenomen beginsel van afscheiding,

en dat aan die Kerk dezelfde vrijheid mogt worden gegund

,

welke de Roomsch-Katholieke Kerk in Indie geniet. De Regering
heeft toen

,
blijkens § 6 van hare Memorie van Antwoord op het

Voorloopig Verslag wegens hoofdstuk VI der staatsbegrooting.

te kennen gegeven , dat dit vraagpunt voegzamer ter gelegenheid

van het regerings-reglement zou worden behandeld. Naar aan-
leiding van die verwijzing had men verwacht, dat het reglement

of de Memorie van Toelichting het een of ander wegens dit

onderwerp zou bevatten. Daar dit echter het geval niet is, werd
door verscheidene leden gevraagd

, o( er eene nadere regeling van
de Hervormde Kerk in Indie is te verwachten, en zoo ja, welke
beginselen daaromtrent van regeringswege zullen worden gevolgd ,

waarbij dan vooral in aanmerking komt
, uit wat oogpunt de

Regering die Kerk en hare predikanten beschouwt. Sommigen
gaven uitdrukkelijk te kennen

,
dat de Protestantsche predikan-

ten in Indie
,
hunnes inziens

,
het karakter van ambtenaren , dat

zij thans in zekeren zin hebben
, niet moeten behouden.

Art. 105. a. Wanneer art. 102 niet uitsluitend op vereenigingen

en vergaderingen van eenen staatkundigen aard sloeg, maar eene

algemeene strekking had , zou het verband tusschen dat artikel

en het tegenwoordige moeten worden aangewezen. Bijeenkomsten

tot godsdienstoefening zouden dan toch mede onder de vergade-

ringen te rangschikken zijn.

b. Ook hier weder, gelijk meermalen ,
is een grondwets -artikel

niet letterlijk, maar met wijzigingen overgenomen, zonder dat de

afwijking wordt opgehelderd. In het 1ste lid van art. 167 der

Grondwet leest men: » Alle openbare godsdienstoefening— wordt

toegelalen , behoudens de noodige maatregelen ter verzekering der

II.
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openbare orde en rust.” Hier is voor de laatste woorden in de

plaats gekomen : voor zoover die rjeene stoornis aan de openbare

orde toebrengt.” Deze woorden schijnen eene meer preventive

strekkin» te hebben, dan die van het voorschrift der Grondwet,
maar daarom kan men ook met te meer regt vragen, wat
daarvan de eigenlijke bedoeling zij.

c. Tot openbare godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten

plaatsen wordt de bewilliging des Bestuurs vereischt.” Op welk

bestuur heeft men hier het oog: op het algemeene, gewestelijke

of' plaatselijke ? Het antwoord kan, waar het gebied zoo uitge-

strekt is, als in Nederlandsch Indie, geenszins onverschillig wor-
den geacht.

Art. 106. — De straks gemaakte aanmerking is ook hier weder
toepasselijk. De Regering zegt in de Memorie van Toelichting,

ook art. 169 der Grondwet te hebben overgenomen, en echter

heerscht er aanmerkelijk verschil in de gebezigde uitdrukkingen
,

en dien ten gevolge ook, naar het schijnt, in de strekking der

beide artikelen. Jn het tegenwoordig artikel is sprake van gods-

dienstige gezindheden ; in art. 169 der Grondwet van kerkgenoot-

schappen. Het laatstgenoemde artikel gewaagt van wetten van den

Staat

;

het tegenwoordige van algemeene verordeningen. Al meent
men ook ,

dat deze beide afwijkingen zamenhangen of met den
bijzonderen toestand van Nederlandsch Indie, waarde benaming
van kerkgenootschap voor een deel der inlanders niet past , bf

met het stelsel, dat aan geheel het reglement ten grondslag ligt,

dan blijft nog de vraag over : waarom men hier moet lezen De
Gouverneur-Generaal zorgt, terwijl de Grondwet inhoudt : De
Koning waakt. Heeft men door het bezigen van dit verschillend

woord iets anders willen te kennen geven , waarom de bedoeling

dan niet in de Memorie van Toelichting blootgelegd ? Heeft men
daarentegen het opleggen eener gelijke verpligting op het oog

,

waarom dan niet dezelfde uitdrukking gebezigd ?

Art. 107. — a. In drie der Afdeelingen is ,
naar aanleiding

van dit artikel, meer opzettelijk de vraag behandeld, welke ge-

dragslijn de Regering ten aanzien der pogingen tot verspreiding des

Christendoms onder de inlandsche bevolking van Nederlandsch

Indie behoort te volgen; eene vraag, men erkende dit, van eenen

moeijelijken en teederen aard. Sommige leden stelden daarbij op

den voorgrond , dat op Nederland eene providentiële roeping rust

,

om aan de bevolking harer overzeesche bezittingen de weldaad
des Christendoms te schenken ; dat daarom de evangelisatie aldaar

met kracht moet worden bevorderd ;
dat pligt en belang dit

evenzeer gebieden
; dat echter geene regtstreeksche medewerking

van regeringsAvege behoort plaats te hebben, maar slechts alles

moet worden vermeden, Avat eenen ijver zou kunnen doen ver-

flaauAven
,

die , zoo hij met wijze behoedzaamheid gepaard gaat,

schoone vruchten kan dragen.

Andere leden voegden daarbij , dat het Indisch Gouvernement
tot nu toe zich aan de verspreiding des Christendoms te vijandig

j

getoond en daarvoor eene vrees had laten blijken, die niet op

goede gronden rustte. Dat Gouvernement Avas van het denkbeeld

uitgegaan, dat de bevolking van Indie nog niet rijp was voor

de omhelzing van het Christendom
;
dat , eer de pogingen tot ver-

spreiding daarvan vrijelijk konden worden toegelaten
,
de gemoe-

deren daai’toe door meerdere beschaving moesten Avorden voor-

bereid. Dit was echter een onjuist begrip. Beschaving en

Christendom konden en moesten ook in Indie hand aan hand
gaan. Even verkeerd Avas het beweren , dat aan de evangelisatie

van Indie niet kon worden gedacht
,
vóór de daar gevestigde

Christenen een beter voorbeeld gaven en door hunnen wandel
uitlokten tot het volgen hunner godsdienstige overtuiging. Als

van zoodanig eene hervorming van zeden , als hier werd be-

doeld
,
de verspreiding des Christendoms afhankelijk zijn moest,

zouden de pogingen daartoe Avelligt nimmer kunnen worden
vrijgelaten.

Volgens velen dezer leden zou het, ja, zijne gevaarlijke zijde

kunnen hebben
,

indien men in Indie de verspreiding xran allerlei

godsdienstige leeringen
,
zonder onderscheid , onbelemmerd toeliet,

maar scheen het volstrekt niet onraadzaam, aan predikers en zen-

delingen van erkende gezindheden vrijheid te laten
,
om op de

overtuiging der inlandsche hevoking te Averken. Men had het

voorbeeld voor zich van Britsch Indie, Avaar de prediking geheel

vrij is; van Algerie, Avaar de Franschen niet schromen C hristen-

zendelingen te midden van eene krijgshaftige , tot afval geneigde

,

Mohammedaansche bevolking toe to laten; van Java zelf, Avaar,

indien men Avel onderrigt is, in den laatsten tijd het Christendom
in de omstreken van Soerabaija met kracht verbreid is geworden ,

zonder dat er eenig blijk voorhanden is, dat daardoor onrust is

verwekt ,
of dat zelfs dit feit door de overige inlandsche bevolking

met leede oogen is aangezien. Eenigen dezer leden konden dan
ook geenszins toegeven ,

wat meermalen is aangevoerd , dat in

het fanatismus der Javanen een onoverkomelijke hinderpaal ligt

tegen de verspreiding des Christendoms. Nog nooit, zeiden zij ,

is een oorlog op Java uit zuiver godsdienstige oorzaken ontstaan.

Alleen is het Avaar, dat vijanden van het Nederlandsch gezag
aldaar somtijds het bijgeloof of de geestdrijverij der groote menigte
hebben te baat genomen

,
om hunne eerzuchtige ontwerpen door

te drijven. Er bestaat dan ook op Java, naar dit gevoelen, geen
de minste haat tegen het Christendom, zoo als reeds daaruit blijkt,

dat dikAvijls inlandsche hoofden en priesters bijdragen hebben
gegeven tot de oprigting van Christen-kerkgebouwen.

b. Tegenover dit gevoelen stond dat van vele andere leden ,

die het tot nu toe door het Indisch Bewind ten deze gevolgd
stelsel goedkeurden. Ook volgens hen gold het hier een geAvigiig
belang , dat niet uit het oog moest worden verloren ; maar moes-
ten de pogingen tot verspreiding des Christendoms aan heilzame
beperking onderhevig blijven. Volkomen vrijheid zou de zaak

,

die men voorstond, ligt eer benadeelen, dan bevoordeelen. Men
moest daarbij niet vergeten, dat uit den naijver der zendelingen
van de verschillende kerkgenootschappen, indien die zendelingen
geheel vrij in hunne handelingen Avaren, gevaarlijke botsingen
konden ontstaan.

Nog uit een ander bepaald oogpunt zijn beperkingen noodza-
kelijk, ja geldt het daarbij eene levensquaestie, die niet moet
Avorden losgelaten. In Nederlandsch Indie bestaat het regerings-
stelsel , het welk men geAvoon is dat van centralisatie te noemen.
Alles gaat daar van de Regering uit; niets geschiedt zonder hare
wil; zij is de spil, Avaarom alles zich beAveegt. Laat zij de
vrije prediking toe, de conclusie bij de Mohammedanen zal zijn:

de Regering wil ons bekeeren; Avilde zij dit niet, zij zou de pre-
diking beletten. In Britsch Indie is toestand en gevolgtrekking
anders ; daar Avordt het stelsel van laissez faire tot zijne uiterste
grenzen gedreven; daar zal Hindoe en Mohammedaan bij de
verschijning van Christen-zendelingen in hun midden zeggen :

« Dit is geene gouvernements handeling: het gouvernement staat
hiermede in geen verband; het zijn daden van particulieren.”
Wat derhalve in Britsch Indie onschadelijk kan zijn , is het-geens-
zins in Nederlandsch Indie. Men zegge nu niet

, dat de Regering
het stelsel van centralisatie kan A’erlaten , daar dit geheel van haar
afhangt, en dat dan ook in Nederlandsch Indie vrije prediking
mogelijk zal zijn. Dat stelsel eensklaps te verlaten , is niet moge-
lijk,enal ware dit anders, men zou vooraf aan de gemoederen tijd

moeten geven om zich naar het nieuwe stelsel te voegen.
Men heeft op het voorbeeld van Algerie gewezen ; maar men

vergeet, dat indien aldaar, uit welke oorzaken dan ook, een
opstand ontstaat, eene talrijke Fransche krijgsmagt steeds gereed
is, om door middel van txvee dagen stoomens, naar de Afrikaan-
sche kust te worden overgevoerd , en dat die krijgsmagt steeds van
begeerte brandt

,
om zich met de inlandsche bevolking van het

nieuAve Avingewest te meten. Nederland bezit zulk eene altijd

beschikbare raagt niet en is zeer verre van zijne Oost-Imliseho
bezittingen verAvijderd.

Men beAveert, dat de Javanen geene fanatieke Mohammedanen
zijn , en dat daarom de vrije prediking onder hen niet schaden
kan. Al kon men het eerste toegeven, het laatste moet Avorden
tegengesproken. Is de gemeene man al niet fanatiek en gehecht
aan den Koran, de priesters en voornamen zijn het zonder twijfel.

De eersten, over het gansche land, in elk gehucht, hoe klein

ook, verspreid
,
zien daarenboven te wel in, dat de nieuAve leer,

zoo zij ingang vond , aan hunne existentie een einde zou maken.
Al ware het slechts om deze zoo natuurlijke reden , zullen zij de
prediking met kracht tegenAverken en kan daaruit rustverstoring
ontstaan ,

ook dan Avanneer de gemeene man
,
aan zich zelven

overgelaten, die prediking rustig zou aanzien.
Dusver hebben de Mohammedaansche priesters op JaA’a nooit

vrees gekoesterd voor hunne toekomst. Sedert de eerste verdrageu
met onze voorouders, die zelfs de belofte inhielden, dat do Ne-
derlanders met hunne schepen de bedevaartgangers naar Mekka
zouden overvocren , tot aan den tegemvoordigen tijd, hebben zij

in alle regeringsdaden stipte onthouding van vijandige inmenging
gezien. Men heeft op hunne aanvraag nimmer hulp geweigerd om
tempels, graven en andere heilige plaatsen in stand te houden en
te beschermen. Daarom helpen de priesters over het algemeen
het Nederlandsch gezag schragen; vrees voor hunne toekomst
zou verandering van gedrag ten gevolge hebben.

Deze bezAvaren , die in het oog der leden , die ze nummerden
, als

Auin groot gCAvigt moesten worden bcschoiiAvd , bestaan , hunnes
inziens, overal, waar de Mohammedaansche bevolking talrijk en
aaneengesloten is. Dat overigens liet verwijt, dat de Regering
tot nu toe aan de verspreiding des Christendoms in Indie vijandig
is geweest, niet gegrond moest Avorden geacht, blijkt daaruit, dat
zij de prediking overal heeft toegelaten . waar dit veilig geschieden
kon. Hare houding ten aanzien van de Molukken, Ti mor, Bor-
neo, Nias, een gedeelte van Celehes (Menado) en de Batta’s van
Sumatra strekt daarvan ten beAvijze. Daar zijn steeds zendelin-

gen vrijelijk toegelaten.

c. Sommige leden , die anders zich met de voorafgaande be-

schouAving niet kondenvereenigen , erkenden die in zoo verre voor
ft

c
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juist ,
als ook hunnes inziens de centraliserende geest van het In-

disch' Bewind een der wezenlijkste hinderpalen tegen de geheel

vrije prediking van het Christendom onder de inlanders was.

Maar juist daarin zagen zij eene reden te meer , om dien geest

van centralisatie te helpen bestrijden en den tijd te doen ge-

boren worden ,
dat het Gouvernement in Indie zou ophouden

de eenige spil te zijn, waar zich alles om beweegt en waarvan

alles uitgaat.
.

d. Nog een derde gevoelen werd door enkelen geopperd, daarin

bestaande, dat aan den arbeid der zendelingen over ’t algemeen

geen groot gewigt kon worden gehecht
,
omdat dezen niet zelden

zeer onoordeelkundig te werk gingen ;
hetgeen te minder be-

vreemden kon ,
als men wist, welke onervarene jongelieden dik-

wijls met zulk eene moeijelijke en teedere taak wierden belast.

e. Na deze wisseling van gedachten heeft de meerderheid der

leden zich in de genoemde drie Af'deelingen voor het houden van

een preventief toezigt omtrent de zendelingen verklaard; welk ge-

voelen ook in de beide andere Afdeelingen de bovenhand had.

Intusschen waren ook onder deze meerderheid velen
,
die de pre-

diking niet aan zulke menigvuldige belemmeringen onderworpen

wenschten te zien , als volgens het voorgedragen artikel het geval

kon zijn. Dat artikel was welligt bij eene doeltreffende uitvoe-

ring onschadelijk ;
maar er kon door overmaat van bezorgdheid

voor mogelijke stoornis der rust, misbruik van worden gemaakt.

De daartegen bestaande bezwaren zouden waarschijnlijk minder

groot geweest zijn
,
indien de Regering haar omtrent deze aange-

legenheid gevolgd en ^verder te volgen stelsel eenigzins meer in

de bijzonderheden had blootgelegd
,
en dus bijv. had aangeduid,

welke voorwaarden thans worden gesteld om tot de verrigting

van het dienstwerk in Indie te worden toegelaten; of op Java

onder die voorwaarden reeds zendelingen toegelaten zijn
,
en zoo

ja, of de Regering het voornemen koestert, daar nog meerdere

toe te laten. Een antwoord op deze vragen ,
al ware het in

meer algemeene bewoordingen , werd nog wenschelijk gerekend.

Met opzigt tot de op te heffen of te verzachten belemmeringen

werd van deze zijde het volgende in ’t midden gebragt.

Er is in het artikel sprake van eene algemeene vergunning tot

vestiging en daarna van eene bijzondere toelating
,

door den

Gouverneur-Generaal te verleenen. Maar nu schrijft art. 95 voor,

dat niemand zich van elders in Nederlandsch Indie mag vestigen,

zonder schriftelijke vergunning. Moet men daaruit opmaken, dat

de zendeling, eer hij zijn dienstwei’k kon aanvangen, drie ver-

schillende vergunningen noodig had ? Het zou ongerijmd wezen
,

en men meent dan ook dn bedenking te moeten geven, of als een

Nederlander van den Minister van Koloniën verlof heeft ontvan-

gen ,
om zich als zendeling naar Indie te begeven

,
wel iets

anders te pas kon komen
,
dan hoogstens de aanwijzing van het

bepaald gedeelte van Indie, waar hij zich mag vestigen.

Ook tegen die aanwijzing van het oord van vestiging hadden
eenige leden bezwaar , vooral wanneer het artikel zoodanig kon

worden uitgelegd , dat zelfs eene bepaalde plaats aan te wijzen

ware , buiten welke de zendeling zich niet zou mogen begeven.

Nog is door voorstanders van preventive maatregelen het denk-

beeld geopperd
,
of het niet mogelijk ware ,

deze voor de Neder-
landers te verzachten en alleen met opzigt tot vreemdelingen in

al hunne gestrengheid te doen gelden.

Van de zijde dergenen , die de vrije prediking voorstaan, ging

men vooral met opzigt tot dit laatste punt eenen aanmerkelijken

stap verder. Verscheidene dezer leden meenden , dat met opzigt

tot het zendelingswerk
,
uitgaande van erkende kerkgenootschappen

in ons vaderland
,
voor zoover daartoe Nederlanders worden ge-

bruikt
,
volkomene vrijheid moest bestaan, en dat de pogingen in

die rigting door het Gouvernement, in plaats van belemmerd of

tegengewerkt, gemakkelijk gemaakt moesten worden, behoudens
echter krachtige maatregelen van repressie tegen mogelijke ver-

keerde practijken. Een enkel lid was er, die deze geheele zaak
noch bevorderd, nóch tegengegaan, maar geheel aan haar zelve

overgelaten wilde hebben.

ƒ. In eene der Afdeelingen lieeft men gevraagd
,

of bij het
bestaan der mogelijkheid, dat de vaststelling van het regerings-

reglement nog wierd vertraagd en tevens van de beboette om
omtrent liet tegenwoordig onderwerp tot een bepaald stelsel te

komen, de indiening eener afzonderlijke wet tot regeling daarvan
niet mogelijk zou zijn.

g . In eene andere Afdeeling bragt men een met dit artikel in

betrekking staand punt ter sprake. Men vroeg
, hoe het daarin

vastgestelde beginsel , indien het. wierd aangenomen
, toegepast

zou worden op de Mohammedanen, jnet name op hen, die ter

bedevaart naar Mekka vertrekken of van daar terugkeèren. Zijn
deze bedevaartgangers thans in het een of ander geval aan
restrictien onderworpen ?

Art. 10S. — a. Eenige leden keuren het minder goed,, dat
hiervan het handhaven van het oppertoezigt dor vorsten

, regenten
en hoofden over godsdienstzaken op den beslaanden voet gesproken

wordt. Men weet thans
, wat daardoor wordt bedoeld en dat

het artikel alleen ofvoornamelijk slaat op art. 13 van het Reglement
op de verpligtingen enz. der regenten op Java van 9 Mei 1820
[Indisch Staatsblad n° . 22). Maar die herinnering zou later verloren

gaan
,
en over de ware strekking van het artikel zou dan twijfel

ontstaan. Andere leden meenden , dat het 2de lid van het

artikel wel kon worden gemist, juist omdat van de handhaving
van het toezigt op den bestaanden voet , en dus met verwijzing
naar het reglement van 1820, in het 1ste lid wordt gesproken,
en omdat de wijze, waarop dat toezigt moet worden geoefend,
genoegzaam blijkt uit de artt. 104 , 105 en 106 van het reglement.

b. Eenige leden hebben de aanmerking gemaakt, dat in dit

artikel gesproken moest worden
,

niet in het algemeen van hen
die het Christendom niet belijden, maar bepaald van de inlanders

en daarmede gelijkgestelden. Anders zou het artikel ook op de
Israëliten slaan, hoezeer aan den anderen kant de woorden: op
den bestaanden voet

,
waar van toezigt van inlandsche regenten

sprake is, wel niet op hen toepasselijk zou zijn. Men vroeg
bij die gelegenheid, of de Israëliten in Nederlandsch Indie een
kerkgenootschap vormen. — Anderen hebben geantwoord, dat
volgens het medegedeelde op bladz. 74 van het Oost-Indisch rege-

rings-verslag over 1849, de Israëlitische eeredienst in Indie geheel

aan zich zelve is overgelaten , zoodat ook daarom het tegenwoordig
artikel op deze eeredienst niet van toepassing zou kunnen zijn.

Art. 109. — u. Vrij algemeen heeft men zich verwonderd
,
dat

de Regering
,
die zelve te kennen geeft, dat het tegenwoordig artikel

geheel in den geest is van art. 194 der Grondwet, daarbij
,
ook

waar dit volstiekt niet noodzakelijk schijnt, zoo ver van de
bewoordingen van dat grondwets-artikel is afgeweken. Zoo als

art. 1 09 thans is gesteld , behelst het niet de minste regeling

van het bijzonder onderwijs, en zou er uit kunnen worden af-

geleid, dat bijzonder onderwijs of liever bijzondere scholen in

Nederlandsch Indie niet worden tocgelaten
; hetgeen echter,

blijkens de regerings-verslagen
,
tot nu toe het geval niet is. Men

ziet voorts volstrekt niet in
,
waarom , voor zooveel de Europeanen

betreft, het beginsel van vrijheid van onderwijs in Indie, niet

evenzeer als in Nederland zou kunnen worden ingevoerd
,
behoudens

natuurlijk het ook bij de Grondwet voorgeschreven onderzoek naar
de bekwaamheid en zedelijkheid des onderwijzers. De redenen,
die in Nederland indertijd het al dan niet toestaan van vrijheid

van onderwijs tot een moeijelijk vraagstuk maakten , bestaan

voor Indie niet.

b. Indien de bewoordingen der Grondwet meer op den voet

gevolgd waren
,

zou in het 2de lid van het artikel van voldoend

openbaar lager onderwijs gesproken zijn. Sommige leden achten

die bijvoeging van het woord voldoend nog wenschelijk. Ook
de hier voorkomende bijvoeging: » waar de talrijkheid der Euro-
pesche bevolking dit vordert "

, is aan verscheidene leden te on-

bepaald 'en daardoor te beperkt voorgekomen. Men kan toch

vragen , welk aantal schoolpligtige Europesche kinderen moet
aanwezig zijn, om de vestiging eener openbare lagere school nood-
zakelijk te maken. In het stelsel van het artikel, hetwelk van
bijzondere scholen zwijgt, zou overal, waar zich eenige zoodanige

kinderen, hoe gering dan ook in aantal
,
bevinden, eene openbare

school moeten worden opgerigt.

c. In eene der Afdeelingen heeft men, in verband met het

aangevoerde bij de overweging van art. 42 van dit reglement

,

gewezen op de noodzakelijkheid der vestiging in Nederlandsch
Indie van eene in allen opzigte voldoende, openbare inrigling van
middelbaar onderwijs voor kinderen van Europeanen. Ook al

meende men met sommigen , dat zoodanige inrigting van bijzondere

personen uit moest gaan, had toch over het middelbaar onderwijs

het stilzwijgen niet moeten worden bewaard.
d. Terwijl verscheidene leden verklaarden, met' genoegen te

hebben gezien, dat de behartiging der inrigting van het onderwij»

voor de inlandsche bevolking bepaald bij het 3de lid van het

artikel aan den Gouverneur-Generaal als plïgt is opgelegd, en

het daaromtrent medegedeelde in de Memorie van Toelichting

belangrijk keurden, waren er verscheidene anderen, in wier oog

de waarborgen voor eene krachtige uitbreiding van liet onderwijs

onder de inlandsche bevolking niet genoegzaam waren. Van
maatregelen van dien aard waren, misschien meer dan van iets

anders, heilrijke gevolgen voor de toekomst onzer overzeesche

bezittingen te verwachten. Wat men door de woorden: » in

overstemming met hunne eigendomrnelijke behoefte" verstaan moest,

was volgens dez'e leden geenszins duidelijk. Sommigen hunner
erkenden intusschen, dat ook hier behoedzaamheid pligt was.

Art. 110. — a. i) De mannelijke ingezetenen." Deze -woorden
zijn aan al de leden eener Afdeeling te onbepaald voorgekomen.
Men wilde daar geenszins, dat immer inlanders, inzonderheid

Javanen , tegen hunnen wil aan een stelsel van gedwongen»
ligting voor de krijgsdienst wierden onderworpen.

b. andere gewapende vereenigingen. Wat heeft men daardoor
te verstaan ?
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c. Eenige leden wilden in het artikel uitgedrukt hebben, dat

de schutterijen niet enkel tot bewaring van rust en orde, maar
ook tot het te keer gaan van den vijand zouden kunnen worden
gebruikt. Men ontkende echter niet, dat het opleggen van die

verpligting aan vreemdelingen misschien tot ongelegenheid aanlei-

ding zou kunnen geven, en vroeg dus, ook onder verwijzing naar
het aangemerkte sub II d bij art. 95, deswege inlichting.

d. Men heeft gevraagd, of volgens dit artikel eene schutterij

kan worden verpligt de plaats, waar zij te huis behoort, te ver-

laten , en of die verpligting zoo ver zou kunnen worden uitge-

strekt, dat zelfs de overbrenging naar een ander eiland in aan-
merking kwam.

Tegen het laatste zou men zich zeer bepaald moeten verklaren.

Art. 111. — a. Naar het oordeel van eenige leden is het verbod
van slavenhandel en invoer van slaven niet genoegzaam. Aan het

eerste woord hecht men gewoonlijk de beteekenis van koop en
verkoop van slaven , die in een land van buiten worden ingevoerd.

Men zou dus kunnen beweren , dat publieke veilingen van slaven ,

ten gevolge bijv. van overlijden des eigenaars, geoorloofd bleven

;

en toch wilden deze leden aan de stuitende tooneelen, die zulke

veilingen opleveren, eens voor al een einde hebben gemaakt.
Evenzoo kan

,
vooral met het oog op art. 101 van het bestaande

reglement, door invoer van slaven, alleen invoer in Nederlandsch
Indie van buiten verstaan worden; terwijl deze leden den invoer van
het eene eiland onzer bezittingen naar het andere, bijv. van Macassar
naar Java, onmogelijk wilden hebben gemaakt. Zij wilden daarom
niet enkel den slavenhandel, maar ook den openbaren verkoop
van slaven en tevens den invoer daarvan van de eene bezitting

naar de andere verboden hebben.
Andere leden meenden integendeel dat, zoolang de slavernij

zelve nog blijft bestaan, de slavenhandel, in den zin van verkoop
van slaven binnen ’slands, niet kan worden verboden.

h. op het grondgebied van Nederlandsch Indie. Eenige leden

twijfelen
,

of voor zoover deze woorden ook op buitenbezittingen

slaan, waar het Nederlandsch gezag niet regtstreeks, maar alleen

door tusschenkomst van verbonden Vorsten wordt uitgeoefend, de

bepaling wel uitvoering zal erlangen. Hoe toch zal men deze

Vorsten beletten , de in hun gebied aangevoerde slaven als zoo-

danig te beschouwen?
Art. 113. — a. Het doel van dit artikel — het banen van den

weg tot de geheele afschaffing der slavernij in Nederlandsch
Indie — is, afgescheiden van het aan te wenden middel, vrij

algemeen toegejuicht. Tevens heeft men erkend, dat liet vraag-

stuk dezer afschaffing zich voor de Oost-Indische bezittingen

in een geheel ander licht vertoont, dan voor de West- Indische
koloniën. Ginds is het aantal slaven betrekkelijk gering en zijn

zij veelal voorwerpen van weelde, in West-Indie maken zij het

kapitaal, de voorwaarde van het bestaan der planters uit. Ter-
wijl dan ook voor Oost-Indie een dergelijke maatregel, als waar-
van hier sprake is, reeds in 1825 voorgedragen en nog in de

laatste jaren op nieuw in overweging genomen is, zonder dat

zich daartegen eene enkele stem heeft doen hooren, is bij het

bekend worden van de bepalingen, die het ontworpen West-Indi-
sche reglement omtrent dit onderwerp bevat ,

van daar een alge-

meene noodkreet opgegaan.
Juist in dit verschil van toestand hebben vele leden aanleiding

gevonden
,
om op de weglating van het tegenwoordig artikel uit

het Oost-Indische regerings-reglement aan te dringen. Zij meen-
den toch, dat indien dat artikel wierd aangenomen, het vraagstuk

voor West-Indie gepraejudicieerd zou zijn. Liever zouden zij

daarom voor Nederlandsch Indie dezen of dergelïjken maatregel

,

die toch geacht kon worden van transitoiren aard te zijn, bij

Koninklijke ordonnantie zien vastgesteld. De Koning is daartoe

volkomen bevoegd, zoolang de wetgeving niet verklaard heeft,

dat de laatste alinea van art. 59 dor Grondwet op dit onderwerp
toepasselijk is. Er bestond voor die afzonderlijke regeling nog
eene bijkomende reden, namelijk, dat de vaststelling van het te-

genwoordig reglement vertraging kan ondervinden, en dat een

maatregel
,
waarvan de emancipatie van zoo velen af hangt , niet

to zeer kan worden bespoedigd. Intussehen waren er leden , die

de bodoeldo regeling bij eene afzonderlijke
,
van do wetgeving in

Nederland uitgaande wet tot stand wilden hebben gobragt ; ter-

wijl enkele anderen do geheele beslissing der zaak wilden hebben

aangehouden , tot dat bij de behandeling van het West- Indische

reglement het in dit opzigt to volgen beginsel is uitgemaakt.

b. In de onderstelling, dat het artikel, zoo als het daar ligt,

behouden bleef, heeft men gevraagd, of hier niet soortgelijke

voorzorgen omtrent het onderhoud en de opvoeding der later ge-

borene kinderen van slavinnen zouden moeten worden voorge-

schreven, als men in art. 92 van het ontworpen West-lndische

reglement vindt. Eenige leden meenden , dat dit in den regel niet

noodig zou zyn, maar dat het toch van belang ware, op dit punt

het oog te houden ,
vooral wat do slavinnen van Chinezen en

Arabieren betrof. Andoren gaven in bedenking, of niet de slavin-

nen met het onderhoud hunner vrijgeborene kinderen konden
worden belast

,
onder genot van eenige schadeloosstelling van

rijkswege.

c. In al de Afdeelingen is voorts de vraag geopperd , of hetzij

bij de wetgeving, hetzij bij het uitvoerend gezag wel bevoegdheid
bestaat tot het vrijverklaren der kinderen van slavinnen , zonder
schadeloosstelling der eigenaren. De gevoelens waren op dit punt
verdeeld. Van de eene zijde werd beweerd, dat het hier eene
onteigening geldt

, die naar strikte regelen van regt en volgens
het uitdrukkelijk voorschrift onzer Grondwet, niet anders kan
plaats hebben , <^an tegen schadeloosstelling. Men noemde het

een revolutionair denkbeeld , uit philanthropische beweegredenen
het eigendomsregt aan te randen. Enkelen gingen zoo ver van te

verklaren
,

dat indien hun de keus wierd gelaten tusschen be-
houd der slavernij of afschaffing zonder schadeloosstelling , zij het
eerste zouden kiezen. — Daartegen werd aangevoerd, dat geheel

de toestand der slavernij op onregt berust
,
en dat dus de ophef-

fing van dien onnatuurlijken toestand geene inbreuk op het eigen-

domsregt maken kon. Daarenboven gold het hier geene onteige-

ning van eene werkelijke bezitting, maar van een onzeker goed,
dat nog komen moest. Men moest bij de afschaffing eener zóó
zeer en zóó te regt door den geest des tijds veroordeelde instel-

ling meer letten op het hatelijke, onnatuur lijke en onzedelijke der

zaak dan op de middelen van herstel. Zoo vide middeneeuwsche
regten en voonegten zijn afgeschaft zonder schadeloosstelling.

Intussehen woog de geopperde bedenking zwaar genoeg
, om

bij een deel der leden de vraag te doen ontstaan , of het beoogde
doel niet door andere middelen dan het voorgestelde kon worden
bereikt. Men zou bijv. het thans zoo geringe hoofdgeld der slaven

in Oost-lndie kunnen verhoog; n en vervolgens vrijstelling van
dat hoofdgeld aanbieden aan alle eigenaren , die zich vrij willig ver-

binden tot het emanciperen der kinderen, in ’t vervolg uit hunne
slavinnen geboren. Men zou den eigenaar eener slavin van gou-
vernementswege schadeloosstelling kunnen geven voor het op hem
rustend onderhoud der kinderen dier slavin. Ook het vrijkoopen

van regeringswege van slavinnen zou in aanmerking kunnen ko-
men. In eene Afdeeling werd het denkbeeld geopperd om het op
St. Martin door Frankrijk gegeven voorbeeld te volgen, waar,
naar men meende, de Regering achtereenvolgende al de slaven-

kinderen heeft vrijgekocht. Zoo doende werd insgelijks met het

uitsterven van het levend geslacht der slaven aan de slavernij

een einde gemaakt. In allen gevalle meende men deze denk-
beelden aan de aandacht der Regering te mogen aanbevelen.

Art. 114, — Alinea 1. Deze bepaling heeft aanleiding gegeven
tot de vraag, of pandelingen, op Java komende

,
per se van het

pandelingschap zijn ontslagen.

Alinea 3. Daar men uit de Memorie van Toelichting moet
opmaken , dat de hier bedoelde verordeningen tot regeling en
beperking van het pandelingschap , daar waar het nog niet kan
worden afgeschaft, reeds werkelijk bestaan , wenscht - men met
die verordeningen eenigzins nader bekend te worden gemaakt,
inzonderheid wat de vraag betreft, of en in hoever het pandeling-

schap overgaat op de kinderen.

Art. 115. — a. Enkele leden meenden, dat dit artikel, als

niet behoorende tot de constitutive bepalingen omtrent het beleid

der regering, uit dit reglement kon worden gemist.

b. Men heeft de vraag geopperd, welk belang er in kan gele-

gen zijn, dat er havens in Nederlandsch Indie bestaan, alleen

voor inlandsche vaartuigen geopend, liet antwoord is geweest,

dat die onderscheiding tusschen geopende en ongeopende havens
overal, ook in Britsch Indie bestaat, en dat het handhaven daar-

van mede in verband met de scheepvaartwetten van 1850 nood-

zakelijk is. Intussehen is juist met het oog op deze scheepvaart-

wetten gevraagd, of door de wijze, waarop het 1ste lid van het

artikel is* geredigeerd , niet eenigermate afstand is gedaan van het

voorbehouden regt om casu quo retorsiemaatregelen tegen vreemde
vlaggen te nemen. Men voegde er bij, of, zonder dat het be-

ginsel van geopende en ongeopende havens prijs gegeven wierd,

de redactie van het artikel niet zoodanig kon worden gewijzigd,

dat dit bezwaar verviel. Een voorbehoud omtrent de naleving van
tractaten door de Staten, van welke in het 1ste lid sprake is, zou

bijv. daarbij kunnen worden gevoegd.

c. In eene Afdeeling is gevraagd , of de plaatselijke verorde-

ningen
,
waarvan in liet artikel gesproken wordt , den handel niet

te zeer zouden kunnen belemmeren.

d. De vraag is gedaan , of het in de bedoeling der Regering

ligt
,
de vaart en den handel in de Molukken evenzeer vrij te stel-

len , als die op andere gedeelten onzer Oost-Indische bezittingen.

Men heeft geantwoord, dat omtrent die bedoeling weinig twijfel

kan bestaan , daar de Memorie van Toelichting zich vrij duidelijk

over dit punt uitlaat en het slot van art. 106 van het bestaande

reglement is weggelaten. Intussehen namen sommigen daaruit

aanleiding, om er op aan te dringen, dat de Regering dadelijk,

zonder de vaststelling der tegenwoordige wet af te wachten , die
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in hun oog heilzame verandering van stelsel in werking bragt.

Daarop werd echter aangemerkt, dat overhaasting hier zou kun-

nen strijden met het staatsbelang. Indien bijv. nieuwe onder-

halldelingen over eene wijziging van het verdrag met Engeland

van 1824 wierden gevoerd
,
zou de openstelling van de vaart op

de Molukken daarbij van onze zijde als aequivalent voor te bedin-

gen voordeelen op den voorgrond kunnen worden gesteld. Daaren-

boven was het de vraag, of hier niet, even als met opzigt tot de

invoei’ing van het landrente-stelsel in de Preanger Regentschappen

,

de regel moest gelden
,
dat elke verandering van gewigtige beginselen

omtrent het beheer in Nederlandsch Indie
,
behoort tot de onder-

werpen, bij het slot van art. 59 der Grondwet bedoeld. (Men
vergelijke het aangemerkte op art. 50 van dit reglement, sub b.)

Art. 116. — a. Men heeft niet onopgemerkt gelaten dat dit

artikel eene andere strekking heeft dan art. 108 van het regle-

ment van 1836. Daar werd uitdrukkelijk bepaald , dat de handel

op Japan
,
tot dat daaromtrent nadere bepalingen zouden zijn

gemaakt, uitsluitend voor rekening van den lande wordt gedre-

ven. Hier daarentegen wordt de mogelijkheid ondersteld, dat er

vaart en handel op Japan onder Nederlandsche vlag plaats heb-

ben, niet voor rekening der Regering
,
doch wordt dan daarvoor

schriftelijke vergunning van den Gouverneur-Generaal vereischt.

In eene der Afdeelingen heeft men zich dit verschil niet goed

kunnen verklaren. Uitgaande van de onderstelling, dat de bepa;

ling van het reglement van 1836 steunde op de toen bestaande

overeenkomsten met het Rijk van Japan, heeft men gevraagd, of

sedert in die overeenkomsten zoodanige veranderingen zijn gebragt,

dat thans de vaart op Japan onder Nederlandsche vlag voor bij-

zondere rekening mogelijk is. Sommigen waren niet vreemd van
het gevoelen, dat het toestaan van particuliere vaart op Japan
niet in de bedoeling lag; maar dat de Regering alleen aan eene

verpachting van den handel op Japan had gedacht, en voor dat

geval had gewild, dat ook degenen, die dezen handel hadden ge-

pacht, voor de vaart op dat Rijk telkens eene bijzondere vergun-
ning zouden behoeven. In allen gevalle was nadere inlichting

noodzakelijk.

b. Meer algemeen heeft men de zaak, die het hier geldt
,
uiteen

ander oogpunt beschouwd. Men vermoedde, dat de Regering,

hare verpligting gevoelende om zorg te dragen, dat geen twist over

den handel met de Japansche regering ontstond, aan de vaart

daarheen onder Nederlandsche vlag de bepaalde voorwaarde der

vergunning van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie

had willen verbinden. Maar dan meende men ook te kunnen be-

weren, dat dit doel slechts gedeeltelijk zou worden bereikt. Het
thans behandelde regerings-reglement zal toch

,
naar het schijnt,

alleen voor onze Oost-Indische bezittingen, niet voor de ingezete-

nen van het Rijk in Europa, verbindende zijn. Art. 116 kan dus

niet beletten, dat er uit Nederland regtstreeks vaart op Japan
plaats hebbe. Daarenboven is het zeer twijfelachtig, of indien

de gezagvoerder van een Engelsch of Noord-Amerikaansch schip

op Java aanvi’age deed, om naar Japan uitgeklaard te worden,
ons Indisch Gouvernement zoo iets zou kunnen weigeren. Het
Bewind zou zich ten minste daardoor in groote moeijelijkheden

kunnen wikkelen.

Zeer vele leden vonden in een en ander genoegzame aanleiding

om op de geheele weglating van het artikel aan te dringen. Dat
verlangen werd versterkt door de overweging

,
dat in een organiek

reglement als het tegenwoordige eene bepaling, die zoo uitsluitend

den handel betreft, minder te pas komt; dat de opneming daar-
van , vooral in het tegenwoordig tijdsgewricht

,
nu de mogelijkheid

bestaat, dat de Japanschc regering genoopt worde haar stelsel

van uitsluiting te laten varen , onraadzaam moet worden geacht

;

en dat het
,
ten minste met het oog op dien mogelijken ommekeer

,

verkeerd zou zijn, bij eene wet van blijvenden aard den Neder

-

landschen handel op Japan te verbieden of te zeer te belemmeren.
Naar het inzien van velen lagen in het aangevoerde genoegzame

gronden
,
om, indien het artikel wierd weggelaten

,
zich de regeling

van geheel deze aangelegenheid bij eene van de wetgeving in Ne-
derland uitgaande wet voor te behouden.

Art. 117. — Men heeft in eene Afdeeling de vraag gedaan, of
de bepaling

,
dat de verbindende wettelijke verordeningen , regle-

menten en besluiten , tot hunne vervanging door andere
,
gehand-

haafd blijven, niet zou moeten worden aangevuld met het gewone
voorbehoud: voor zoover zij niet in strijd zijn met de tegenwoor-
dige wet. Sommigen meenden

, dat dit voorbehoud opzettelijk
was weggelaten, omdat de Regering na de vaststelling van het
reglement in overweging wilde nemen, wat in overeenstemming
met de daarin opgenomen beginselen veranderd moet worden,
en omdat zij^ tot die herziening de bestaande verordeningen

,
ook

wanneer die in strijd waren met de aangenomene beginselen
, van

kracht wilde laten blijven. Intusschen zal zoo doende het gevaar
ontstaan, dat, terwijl sommige voor dadelijke werking vatbare
bepalingen van het reglement in kracht komen, andere daarin
opgenomene beginselen

, welker uitvoering door wet of ordonnantie

moet geregeld worden, gedurende geruimen tijd niets meer zullen

zijn dan eene doode letter. Men wenscht omtrent dit belangrijk

punt de inzigten der Regering te kennen.

Sommige leden hebben in bedenking gegeven, om aan het slot

van het reglement de bepaling op te nemen
,
dat het na een

zeker aantal, bijv. vijf of tien jaren
,
aan eene algemeene her-

ziening zal worden onderworpen.

Daar het gewone bevel tot plaatsing der wet in het Staatsblad

,

waardoor wel niets anders dan het Nedkp.landsche Staatsblad

is te verstaan, aan het slot van het ontwerp voorkomt, is de

vraag gerezen
,

welke gevolgen die opneming hebben zal met
opzigt tot de verbindende kracht der bepalingen van het reglement

voor de ingezetenen van het Rijk in Europa. De vraag is uit

meer dan ëe'n oogpunt van belang. Bij het aangemerkte op

art. 116 sub b is onder anderen van de onderstelling uitgegaan,

dat eene in het reglement voorkomende verbodsbepaling voor

de ingezetenen van Nederland niet van kracht zou zijn.

Evenzoo wensclit men ingelicht te worden omtrent de gevolgen

,

die, naar het inzien der Regering, de plaatsing der tegenwoordige

wet in het Nederlandsche Staatsblad
,
met opzigt tot de verbind-

baarheid in Indie of bet tijdstip der in werking treding hebben zal.

Aldus vastgesteld den 12den Maart 1853.

Van Hoövell.
Rochdssen.
Godefroi.
Blaupot ten Cate.
Baud.

[LXXI. 5.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet betreffende het verleenen van pen-

sioen aan werklieden en bedienden op daggeld iverkzaam bij

inrigtingen van ’s Rijks Zee- en Landmagt , niet begrepen

in de roetten van den 28sten Augustus 1851 (Staatsblad

n°. 127 en 129) en op 's Rijks jagten en werkvaartuigen ;

mitsgaders aan hunne weduioen en kinderen.

Gedurende de vorige zitting der Staten-Generaal is aan de
Tweede Kamer een wets-ontwerp aangeboden betrekkelijk het ver-

leenen van pensioen aan de mindere beambten
,

werklieden en
bedienden, op daggeld werkzaam bij inrigtingen van ’s Rijks zee-

en landmagt
,

en aan hunne weduwen en kinderen. Dit wets-

voorstel is in de Afdeelingen der Kamer onderzocht ,
bij welke

gelegenheid daartegen onderscheidene bedenkingen van meer alge-

meenen of bijzonderen aard in ’t midden zijn gebragt, welke in

een den léden Mei 1852 vastgesteld Voorloopig Verslag zijn

medegedeeld. Dit verslag bleef echter gedurende de vorige zitting

van regeringswege onbeantwoord
,

en de zaak
,

die het daarbij

gold, derhalve onafgedaan. Thans is, bij de Koninklijke bood-

schap van den 5den Februarij 1853 ,
een nieuw ontwerp van

gelijken aard aan de Kamer voorgelegd, bij welks zamenstelling

tot zekere hoogte aan de vroeger geopperde bedenkingen is te

gemoet gekomen, en hetwelk dien ten gevolge ook niet meer tot

al de in het vroegere ontwerp begrepene mindere beambten en

werklieden bij de genoemde inrigtingen
,
maar alleen tot de werk-

lieden en bedienden van lageren x-ang en de weduwen en kinderen

van dezen betrekking heeft.

Het onderzoek van dit gewijzigd wets-voorstel in de Afdee-

lingen der Kamer heeft den volgenden uitslag opgeleverd.

§ 1. Ook naar aanleiding van een in het vorig verslag geopperd

denkbeeld, is de Regei’ing bij de zamensteliing van het tegenwoor-

dig ontwerp van het beginsel uitgegaan, om de bepalingen daarvan

uitsluitend op de eigenlijke weiddieden en bedienden ,
bij de inrig-

tingen van ’s Rijks zee- en landmagt op daggeld werkzaam
, te

doen slaan. Al degenen ,
» die”, gelijk de Memorie van Toelichting

het uitdrukt, » om den bijzonderen hun opgedragen arbeid goed te

kunnen verrigten, daartoe vooraf moeten zijn opgeleid , en zich ,

zoo al niet door wetenschappelijke kundigheden, dan toch door

technische vaardigheid belmoren te ondei’scheiden ,
of aan wie een

bepaald bestuur of toezigt is opgedragen ,” zijn van do thans
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voorgcstelde regeling uitgesloten. Zij zullen, volgens het denkbeeld I

der Regering
,

eene vaste aanstelling erlangen en wat hun pen-
'

sioen betreft, aan de bepalingen der wet van 9 Mei 1846
(
Staats-

blad n°. 24) op de burgerlijke pensioenen onderworpen zijn. Nu
is echter algemeen in de Afdeelingen de vraag gerezen

, welke de
gevolgen dezer splitsing der op ’s Rijks inrigtingen werkzame per-

sonen in vast aangestelde beambten en niet vast aangestelde

werklieden en bedienden zijn zullen, of liever Avie onder de eerste,

Avie onder de trveede categorie gerangschikt zullen Avorden. De
Avet beperkt zich tot de laatst bedoelde , maar Amrmits men niet

Aveet, Avie tot de vast aangestelde beambten zullen behooren
,
laat

zij geheel in ’t onzekere
,

over Avelke personen daarbij eigenlijk

gehandeld wordt. Het is Avaar
,
in de zoo even aangehaalde zin-

sneden der Memorie van Toelichting wordt in algemeene trekken
aangeduid, Avelke in het oog der Regering de vereischten tot het
erlangen eener vaste aanstelling zijn. De daarbij gebezigde be-
Avoordingen zijn echter van eenen zeer rekbaren aard. Zoo zou
men

,
om iets te noemen , onder degenen

,
aan wie een bepaald

bestuur of toezigt is opgedragen, ook den hoofd- of voorman van
een ploeg sjouAvers kunnen begrijpen en dus aan een eigenlijk

Averkman eene vaste aanstelling van beambte geven. In allen

gevalle liet zich niet ontkennen, dat de tegenwoordige wet, ook
uit het thans behandelde oogpunt, aannemelijker zou zijn, indien

daarbij het Koninklijk besluit van 9 April 1843, n°. G3, meer op
den voet Avare gevolgd. Dat besluit toch bepaalde niet enkel, dat

met opzigt tot de geëmployeerden en werklieden op ’s Rijks wer-
ven eene splitsing zou plaats hebben tusschen vaste en tijdelijke,

en dat omtrent de aanspraak op pensioen van de geëmployeerden
en Averklieden dezer beide categorien verschil zou bestaan

;
maar

het Avees ook uitdrukkelijk de betrekkingen of Averkzaamheden
dergenen aan

,
die

,
als vaste geëmployeerden en werklieden

,
op

vaste betaalsrollen zouden Avorden gebragt. Sommige leden ver-
klaarden op het tot stand brengen van zulk eene schifting bij de
Avet zelve te meer prijs te stellen, omdat zij den last der pen-
sioenen, die toch reeds zwaar op ’s Rijks schatkist drukt, zoo
Aveinig mogelijk Avilden hebben vergroot, en dus ook het kader
der vaste beambten niet verder Avilden hebben uitgebreid, dan
liet belang der dienst volstrekt vordert. Vooral echter wilden zij

het uitreiken van vaste aanstellingen zooveel als slechts eenigzins

rnogelijk is beperkt hebben
, omdat men door zoodanige aanstelling

te zeer aan den persoon, die daarmede begunstigd wordt, ge-
bonden is, en al bestaan daarvoor ook afdoende redenen, niet

zoo ligt tot zijn ontslag overgaat. In zulk eenen geest van beper-
king der vaste aanstellingen tot het kleinst mogelijk getal is dan
toch ook bij het vorig verslag op de splitsing aangedrongen, die

de Regering thans te werk Avil stellen. Eënigc leden voegden er

bij, dat dan alleen, wanneer duidelijk blijkt, hoe ver de Regering
bij de onderscheidene inrigtingen van ’s Rijks zee- en landmagt
met liet verleenen van vaste aanstellingen aan de beambten en
werklieden zal gaan, met eenige zekerheid de gevolgen te bere-
kenen zijn

, die de tegemvoordige Avet uit een finantieel oogpunt
hebben kan.

§ 2. Door verscheidene leden is eene tweede bedenking ge-
maakt, die zich aan de voorafgaando eenigermate aansluit. Het
voornemen der Regering om aan een deel der beambten en werk-
lieden bij de inrigtingen der zee- en landmagt eene vaste aan-
stelling te verleenen , opdat zij voortaan, Avat hun pensioen
betreft, als burgerlijke ambtenaren zouden worden beschouAAul,

blijkt Avel uit de Memorie van Toelichting, maar in de wet zelve

is daarvan geene sprake hoegenaamd, liet schijnt derhalve in de
bedoeling te liggen , om de afzondering der beambten en werk-
lieden van deze klasse alleen bij administrativen maatregel te

doen plaats grijpen. Dien ten gevolge rijst echter do vraag, of
het beoogde doel langs dien weg wel kan worden bereikt, en of
niet integendeel de verevening der pensioenen van de beambten en
werklieden, die de Regering voortaan als burgerlijke ambtenaren
wil beschouwd hebben, mocijelijkhcid zou kunnen ontmoeten.
Volgens het bepaalde bij het 2do lid van art. 2 der wet van
9 klei 184(5 (

Staatsblad n°. 24) en nog nader bij art. 2 der Avet

van 3 Mei 1851 (Staatsblad n°. 49), zijn al degenen, die in mili-

taire betrekkingen zijn geplaatst
, verklaard

, wat de aanspraak
op pensioen betreft, niet onder de burgerlijke ambtenaren te

worden begrepen. Men zou kunnen beweren, dat do beambten
en werklieden bij inrigtingen van ’s Rijks zee- en landmagt eene
militaire betrekking bekleeden, en dus, op grond dor aangehaaldo
artikelen van de pensioenwet, geene burgerlyko ambtenaren zijn.

Het oprijzen van dit mogelijk bezwaar ware voor te komen door
in de tegcinvoordigc Avet zelve eene bepaling op to nemen omtrent
de gelijkstelling der beambten en werklieden op ’s Rijks Avervcn,
die eene vaste aanstelling erlangen, met do burgerlijke ambte-
naren. Wiord dan levens, hetzij in de wet, hetzij in eenen bij- !

gevoegden staat ,
de lijst opgonomen dergenen , op Avie deze

uitzomierings-bcpalïng wordt toegepast, van zelf zou aan de

I bedenking , in de vorige paragraaph ontwikkeld ,
te gemoet ge-

komen zijn.

§ 3. "Wat nu de werklieden en bedienden betreft, over welke
de thans voorgedragene wet handelt, is de aanmerking gemaakt,
dat de Regering geenszins , zoo als men uit de Memorie van Toe-
lichting zou kunnen opmaken, de te hunnen aanzien in het vorig

verslag ontwikkelde denkbeelden gevolgd heeft, maar integendeel

wat hunne pensionering betreft , in meer dan één opzigt verder

is gegaan ,
dan dezerzijds was bedoeld. Dit is in de eerste plaats

het geval ten aanzien der toekomstig in dienst te stellen werk-
lieden en bedienden

,
Avaarover de eerste afdeeling van het ont-

Averp handelt. In het genoemde verslag was het gevoelen voor-

gestaan , dat dezen in het geheel geene aanspraak op pensioen

zouden bezitten , het geval alleen uitgezonderd van verminking of

verwonding, ontstaan in en door de uitoefening van de dienst; in

Avelk geval , naar men meende , ook de AveduAven en kinderen

van zoodanige ongelukkigen niet aan hun lot behoorden te Avorden

overgelaten. Art. 2 van het wets-ontwerp is Avel schijnbaar in

dien geest opgesteld, doch breidt de aanspraak op pensioen zeer

aanmerkelijk uit, door die niet enkel afhankelijk te maken van
verwonding of verminking ,

maar ook van ziels- of ligchaamsgebreken ,

in en door de uitoefening van de dienst ontstaan. Het A’alt niet

te ontkennen , dat
,
zelfs bij eene strenge opvatting van deze laatste

voorwaarde en van hetgeen verder in het artikel gezegd Avordt

omtrent de geheele ongeschiktheid van den belanghebbende tot do

verdere waarneming van zijne werkzaamheden, het pensioneren

der werklieden en bedienden , die veel jaren in dienst zijn ge-

Aveest , regel
,
het niet-pensioneren uitzondering zou kunnen Avor-

den. In ATerre de meeste gevallen toch, als een Averkman door
ouderdom tot het verrigten zijner werkzaamheden ongeschikt is

geAvorden
,

zal de geneeskundige kunnen getuigen
,

dat hij zoo

al niet aan ziels- dan toch aan ligchaamsgebreken lijdt, in en
door de uitoefening van de dienst ontstaan. Vele leden hechten

aan dit punt zoo veel geAvigt
,
dat zij verklaarden zich geenszins

met de Avet te zullen kunnen vereenigen , indien de bepaling om-
trent de aanspraak op pensioen ten gevolge van ziels- en ligchaams-

gebreken onveranderd moest blijven. Verscheidene andere bepaal-

den zich tot het vragen van opheldering aan de Regering om-
trent hetgeen hier door ziels- en ligchaamsgebreken zij te verstaan.

§ 4. Vooral indien het verleenen van pensioen aan toekomstig

in dienst te stellen Averklieden en bedienden beperkt Avordt tot

degenen, die door verminking of verAvonding
,
in de dienst ont-

staan ,
tot het verrigten hunner werkzaamheden voor altijd onge-

schikt zijn geAvorden, is, naar het oordeel A’an vele leden, het

beginsel verkeerd, om, zoo als bij art. 7 van het ontwerp ge-

schiedt, het bedrag van het pensioen te regelen naar den dienst-

tijd. Het geldt dan toch niet zoo zeer een eigenlijk pensioen , als

wel eene schadevergoeding Aroor een ongeval , dat in en door de

dienst van den lande heeft plaats gehad. De twintigjarige Averk-

man , Avien zoodanig ongeval overkomt, is, omdat hij een lang

leven voor zich heeft, Avaarin hij niet door eigen arbeid in zijn

onderhoud kan voorzien, in zeker opzigt nog ongelukkiger dan de

bejaarde A'erminkte. Ook is het niet van hardheid Arrij te pleiten,

dat de Staat aan zoodanig een in zijne dienst ongelukkig en tot

verderen arbeid onbekAvaam geworden persoon eene zoo geringe

jaarlijksche toelage zou verzekeren, dat ldj daarvan onmogelijk

leven kan. Andere leden konden dit echter niet geheel toegeven.

Pensioen behield altijd eenigermate het karakter van belooning

voor bcAvczene diensten en nu lag er toch iets onbillijks in , by

het vaststellen van het bedrag dier belooning in ’t geheel niet te

letten op den tijd, gedurende welken de werkman zijne krachten

aan do dienst van den lande heeft gewijd en dus bijv. éénjarige

met dertig- of veertigjarige dienst op dezelfde lijn te stellen.

Daarenboven zou de jeugdige verminkte ligt nog eenige hulpbron

A'oor zijn levensonderhoud weten te vinden
,

die voor den hoog-

bejaarde niet bestond.

§ 5. Ook met opzigt tot het ponsioen der bestaande werklieden

en bedienden, waarover de tweede afdeeling van het wets-ontwerp

handelt, is de Regering veel verder gegaan, dan bij het vorig

verslag Avas bedoeld. In dat verslag Avas te kennen gegeven, dat

het moeijelijk met do beginselen der regtvaardigheid overeen to

brengen zou zijn, aan de werklieden en bedienden, die bij do

Koninklijke besluiten van 1831, 1848 en 1844 bepaalde uitzigten

op pensioen verkregen hebben , die uitzigten te ontnemen. Men
gaf dus in bedenking

,
om in den toestand der tegemvoordige

titularissen geenerlei verandering te brengen ; met andere woorden ,

verkregene regten , Avaar die bestaan ,
te eerbiedigen. Maai’ nu

beperkt zich het Avets-ontAverp, Avat deze categorie van werklieden

j

en bedienden betreft, geenszins tot de toepassing van dit beginsel.

|

Dit valt vooral in het oog voor de werklieden op ’s Rijks werven.

I
Volgens de uitdrukkelijke bepalingen der artt. 6 en 7 van het



— 585

«* bedienden op daggeld werkzaam bij inrigtingen van ’« Hy*« Z“‘ «> Landmagt.
1 enS '

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

ir^ïnWiik besluit van 9 April 1843 zouden deze werklieden, voor

zoover zij op losse betaalsrollen werden gebragt, in t vervo>g

«•eenerlei aanspraak op pensioen hebben, dan in het geval van

verminking of verwonding. Pensioen in geval van langdungen

diensttijd "kon hun slechts worden verleend ,
voor zoover zij op

r” Zr van het nemen van het besluit twintig en meer jaren

voederen getrouwe dienst telden. Alle overige toen - dat is op

q Anril 1843 — in dienst zijnde geemployeerden en weiklieden

zouden ,
evenmin als zij, die later werden aangenomen het reeds

vermelde geval van verminking of verwonding uitgezonderd, eenige

aanspraak op pensioen hebben. Nu wordt echter bij de ai tt. 14

èn 15 der voorgedragene wet dat besluit van 1843 geheel. ter zijde

gesteld. Bij die artikelen wordt eene aanspraak op pensioen toe-

eckend aan alle op het tijdstip van de invoering der wet op daggeld

werkzame werklieden en bedienden, en zulks geenszins alleen voor

het geval van verwonding of verminking, maar ook voor dat van

veertigjarige dienst en zelfs van ongeschiktheid of onbekwaamheid

voor de dienst in een veel vroeger tijdperk. Ne wet heeft dus

de strekking, om het meerendeel der werklieden
.

op s Rijks werven

rle aanspraak op pensioen in eenén ruimen zin terug te geven

,

die zij Volgens het besluit van 1843 verloren hadden.
.

Zij is,

wel verre van zich tot het eerbiedigen van bestaande uitzigten te

beperken, ten minste wat deze werklieden betreft, met den tegen-

woordigen staat van zaken in strijd.

, 6. In twee der Afdeelingen heeft men bevreemding aan den

da<>- gelegd, dat de Regering, terwijl zij bij het ontwerpen der

tegenwoordige voordragt het vroegere Voorloopig Verslag over

het oorspronkelijk ontwerp voor zich had, mét geen enkel woord

gewa" heeft gemaakt van het in § 4 van dat verslag aangedrongen

denkbeeld, om bij de inrigtingen van ’s.Rijks zee- en landmagt

onderstandsfondsen of spaarkassen op te ngteu, die door bijdragen

van de dienstdoende werklieden gevormd en in stand gehouden

zouden worden, en waaruit- dam degenen , die door ziekte of ou-

derdom voor den arbeid ongeschikt worden, bijdragen voor hun

levensonderhoud konden ontvangen. Men beriep zich daarbij

op het bestaan van soortgelijke fondsen bij particuliere instellin-

gen ,
tot welke een groot aantal werklieden behooren ,

zoo als de

Hollandsche Spoorwegmaatschappij ,
welker werking door alle

deskundigen hoogelijk wordt geroemd. Die voorbeelden zouden

norr zeer te vermenigvuldigen zijn. Zoo is onder anderen voor t e

werklieden aan de droogmaking van het Haarlemmer-meer eene

degelijke inrigting tot stand gebragt. Men hechtte aan dit denk-

beeld omdat de verwezenlijking daarvan het middel zou aanbie-

den , om de reeds veel te groote pensioenlasten niet nog met de

pensioenen der werklieden bij Rijks-inrigtingen te bezwaren. Uit

dat oogpunt blijven de hier bedoelde leden geheel dezen uitweg

aan de aandacht der Regering aanbevelen.

§ 7. De aanmerking is gemaakt, dat de Memorie van Toe

lichting wel over het stelsel der wet handelt ,
maar omtrent de

afzonderlijke artikelen daarvan geenerlei opheldering bevat. Het

gemis van bepaalde toelichting der artikelen is te meer gevoeld,

omdat sommige, gelijk hieronder nog nader blijken zal, eemgzms

duister zijn voorgekomen.

Bij de overweging van de onderdeelen der wet is het volgende

to berde gebragt.

Considerans. De bedoeling der bij het vorig verslag gemaakte

aanmerking ,
dat de werklieden en bedienden op ’s Rijks jagten en

werkvaartuigen slechts in één artikel van het vroeger ontwerp

,

en nergens elders, afzonderlijk waren genoemd, schijnt verkeerd

begrepen te zijn. Men stelde geen prijs op die afzonderlijke ver-

melding, maar wilde alleen in het oog doen vallen, dat in dit

opzio-t "eenheid van redactie in het wets-ontwerp behoorde te

heerschen. Intusschen wordt thans, niet enkel in den conside-

rans, maar ook in de artt. 1 , 3 , 5, 6, 14 ,
21 enz., bepaald van

de werklieden op ’s Rijks jagten en werkvaartuigen melding ge-

maakt. Men acht dit minder verkieslijk, vooral omdat het voet

zou kunnen geven aan het denkbeeld, dat men dezeizijds van

die klasse van werklieden een vast en blijvend corps zou willen

maken; hetgeen geenszins het geval is.

Art. 2. In verband met de reeds hiervoor onder § 3 medege-

deelde bedenkingen, hebben vele leden op de weglating uit dit

artikel van de woorden : ziels- en ligchaamsgebreken aangedrongen.

Zoodanige in dienst ontstane ligchaamsgebreken ,
als

,
hunnes

inziens, aanspraak konden geven op pensioen, zijn onder de

algemeene uitdrukkingen: verwonding en verminking begrepen. Nam
men tevens het woord ligchaamsgebreken in de wet op, dan gaf

men voet aan het hunnes inziens verkeerde denkbeeld, om ook in

het geval van langzamerhand ontstane kwalen ,
van welke het

onzeker is of zij niet veeleer door ouderdom, dan wel in en door

i de dienst zijn ontstaan
,
pensioen te verleenen. Door sommigen

wordt daarenboven het wmord zielsgebreken eene onjuiste uitdruk-

king gekeurd, die tot zonderlinge opvattingen aanleiding zou

kunnen geven. ,

Ook wenschten eenige leden het woord handenarbeid ,
aan het

eind van het artikel, te zien wegvallen. Het zou toch .allezms

modelijk zijn ,
dat de belanghebbende nog op andere wijze clan

dool’ handenarbeid in zijn levensonderhoud kon voorzien ,
en ware

clit het geval, dan behoefde ’s Rijks schatkist niet met een pen-

sioen voor hem te worden bezwaard.
_ . ,

In het vorig ontwerp was de aanspraak op pensioen, in het

o-eval van verwonding, verminking enz., beperkt door de bij voe-

ling
,

dat die verwonding en verminking ontstaan, moest zijn

door gevorderde of bevolene diensten. Men ziet niet in, waarom

die beperking thans is weggelaten, te minder daar zoowel het

Koninklijk besluit van 9 April 1843 , als de militaire pensioen-

wetten van 28 Augustus 1851 hetzelfde beginsel inhouden.

Art. 3. Ondergeschikt aan de hiervoor in § 4 medegedeelde

bedenkingen tegen de regeling van het bedrag van het pensioen

naar gelang van den diensttijd, heeft men in eene Afdeeingzici

verklaard tegen de hier voorkomende bepaling, dat diensten be-

neden den ouderdom van twintig jaren bij die regeling niet in

aanmerking komen. Onder de werklieden bij ’s Rijks inrigtingen

bevinden zich dan toch ook personen beneden dien leeftijd, en

wanneer nu bijv. een zestienjarig jongeling bij het verngten van

het een of ander werk voor ’s Rijks dienst, zoodanig vermin

wierd, dat hij zijn leven lang buiten staat was zyn brood te

verdienen, zou men het hard en onbillijk oordeelen ,
dat hij ver-

stoken bleef van de schadevergoeding, die in gelijk geval de

twintigjarige werkman zou hebben erlangd.

Art. 4. Men heeft de ware strekking van deze bepaling met

goed kunnen begrijpen. Het eigendunkelijk verlaten der betrekking

en de verwijdering wegens lijf- of onteerende straf of wegens

waiwedrao- ,
strooken zeer weinig met het denkbeeld om alleen

pensToen te verleenen in geval van verminking of verwonding

,

die voor altijd tot handenarbeid ongeschikt maakt, bommigen

konden dan alleen het artikel eenigermate verstaan, wanneer

daarbij aan de herplaatsing moest gedacht worden ,
waarvan art. 5

spreekt. Ook daardoor echter werd geenszins alles opgekelderd.

Men zal toch den werkman ,
die eenmaal wegens het ondergaan

van eene lijf- of onteerende straf uit de dienst is verwijderd, later

niet weder aannemen. Opheldering der beteekems van het artikel

schijnt derhalve allezins noodzakelijk.

Art. 5. Ook de eigenlijke strekking van het 2de lid van dit

artikel wenscht men toegelicht te zien.

Art. 7. De leden, die het beginsel verkeerd achten, om de

pensioenen, die het hier geldt, naar den diensttijd te regelen,

zouden voor al de werklieden zonder onderscheid een minimum

en maximum van pensioen willen hebben aangenomen, binnen

welke de Regering bij de bepaling van het. bedrag zou moeten

blijven. De aard der verminking of verwonding zou dan de keuze

der Reo-erino- omtrent het toe te kennen bedrag moeten leiden.

Zelfs" in den geest der wet kunnen eenige leden het met goed-

keuren, dat het gemiddeld bedrag van het genoten daggeld den

maatstaf voor het pensioen oplevert Dat daggeld kan. door om-

standigheden, van den wil des werkmans onafhankelijk, in den

laatsten tijd öf zeer hoog bf zeer laag zijn geweest. Deze leden

zouden daarom liever de werklieden bij de wet in klassen afgedeeld

en voor iedere klasse een maximum van pensioen vastge.steld zien ;

even als zulks bij de wetten omtrent de militaire pensioenen van

Augustus 1851 heeft plaats gehad.

Art. 8. Terwijl dit artikel alleen strekken moest, om voor

het verlies of gemis van een of meer ledematen aanspraak op een

hooier pensioen toe te kennen, gaat die bedoeling te 1oor en

verkrijgt de bepaling eene zeer rekbare beteekems door de mlas-

schin" der woorden: of wel dat de toestand van dien aard is, dat

dezelve met zoodanig verlies of gemis kan worden gelijkgesteld.

Alle verminking of verwonding, die voor altijd ongeschikt maakt

om in zijn levensonderhoud te voorzien ,
kan toch

,.

vooral uit het

oogpunt der toekenning van pensioen, met het verlies van een der

ledematen worden gelijkgesteld. In plaats derhalve van hier eene

uitzondering op het algemeen beginsel van art. 2 vast te stellen ,

komt de wet op dat algemeen beginsel terug, en zou zij. zoodanig

kunnen worden uitgelegd, dat het hooger pensioen bijna altijd

wierd toegelegd. Men dringt derhalve aan op de weglating der

aangehaalde woorden en de beperking van het artikel tot verlies

of gemis van gebruik van ledematen.
.

Nog is opgemerkt, dat het laatste lid van het artikel in strijd

is met het algemeene beginsel van art. 2, dat geheel deze

I
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afdeeling der wet behoorde te beheerschen. Daar wordt de 1

aanspraak op pensioen afhankelijk gesteld van verminking of ver-
|

wonding, die altijddurende ongeschiktheid voor het verrigten der
j

werkzaamheden en het buiten staat zijn om door handenarbeid
j

in het levensonderhoud te voorzien, ten gevolge heeft. Hier
daarentegen wordt het geval ondersteld van eene verminking, die

den werkman niet belet te blijven doordienen.

Art. 11. Men heeft het hier voorziene geval, dat de werkman
of bediende, die, onder toekenning van pensioen ontslagen, later

meerdere dienstjaren zou kunnen doen gelden, dan waarnaar zijn

pensioen is geregeld, alweder niet goed kunnen overeenbrengen
met de bepaling van art. 2, dat ongeschiktheid voor altijd voor
de dienst eene der voorwaarden van het verkrijgen van pensioen is.

Art. 12. Ook de bepaling van het 1ste lid van. dit artikel

wordt geoordeeld eenigzins duister te zijn. Heeft men alleen

willen zeggen, dat voor den werkman, die tijdens zijn ontslag
geen pensioen heeft gevraagd

,
daarvoor nog een termijn overblijft,

die in het 2de lid van het artikel op een jaar wordt bepaald,
waartoe dienen dan de bijgevoegde woorden: » wanneer later be-

vonden wordt
,
dat hij daarop tijdens zijn ontslag aanspraak had

?”

Art. 13. Vrij algemeen wenscht men door de Regering opge-
helderd te zien , op welke wijze het militair-geneeskundig onder-
zoek, waarvan hier gesproken wordt, zal worden ingesteld, en

dus ook
,

aan welk aantal geneeskundigen het onderzoek zal

worden toevertröuwd. Sommige leden gingen daarbij verder;

meenende zij dat de wet zelve de wijze van het onderzoek be-

hoorde te regelen. Enkelen wilden, op het voorbeeld van Belgie,

de beslissing, of de omstandigheden, die aanspraak op pensioen

geven, werkelijk aanwezig zijn, aan eene soort van jury hebben
toevertrouwd.

Nog is door eenige leden beweerd, dat wel bepaald bij het

onderzoek moest worden geconstateerd, dat de verwonding of

verminking niet het gevolg is van eigene schuld.

Art. 14. De vraag is gedaan
,

of het aan overwegende be-

zwaren onderhevig zou zijn, de bestaande werklieden en bedien-

den, voor zoover hunne belooning bijv. het jaarlijksch bedrag

van f 300 te boven gaat, aan de kortingen voor het pensioen te

onderwerpen, zoo als die bij de pensioenwet van 1846 zijn vast-

gesteld. In het stelsel van het tegenwoordig ontwerp
,

waarbij

aan de bestaande werklieden en bedienden de meest ruime aan-

spraak op pensioen wordt toegekend, zou het opleggen dezer ver-

pligting regtvaardig zijn. Wordt zij niet opgelegd , dan is men
onbillijk tegen burgerlijke ambtenaren, die ook van eene zeer

geringe belooning korting moeten betalen.

Art. 15. Men is hier teruggekomen op de reeds bij § 5 van

dit verslag gemaakte aanmerking, dat de tegenwoordige voordragt
met opzigt tot de bestaande werklieden en bedienden veel verder
gaat, dan de uitzigten, die dezen krachtens de Koninklijke be-
sluiten geacht kunnen worden te bezitten. Al wil men ook aan-
nemen, dat lit. c van dit artikel aan de werklieden en bedienden
op ’s Rijks werven nagenoeg hetzelfde verzekert

,
wat hun by

art. 4 van het Koninklijk besluit van 9 April 1843 was toege-
kend, dan mag men toch niet uit het oog verliezen, dat het
laatstgenoemde artikel alleen en uitsluitend gold voor degenen

,

die in 1843 twintig en meerdere jaren goede en getrouwe dienst
hadden. Hier daarentegen worden de bedoelde uitzigten gegeven
aan alle op dit oogenblik in dienst zijnde werklieden. Die uitzigten

gaan zoo ver , dat zij met het verleenen van aanspraak op pen-
sioen aan al degenen, die in ’t vervolg twintig dienstjaren zullen

tellen , nagenoeg gelijkstaan. Om deze reden wilden dan ook
sommige leden de onder lit. c in dit art. 15 voorkomende bepaling
geheel weggelaten hebben.

Art. 16. Het cijfer van f 400 als maximum van het toe te

kennen pensioen opgegeven, wordt, in verband met den maat-
schappelijken stand der op daggeld werkzame personen, waarover
de wet handelt, zeer hoog geoordeeld. Men wenscht aangewezen
te zien, welke der in het ontwerp bedoelde werklieden bij ’s Rijks
inrigtingen een zoo aanzienlijk daggeld genieten, dat bij de toe-
passing van het 1ste lid van dit artikel het pensioen tot en zelfs

boven de f 400 zou kunnen klimmen.

Artt. 45 en 46. Verscheidene leden hebben ook ten aanzien
der hier voorkomende transitoire bepalingen uitdrukkelijk herin-
nerd willen hebben

,
dat zij zich niet kunnen vereenigen met het

denkbeeld
,
om aan voormalige of op verminderd daggeld in dienst

gehouden werklieden en bedienden van ’s Rijks werven pensioen
toe te kennen, dan in zooverre hun het uitzigt daarop bepaaldelijk

bij het besluit van 1843 gegeven is. Men heeft tevens gevraagd,
op welk bedrag het gezamenlijk cijfer der pensioenen berekend
wordt

,
die bij het ten uitvoer leggen der transitoire bepalingen in

het stelsel der wet zouden moeten worden toegekend.

Art. 49. De herinnering schijnt niet overtollig, dat dit artikel

niet in beraadslaging kan worden gebragt, dan nadat van rege-

ringswege het tijdstip bepaald en hier ingevuld is, waarop de wet
in werking treedt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie den 14den Maart 1853.

Vax Akerlaken,
De Max.
Blussé.
Bachiexe.
Ter Brüggex Hugexholtz.
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W,fivn, van ?
üntwerp van Wet; Memorie van ToeUchung)

[xcni. ï.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP.

mune heeren !

Nevens deze wordt aan U ter overweging aangeboden een

Wets-ontwerp, strekkende tot wijziging van Hoofdstuk Ui der

St
ïn

tS

de

e

toenckfenTe°Memorie, die dat Ontwerp vergezelt, worden

b“wS U in Godes heilige

bescherming. ,

’s Gravenhage , den 23sten Maart 1853. w j L L E

[xcm. 2.]

ONTWERP VAN WET strekkende tot wijziging van

Hoofdstuk III der Staatsbegroting voor 1852.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben dat

^
“öodzake-

liikheid is gebleken eener wijziging het Ulae hootdstufc üer

begrooting van staats-uitgaven voor het jaar 1852, betreffende h

Departement van Buitenlandsche Zaken, vastgesteld bij de wet

van den 23sten December 1851 [Staatsblad n . 191),

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en me

cemeen overleg der Staten-Generaal ,
hebben. goedgevonden en

verstaan ,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

Artikel 12 van het lilde hoofdstuk der Staatsbegroting voor

den iare 1852 (Onderstand- en transportgelden aan en ten behoeve

van ^militairen ,
zeelieden en andere behoeftige Nederlanders buiten

’s lands) wordt vermeerderd met twee duizend vijf honderd guld n

(f25001 en mitsdien gebragt op zeven duizend vijf
^

honder

gulden ’(f 7500) ;
daarentegen wordt artikel 5 verminaerd met

twee duizend vijf honderd gulden (f2500), en mitsdien gebragt

op twee honderd dertig duizend vier honderd twintig gulden

(f 230,420).

Lasten en bevelen, enz.

* [XCIII. 3.]

[XCIV. 1.]

memorie van toelichting.

On het lilde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1852 is voor

het 12de artikel (Onderstand- en transportgelden aan en ten be-

hoeve van militairen ,
zeelieden en andere behoeftige Nederlanders

buiten ’s lands) uitgetrokken f 5000. - ••

Over deze som is, op zeer weinig na, geheel beschikt. Er zijn

echter nog eenige vorderingen te voldoen ,
die tot dezen pos

behooren ,
en welke ,

voor zooverre zij reeds bekend zijn ,
eene

som bedragen van ruim f4300, terwijl die welke nog kunnen

opkomen, op ongeveer f 1000 te begroeten zijn, zoodat er nood-

zakelijkheid bestaat tot aanvulling van het toegestane met f a300.

Omtrent deze meerdere behoefte moet worden opgemerkt, dat

het jaarlijks benoodigde voor de alhier bedoelde onderstand- en

transportgelden, welke van wisselvalhgen aard zijn, met afhan-

keliik is van den wil der Regering, maar voornamelijk bepaald

wordt door het meerder of minder getal grootere of kleinere onge-

lukken, welke de Nederlandsche koopvaardijschepen op verderen

of disteren afstand van onze kusten treffen, want de uitgaven

ter voorziening in de dadelijke behoeften van schipbreukelingen

,

in hun tijdelijk onderhoud en in het transport naar het vaderland,

maken het grootste gedeelte uit van de kosten die uit boven

omschreven post der begrooting bestreden worden.

De gevorderde verhooging gemeld artikel 12 met eene som

van f 5300 kan slechts gedeeltelijk, en wel tot een bedrag van

f 2800, plaats hebben uit het 19de artikel (Onvoorziene uitgaven) ,

hetwelk daarna nog eene som van f 312.25 zal overlaten; doch

welk bedrag men wenschen zoude beschikbaar te houaen ,
ter aan-

vulling, zoo noodig, van andere^ artikelen
.

van het hoofdstuk.

Ten aanzien van de overige f 2500, waarin zonder verhooging

van het hoofdstuk zal kunnen worden voorzien, wordt voorgesteld

het 5de artikel (Tractementen en bezoldigingen van het personeel

der gezantschappen) met die som te verminderen, waartoe die

oost, ten gevolge van besparingen, genoegzame ruimte overlaat,

en daartegen het 12de artikel met gelijke som te vermeerderen.

Be Minister van Buitenlandsche Zaken ,

Van Zuijlen van Nyeyelt.

koninklijke boodschap.

mune heeren !

In verband met de wet van den 28sten Julij 1850 [StaMd

n°. 44) ,
worden aan U hiernevens ter overweging aangeboden

Wets-ontwerpen ,
strekkende tot het verkenen der hoeda g

van Nederlander

aan F. L. G. Salbach ,
te Utrecht;

C. F. S. Pape , te Aalten;

H. Schlegel , te Leyden;

J. A. H. Striethorst ,
te Amsterdam;

J. F. F. J. Pistor ,
te Bennekom;

H. J. Crameer. te Soerabaija;

G. F. L. Giesecken ,
te Roermond;

C. H. Grohé ,
te Rotterdam;

J. H. Peters ,
te Kampen, en

» II. J. J. Hardmann, te Venlo.
.

De redenen van die voorstellen zijn omschreven m de Memonen

van Toelichting die de Ontwerpen vergezellen en van bijlagen

Z

^En hiermede ,
Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage, den lsten April 1853. WILLE M.

[XCIV. 2.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van F. L.G. Sal-

bach, te Utrecht.

Wu WILLEM m ,
enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Fndericus Ludovicus

Gottliebus Salbach aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven

om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken ,
opgenoemd in art. 6 der wet

tot uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Juhj 1850

[Staatsblad n°. 44) ,
heeft doen blijken van het bezit der vereischten ,

voorbeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij ,
den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,

creliik Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

° ' Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Fndericus Ludovicus Gottliebus Salbach officier van gezondheid der

lste klasse, geboren te Gnesen (Koningrijk Pruissen), laatst gewoond

hebbende te Utrecht (provincie Utrecht ),
thans op reis met Zijn

Majesteits fregat Doggersbank.

Lasten en bevelen, enz.

[XCIV. 3.j

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten ,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Fndericus Ludovicus Gott-

liebus Salbach
,
geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige

wets-voordragt aan te bevelen. ^ ^
Steens.

[XCIV. 4.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van C. F. S. Pape

,

te Aalten.

Wij WILLEM III ,
enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Carl Franz

Sebald Pape aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om

als Nederlander te worden genaturaliseerd ,
en teveiis. door over-

letrtring der bewijsstukken, opgenoemd m art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850

^Staatsblad n». 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het ,
dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,

p-eliik Wij goedvinden en verstaan bij deze

.

° Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

rijulad van de nederlandsche staats-coürant. 1852—1853. II-
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Naturalisatie van F. L. G. Salbach en negen anderen.

(Koninklijke Boodschap
;
Ontwerpen van Wet

;
Memorien van Toelichting.)

Carl Franz Sebald Pape, predikant, geboren te Dusseldorf
(Koningrijk Pruissen

) , wonende te Aalten (provincie Gelderland).

Lasten en bevelen, enz.

[XCIV. 5.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
, door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Carl Franz Sebald Papje, te

Aalten
,
geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-

voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie

,

Steens.

[XCIV. 6.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van H. Schlegel,

te Leyden.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Hermann
Schlegel aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als

Nederlander te worden genaturaliseerd
, en tevens , door over-

legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
[Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisck-

ten ,
voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Stateu-Generaal

,
hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Hermann Schlegel

,
conservator van ’s Rijks Museum te Leyden

,

geboren te Altenburg (hertogdom Saksen-Altenburg)

,

wonende te

Leyden (provincie Zuidholland).

Lasten en bevelen
,
enz.

[XCIV. 7.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Hermann Schlegel , te Leyden,
geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.

De Minister van Justitie

,

Steens.

[XCIV. 8.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. A. H. Striet-

horst, te Amsterdam.

Wij WILLEM Hl , enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Joseph Arnold
Heinrich Stricthorst aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd

, en tevens , door
overlegging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
( Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde rvet,

Zoo is liet, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Statcn-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

. Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Joseph Arnold Heinrich Striethorst, koopman, geboren te Rhcind
(Koningrijk Pruissen

) ,
wonende te Amsterdam (provincie Noord-

holland).

Lasten en bevelen , enz.

[XCIV. 9.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten, door de Regering ingowonnen ten aanzien van
het verzoek om naturalisatie van Joseph Arnold Heinrich Stricthorst

,

te Amsterdam
,
geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige

wets-voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

Steens.

[XCIV. 10.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. F. F.
J. Pistor, te Bennekom.

Wu WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann Franz Frie-

drich Julius Pistor aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd

, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 2Ssten Julij 1850
[Staatsbladen0

. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij
,
den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en verstaan ,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Johann Franz Friedrich Julius Pistor

,

gepensionneerd sergeant

,

ridder der Militaire Willems-orde 4de klasse, geboren te Keulen
(Koningrijk Pruissen), wonende te Bennekom (provincie Gelderland).

Lasten en bevelen
,
enz.

[XCIV. 11.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten ,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Johann Franz Friedrich

Julius Pistor

,

geven haar genoegzame aanleiding de tegenwoor-
dige wets-voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

Steens.

[XCIV. 12.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van H. J. Gra-
meer, te Soerdbaija.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,
dat Heinrich Julian

Crameer aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet toi

uitvoering van art. 7 der Grondwet , van den 28sten Julij 1850
[Staatsblad n°. 44) ,

heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het, dat Wij
,
den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan lij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Heinrich Julian Crameer, kantoorbediende, geboren te Nienhuis

(Koningrijk Hannover), wonende te Soerabaija (eiland Java).

Lasten en bevelen , enz.

[XCIV. 13.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten ,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Heinrich Julian Crameer,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

Steens.

[XCIV. 14.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van G. F. L. Gie-

secken, te Roermond.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat Georg Friedrich

Ludirig Gicsecken aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven

om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken ,
opgenoemd in art. G der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850

[Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten,

voorgeschreven in art, 5 der voormelde wet,
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Zoo is het
,
dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Georg Friedrich Ludwig Giesecken, officier van gezondheid 2de klasse,

geboren te Corbach (vorstendom Waldeck), wonende te Roermond
(hertogdom Limburg).

Lasten en bevelen, enz.
'

[XCIY. 15.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Georg Friedrich Ludwig
Giesecken, geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-

voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie ,

Strens.

[XCIV. 16.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van C. H. Grohé,
te Rotterdam.

Wu WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat Charles Henri
Grohé aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd , en tevens , door
overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten , voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Charles Henri Grohé, koopman, geboren te Perouse (Koningrijk
Wurtemberg)

,

wonende te Rotterdam (provincie Zuidholland).

Lasten en bevelen
,

enz.

I Jir.uib f.
• !r In.. .IJ r ...

'
”

;

[XCIV. 17.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien van

het verzoek om naturalisatie van Charles Henri Grohé

,

geven haar
voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan te

bevelen.

De Minister van Justitie

,

Streks.

[XCIV. 18.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. H. Peters

,

te Kampen.

Wn WILLEM m, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann Heinrich
Peters aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44) , heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten ,
voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Johann Heinrich Peters

,

doctor in de genees-
,

heel- en verlos-

kunde
,
geboren te Emmerich (Koningrijk Pruissen)

,

wonende te

Kampen (provincie Overijssel).

Lasten en bevelen
, enz.

[XCIV. 19.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten, door de Regering ingewonnen ten aanzien van

het verzoek om naturalisatie van Johann Heinrich Peters

,

geven
haar voldoende aanleiding te tegenwoordige wets-voordragt aan
te bevelen.

De Minister van Justitie ,

Strens.

[XCIV. 20.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van H. J. J. Hard-
mann , te Venlo.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
, dat Hermann Joseph

Jacob Hardmann aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is het

,
dat Wij , den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-

staan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Hermann Joseph Jacob Hardmann, gewezen schatter van het slagt-

vee, geboren te Julich (Koningrijk Pruissen), wonende te Venlo

(hertogdom Limburg).

Lasten en bevelen ,
enz.

[XCIV. 21.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,

door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Hermann Joseph Jacob

Hardmann

,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige

wets-voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

Strens.

[XCV. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP.

mijne heeren !

Hiernevens wordt aan U ter overweging voorgelegd een Ontwerp
van Wet regelende de zamenstelling der Regterlijke Magt en het

Beleid der Justitie.

Dat ontwerp gaat vergezeld van vijf tot hetzelve behoorende
staten alsmede van eene toelichtende Memorie

,
de gronden ont-

wikkelende, waarop het voorstel rust.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage, den 2den April 1853.

WILLEM.

[XCV. 2.]

ONTWERP VAN WET tot regeling van de Zamenstelng

der Regterlijke Magt en van het Beleid der Justitie.

Wu WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,
dat

,
ter voldoening

aan de bepaling van het 5de additionele artikel der Grondwet,
de zamenstelling der regterlijke magt en de regeling van het beleid

der justitie door eene nieuwe regterlijke inrigting moeten worden
vervangen

,

Zoo is het dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

EERSTE AFDEELING.

Algerneene bepalingen.

Art. 1. Regtsmagt in burgerlijke en strafzaken wordt, over-

eenkomstig de bij deze wet voor ieder collegie vastgestelde bevoegd-
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heid
, uitgeoefend door kantongeregten

,
arrondissements-regtbanken,

radea van justitie, geregtshoven en den Hoogen Raad.
De regtsmagt in burgerlijke zaken omvat de kennisneming en

beslissing van alle twistgedingen over eigendom of daaruit voort-

spruitende regten
, over schuldvordering en andere burgerlijke

regten.

Die in strafzaken betreft de kennisneming en beslissing van
alle vervolgingen tot toepassing der wettig bepaalde straffen, ten-

zij de wet eenen anderen regter aanwijze.

Art. 2. Bijzondere wetten regelen de regtsmagt ten aan zien van
burgerschapsregten.

Art. 3. Het openbaar ministerie wordt uitgeoefend: door den
procureur-generaal bij den Hoogen Raad, de procureurs-generaal
bij de geregtshoven

,
de officieren bij de raden van justitie en

arrondissements-regtbanken, door hunne substituten bij de kanton-
geregten.

Art. 4. Het openbaar ministerie is bijzonder belast met de

handhaving der wetten en
,
behoudens de uitzonderingen bij andere

wetten gemaakt, met de vervolging van alle misdrijven en het doen
uitvoeren van alle strafvonnissen.

Het wordt bij de behandeling van burgerlijke zaken gehoord in

al de gevallen door de wet bepaald.

Art. 5. De ambtenaren van het openbaar ministerie zijn ver-

pligt de bevelen na te komen
,
welke hun in hunne ambtsbetrekking

door de daartoe bevoegde magt
,
van wege den Koning ,

worden
gegeven.

Art. 6. De procureurs-generaal bij den Hoogen Raad en de ge-

regtshoven, de officieren bij de raden van justitie en arrondissements-

regtbanken worden, zoo noodig, vervangen door een advocaat-

generaal of substituut
,
naar rang van benoeming

,
en bij gebreke

van deze, door eenen raadsheer, regter of regter-plaatsvervanger,

daartoe door den president van het collegie aan te wijzen.

De substituten van den officier van justitie bij de kantongereg-
ten worden

, des noods , vervangen door een der plaatsvervangers

van den kantonregter ,
volgens den rang hunner benoeming.

Art. 7. De presidenten der regterlijke collegien worden bij ver-

hindering vervangen door eenen vice - president of door het oudst

benoemd lid ;

de regters en de kantonregters door de plaatsvervangers
,
naar

den rang hunner benoeming.
Art. 8. In geval van verhindering der griffiers en substituut-

griffiers bij voornoemde collegien, wordt hunne dienst op de open-
bare teregtzittingen en in de raadkamers waargenomen door eenen

raadsheer, regter of regter-plaatsvervanger, daartoe door den

president aan te wijzen.

De griffiers der raden van justitie en arrondissements-regtban-
ken kunnen zich bij de instructie van strafzaken en tot bijwoning
van comparitien in burgerlijke zaken, doen vervangen door eenen
klerk ter griffie, niet beneden de 23 jaren oud, op hunne voor-

dragt daartoe door den president benoemd en beëedigd.

Bij vei hindering van den griffier bij de kantongeregten, worden
zijne ambtsverrigtingen waargenomen door een der ingezetenen van
het kanton, gelijke vereischten als de griffier bezittende, daartoe,

op voordragt van den kantonregter, door de arrondissements-

regtbank tot wederopzeggens toe te benoemen en te beëedigen.

Art. 9. Onvereenigbaar met het lidmaatschap der regterlijke

magt is

:

de betrekking van pleitbezorger, notaris of solliciteur ; elke

openbare bediening, welke een eigenlijk bezoldigd ambt daar-

stelt

;

de uitoefening
,
middellijk of onmiddellijk

, van eenig bedrijf aan
het regt van patent onderworpen.

Het bovenstaande is niet toepasselijk op de regters-plaatsver-

vangers.

Vereenigbaar daarmede is de betrekking van lid en secretaris

van waterschappen
, hoogheemraadschappen

,
dijk- en polderbe-

sturen, curator van hooge- en andere scholen, lid en secretaris

eener commissie van openbaar onderwijs
,
van toezigt over ge-

vangenissen of van weldadige inrigtingen.

Twijfel, of eenigo openbare bediening een eigenlijk bezoldigd

ambt daarstelt, wordt door Ons beslist.

Art. 10. Een lid der regterlijke magt, eene met zijn regter-

lijk ambt onvereenigbare betrekking aanvaardende, houdt op lid

to zyn.

Met de aanvaarding van het lidmaatschap der regterlijke magt
wordt de benoemde geacht afstand te hebben gedaan van elke

daarmede onvereenigbare betrekking.

Art. 11. Bloedverwanten of aangekuwden tot den derden graad
ingesloten, mogen ter zelfden tijd geene ambtsbetrekkingen in het-

zelfde regterlijke collegie bekleeden.

Deze bepaling is toepasselijk op de kantonregters
,
griffiers en

ambtenaren van het openbaar ministerie bij de kantongeregten.

Bij opkomende zwagerschap na do benoeming
, is hij uitgesloten

door wiens huwelijk de zwagerschap is ontstaan.

In dit laatste geval kan door Ons ontheffing der wet worden
verleend.

Art. 12. In het vonnis of arrest
,
waarbij een lid der regterlijke

magt tot gevangenis gedurende meer dan drie jaren is veroordeeld

,

wordt tevens zijne afzetting uitgesproken.

Art. 13. De leden van den Hoogen Raad, der geregtshoven,
raden van justitie en arrondissements-regtbanken, de kantonregters

en regters plaatsvervangers kunnen, op requisitoir van den procu-
reur-generaal

,
door den Hoogen Raad

,
bij een met redenen bekleed

arrest, worden ontslagen, wanneer zij :

1°. tot gevangenisstrafvan meer dan eene maand zijn veroordeeld;
2°. verklaard zijn in staat van faillissement of kennelijk onver-

mogen , of wegens schulden zijn gegijzeld.

Zij worden op dezelfde wijze ontslagen

:

1°. bij gebleken wangedrag, onzedelijkheid of merkelijke achte-

loosheid ;

2°. bij geblekene ongeschiktheid, door meer dan zeventigjarigen

ouderdom of aanhoudende ziels- of ligchaamsziekte

;

3°. wanneer zij onder curatele zijn gesteld.

Het bovenstaande is van toepassing op den procureur-generaal
bij den Hoogen Raad.

Indien deze zich in een der voormelde gevallen bevindt, wordt
het requisitoir genomen door een der advocaten -generaal , daartoe
door Ons aangewezen.

Zij, wier ontslag moet worden gevraagd , worden , bij deurwaar-
ders-exploit , dat de redenen der vordering behelst en ten minste
veertien dagen te voren is beteekend, opgeroepen om het te nemen
requisitoir aan te hooren en, des verkiezende, hunne middelen
van verdediging daartegen in te brengen.

De wegens ongeschiktheid door ouderdom of ziekte ontslagen

ambtenaren behouden hunne aanspraak op pensioen, zonder tot

een nader bewijs van de oorzaak der ongeschiktheid gehouden
te zijn.

Art. 14. Elk lid van de regterlijke magt, tegen wien een
bevel van gevangenneming of magtiging tot opneming in een huis

van bewaring of geneeskundig gesticht voor krankzinnigen is ver-

leend
,
wordt daardoor in zijne bediening geschorst.

Art. 15. De presidenten der regterlijke collegien hebben ambts-
halve of ter requisitie van het openbaar ministerie

,
de bevoegdheid

om aan de raadsheeren
,
regters, regters-plaatsvervangers

,
griffiers

en substituut-griffiers, die de waardigheid van hun karakter of

hunne ambtsbezigheden mogten verwaarloozen
,
de noodige waar-

schuwing te geven.

De president van den Hoogen Raad heeft gelijke bevoegdheid
ten aanzien van de presidenten der geregtshoven; deze ten aan-
zien van de presidenten der raden van justitie en arrondissements-

regtbanken , en de laatsten ten aanzien der kantonregters
, hunne

plaatsvervangers en griffiers.

Art. 16. De leden van den Hoogen Raad, der geregtshoven,
raden van justitie en arrondissements-regtbanken, de ambtenaren
van het openbaarministerie, griffiers en hunne substituten hebben
hunne vaste woonplaats in de gemeente waarin hun collegie is

gevestigd.

De kantonregters en hunne plaatsvervangers hebben hunne
vaste woonplaats binnen het kanton , de griffiers in de hoofdplaats

van het kanton.
De standplaats der substituten van den officier van justitie

bij de kantongeregten wordt door Ons aangewezen.
Indien het kanton slechts een gedeelte eener gemeente uit-

maakt ,
is het voldoende

, dat de ambtenaren bij het kanton-
geregt binnen die gemeente woonachtig zijn.

Art. 17. De leden der regterlijke magt mogen zich, buiten den
vacantietijff , en de leden der vacantie-kamers ook gedurende dien

tijd , niet langer dan drie dagen van de plaats verwijderen , waar zij

hunne bediening uitoefenen ,
zonder verlof van de ambtenaren

,

daartoe door Ons aan te wijzen.

Voor afwezigheid van meer dan veertien dagen wordt verlof van
het Departement van Justitie gevorderd.

Om het Rijk gedurende meer dan acht dagen te verlaten, is een

verlof van Ons noodig.

Overtreding van de bepalingen van dit en het vorig artikel kan
aanleiding tot toepassing van art. 15, herhaalde overtreding van
art. 13 dezer wet geven.

Art. 18. De jaarlijksche vacantien van de regterlijke collegien

vangen aan met den eersten Julij en eindigen met den laatsten

Augustus.
Art. 19. Gedurende de vacantie is, bij ieder collegie, eeno

kamer belast met do behandeling van burgerlijke zaken, welke spoed

vcreischen.

Voor de behandeling van strafzaken heeft geene vacantie plaats.

Art. 20. Bij reglementen van inwendig bestuur worden vastgesteld

:

I. het costuum der regterlijke ambtenaren

;

II. de orde van do inwendige dienst bij do collegibn

;

III. do aanstelling en nmbtsbekleeding van deurwaarders.
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Art. 21. Alle regtsgedingen- worden, op straf van nietigheid, in

het openbaar behandeld, tenzij het regterlijk. collegie of de kanton-

re^ter om redenen van openbare orde of zedelijkheid , bij het proces-

verbaal der zitting te vermelden, mogt bevelen, dat de behandeling

geheel of ten deele met geslotene deuren zal plaats hebben.

Alle vonnissen en arresten worden in het openbaar uitgesproken

,

en zijn ingerigt volgens de voorschriften van het 1ste lid van

art. 15G der Grondwet; een en ander op straffe van nietigheid.

Art. 22. De presidenten der regterlijke collegien hebben de

bevoegdheid om , in zaken van grooten omvang ,
één of meer lenen,

boven het bij de wet bepaald getal, als plaatsvervangers te be-

noemen.
.

Deze plaatsvervangers zijn- bij de behandeling aer zaak tegen-

woordig ,
doch werken niet mede tot het wijzen van het arrest

of vonnis
,
dan ter vervanging van de leden, het gewone getal uit-

makende, die verhinderd mogten worden .daaraan deel te nemen.

Het proces-verba al vermeldt hetgeen omtrent de plaatsver-

vangers is voorgevallen.

Art. 23. De regterlijke collegien, kantonregters en ambtena-

ren van het openbaar ministerie zijn verpligt berigt ,
considera-

tien en advijs te geven, wanneer zulks van ’s Konings wege wordt

j

gevraagd. „ .

Art. 24. Geen lid van eenig regterlijk collegie mag tot com-

! missaris of rapporteur benoemd worden in eene zaak
,
waarin

een zijner bloed- of aanverwanten ,
tot den derden graad inge-

sloten, als pleitbezorger werkzaam is.

Geen lid der regterlijke magt neemt eenig deel aan het opma-

i ken van lijsten van aanbeveling of’ uitbrengen van advijzen, be-

treffende de benoeming tot een regterlijk ambt, wanneer onder de

candidaten een zijner bloed- of aanverwanten ,
tot den vierden

graad ingesloten, voorkomt.
1

Art. 25. De leden der regterlijke collegien mogen zich, noch

regtstreeks noch zijdelings, over eenige voor hen aanhangige ge-

schillen ,
of die zij weten of vermoeden dat voor hen aanhangig

; zullen worden, in eenig bijzonder onderhoud inlaten met partijen

I
of hare practizijns

,
noch eenige bijzondere onderrigting of schrif-

turen aannemeh.
Art. 26. De regterlijke collegien en ambtenaren zijn onderling

!

verpligt wettig gevolg te geven aan letteren requisitoriaal ten dienste

der justitie, °ook wanneer die letteren zijn uitgevaardigd door

i
regterlijke collegien of ambtenaren in eene der koloniën of bezit-

!
tingen van het Kijk in andere werelddeelen.

Zij voldoen dan alleen aan soortgelijke verzoeken van vreemde

;

ambtenaren ,
wanneer hun zulks van ’s Konings wege wordt op-

gedragen.

Art. 27. In alle zaken doet de president hoofdelijke omvraag

,

beginnende met den commissaris of rapporteur en vervolgens aan

de verdere leden, van den jongst benoemde tot den oudste ;
de pre-

sident brengt het laatste zijn advijs uit.

Geen afwézend lid kan zijn advijs door een zijner medeleden

doen voordragen , noch het schriftelijk indienen.

Art. 28. Indien meer dan twee verschillende gevoelens zijn

uitgebragt, wordt het besluit opgemaakt op de wijze, die het

meest overeenkomt met het gevoelen van de meerderheid.

Art. 29. De leden van de regterlijke magt zijn verpligt het

geheim te bewaren opzïgtelijk de gevoelens, die in de raadkamer

ten aanzien der aldaar behandelde zaken geuit .worden.

Overtreding van dit voorschrift kan aanleiding geven tot toe-

passing van art. 15, herhaalde overtreding van art. 13 dezer wet.

Art.° 30. De vonnissen en arresten
,
gewezen met een ander

getal regters of raadsheeren dan bij deze wet is bepaald ,
zijn nietig.

Art. 31. Al de leden van de regterlijke magt
,
waarvan de

bevoegdheid bij deze wet wordt geregeld ,
leggen , elk naar de

wijze zijner godsdienstige gezindheid, vóór het aanvaarden hunner

bediening den volgenden eed of belofte af;

» Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning
,
gehoorzaamheid

» aan de Grondwet en aan de wetten van den Staat.

„ Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig!” ( >> Dat be-

» loof ik.”)

Alvorens tot dien eed of belofte te worden toegelaten
,
leggen

zij den volgenden eed (verklaring en belofte) van zuivering af

:

„ Ik zweer (verklaar) dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder

„ welken naam of voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner

» aanstelling, aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of

„ beloofd ,
noch zal geven of beloven.

H Ik zweer (beloof) dat ik nimmer eenige giften of geschenken

» hoegenaamd zal aannemen of ontvangen van eenig persoon,

,j welke ik weet of vermoede eenig regtsgeding of zaak te hebben

„ ofte zullen krijgen, in welke mijne ambtsverrigtingen zouden

» kunnen te pas komen.

» Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig ! ” (» Dat verklaar

)) en beloof ik !”)

Art. 32. De eed of belofte, bij het vorig artikel vermeld ,
wordt

in eene openbare vergadering afgelegd :

BIJBLAD VAN DE NEDEKLANDSCHE SXAAXS-COÜEAJNX. 1852—1853

door de kantonregters, plaatsvervangers, griffiers en ambtena-

ren van het openbaar ministerie bij de kantongeregten , voor de

arrondissements-regtbank tot wier regtsgebied bet kanton behoort

,

door de leden der raden van justitie en arrondissements-regtbanken,

de ambtenaren van het openbaar ministerie en den griffier bij die

collegien, voor het geregtshof waaronder zij behooien,

door de leden van de geregtshoven, ambtenaren van het openbaar

ministerie en griffiers bij dezelve , voor den Hoogen Raad ,

door de leden ,
ambtenaren van het openbaar ministerie en griffier

van of bij den Hoogen Kaad
,

in handen van Ons ;

door de substituut-griffier3 ,
voor het collegie waarbij zij ge-

plaatst zijn.

TWEEDE AFDEE LING-.

Van de kantongeregten.

Art. 33. Het regtsgebied van elke arrondissements-regtbank

wordt verdeeld in kantons.

De thans bestaande verdeeling der kantons, de zetels en

classificatie der aanwezige kantongeregten worden gehandhaafd.

De bezoldiging van de kantonregters, hunne griffiers en de

ambtenaren van het openbaar ministerie wordt geregeld overeen-

komstig den staat A bij deze wet gevoegd.

Art. 34. Kr zijn voor elk kantongeregt éón regter, twee tot

vier plaatsvervangers, één ambtenaar van het openbaar ministeiio

en één griffier. ...
De waarneming van het openbaar ministerie bij meer dan éen

kantongeregt kan" aan éénen ambtenaar opgedragen wórden.

Art. 35. De teregtzittingen worden gehouden in de hoöfdplaats

van het kanton.

Art. 36. De kantonregters en hunne plaatsvervangers worden

door Ons aangesteld voor vijf jaren. Zij zijn weder benoembaar.

De eenmaal afgelegde eed wordt bij herbenoeming als voort-

durend verbindend beschouwd.

De plaatsvervangers behouden bij herbenoeming hunnen vorigen

De substituten van de officieren van justitie en de griffiers bij

de kantongeregten worden door Ons benoemd tot weuei opzeggens

toe. ,

Art. 37. Al de ambtenaren bij de kantongeregten moeten den

ouderdom van 25 jaren hebben bereikt; de kantonregter moet

daarenboven den graad van meester in de regten op eene van

’s Rijks hoogescholen bekomen hebben.

Niemand kan gelijktijdig plaatsvervanger bij een kantongeregt

en bij eene arrondissements-regtbank zijn.

Art. 38. De kantonregters, in burgerlijke zaken regt sprekende,

nemen kennis, zonder hooger beroep, indien de vordering niet

meer beloopt dan f 75 ,
en behoudens hooger beroep, indien zij

niet meer bedraagt dan f 300:

1°. van alle zuiver persoonlijke regtsvorderingen

;

2°. van alle regtsvorderingen tot betaling van interesten eener

inschuld, ofschoon deze meer dan f 300 bedraagt;

3°. van alle regtsvorderingen tot betaling van. grondrenten

,

huren
,
pachten ,

erfpachten en andere periodieke uitkeeringen

;

4°. van alle regtsvorderingen tot opeïscliing van roerende za-

ken, mits de daaraan door den eischer toegekende waarde in eene

geldsom uitgedrukt zij.
_

..

Indien eene dezer regtsvorderingen een gedeelte betreft, hetzij

van eene opeischbare of op tijd verschuldigde grootere geldsom ,

hetzij van eene opeischbare of op tijd verschuldigde algemeenneid

van roerende zaken ,
is de kantonregter onbevoegd ,

zoodra hetzij

de geheelo geldsom, hetzij de algemeenheid van roerende zaken

de waarde van f 300 overtreft, en het hooger beroep toegelaten,

zoodra die f75 te boven gaat.

De regtsvorderingen onder n°. 2 en 3 vermeld, houden, op tot

de bevoegdheid des kantonregters te behooren, zoodra bij eisch

of verwering de grond des regts, waarop de gevorderde interesten,

grondrenten, huren, pachten, erfpachten of andere periodieke

uitkeeringen rusten, aan zijne beoordecliug onderworpen wordt.

Art. 39. Zij nemen insgelijks kennis, zonder hooger beroep, in dien

de vordering niet meer dan f 75 bedraagt, en behoudens. hoogei

beroep ,
tot ivelke hoogere som de vordering moge opklimmen

,

van burgerlijke regtsvorderingen:

1°. tot vergoeding van schade, door menschen of dieren toe-

gebragt aan land, houtgewas, boom-, tuin- of veldvruchten.;

2°. tot zoodanig herstel aan huizen ,
woningen

,
gebouwen en

pachthoeven, ais bij de wet ten laste van den huurder is gesteld;

3°. tot betaling van arbeidsloonen van werklieden, huurloonen

van dienstboden en tot uitvoering van wederzijdsche overeenkomsten

tusschen meesters en hunne dienstboden, arbeidslieden of andere

onderhoorigen. .

Art. 40. Zij nemen kennis van burgerlijke regtsvorderingen

ter zake van mondelingen laster , hoon of bcleedig.i.ng ,
zonder hoogei

beroep, indien de gevraagde betering zich blootelijk bepaalt tot eene

geldsom geen f75 te boven gaande , en behoudens hooger beroep, tot

welke hoogere som de gevraagde betering mogt loopen ,
of ook in

II.
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Het getal ambtenaren bij de geregtsboven en hunne bezoldiging

worden in den bij deze wet gevoegden staat D aangewezen.

Art. 64. De presidenten
,
vice-presidenten en leden der geregts-

hoven worden door Ons benoemd voor hun leven.

De procureurs-generaal
,

advocaten-generaal
,
griffiers en sub-

stïtuut-griffiers bij de geregtshoven worden insgelijks door Ons
benoemd, doch tot wederopzeggens toe.

Art. 65. De leden der geregtshoven, de ambtenaren van het

openbaar ministerie en griffiers moeten den ouderdom van dertig

jaren bereikt en, sedert ten minste vijf jaren , op eene van ’s Rijks

hoogescholen den graad van meester in de regten verkregen hebben.

De substituut-griffiers moeten den ouderdom van 25 jaren bereikt

en, sedert ten minste twee jaren, den graad van meester in

de regten op eene der genoemde hoogescholen hebben verkregen.

Art. 66. Wanneer eene plaats van raadsheer, griffier of substi-

tuut-griffier openvalt
,
maakt hét hof, met den procureur-generaal in

raadkamer vergaderd, eene lijst van aanbeveling van drie candi-

daten op, die aan Ons wordt aangeboden , om daarop zoodanig acht

te slaan , als Wij dienstig zullen oordeelen.

Art. 67. De geregtshoven nemen kennis van het hooger beroep

tegen daarvoor vatbare vonnissen, door de raden van justitie en de

arrondissements-regtbanken in burgerlijke zaken gewezen
,
en tegen

de beschikkingen op requesten door die collegien gegeven.

Zij oordeelen in het hoogste ressort over alle burgerlijke ge-

schillen, die tot de bevoegdheid der raden van justitie en arron-

dissements - regtbanken in eersten aanleg behooren , wanneer
partijen, die dading of compromis kunnen aangaan, de beslissing

regtstreeks aan het hof opdragen.

Art. 68. Zij beslissen over alle jurisdictie-geschillen tusschen

raden van justitie en arrondissements-regtbanken, of tusschen

kantongeregten van verschillende arrondissementen
,
tot hun regts-

gebied behoorende.

Art. 69. Bij de gpregtshoven Avordt door vijf leden regt ge-

sproken.
ZESDE AFDEELING-.
Van den Hoogen Raad.

Art. 70. De Hooge Raad is het opperste geregtshof voor het

Rijk in Europa.
Zijne regtsmagt strekt zich, in de gevallen en op de wijze bij

bijzondere wetten of reglementen van algemeen bestuur geregeld,

mede uit tot vonnissen of arresten door regterlijke collegien in de

koloniën en bezittingen van den Staat in andere werelddeelen

gewezen.
Art. 7 1 . Het getal en de bezoldiging der leden van den Hoogen

Raad, van de ambtenaren van het openbaar ministerie, van den

griffier en zijne substituten worden vastgesteld zoo als in den bij

deze wet gevoegden staat E is vermeld.

Art. 72. De leden van den Raad, de procureur-- en advocaten-
generaal en de griffier moeten den ouderdom van 35 jaren bereikt

en sedert ten minste tien jaren op eene van ’s Rijks hoogescholen

den graad van meester in de regten verkregen hebben.

De substituut-griffiers moeten den ouderdom van 25 jaren be-

reikt en, sedert ten minste drie jaren, op genoemde wijze den graad
van meester in de regten hebben verkregen.

Art. 73. De leden van den Hoogen Raad worden door Ons, uit

de voordragten door de Tweede Kamer aangeboden, voor hun
leven benoemd.
De ambtenaren van het openbaar ministerie

, de griffier en zijne

substituten worden regtstreeks door Ons aangesteld, de procureur-
generaal voor zijn leven, de overige tot wederopzeggens toe.

Art. 74. Wanneer eene plaats van raadsheer in den Hoogen Raad
openValt

,
geeft hij

,
binnen eene maand

,
daarvan kennis aan de

Tweede Kamer der Staten-Generaal, en voegt daarbij eene, door
de leden, met den procureur-generaal in raadkamer vergaderd,
opgemaakte lijst van aanbeveling van tien candidaten, waarop de
Tweede Kamer bij hare voordragt zoodanig acht slaat, als zij

dienstig oordeelt.

Art. 75. De Hooge Raad oordeelt in eersten aanleg over alle

actiën, waarin Wij , de leden van het Koninklijk Huis of de Staat als

gedaagden Avorden aangesproken, met uitzondering der zakeljjke

regtsvorderingen, die voor den geAvonen regter worden behandeld.
Art. 76. Hij oordeelt in het hoogste ressort over alle jurisdictie-

geschillen :

1°. tusschen kantongeregten en tusschen arrondissements-regt-
'banken of raden van justitie, welke niet behooren onder hetzelfde
geregtshof;

2°. tusschen de geregtshoven ;

3°. tusschen een geregtshof en eene arrondissements-regtbank,
raad van justitie of kantongeregten daaronder ressorterende;

4°. tusschen een bij deze wet ihgesteld regterhjk collegie of
kantongeregt en een der collegien aan welke bij bijzondere Avetten

regtsmagt is opgedragen.

Art. 77. De Hooge Raad oordeelt in eersten aanleg over alle

geschillen in zaken van prijzen en buit, die door de oorlogsschepen

I van den Staat , of door schepen bij particulieren uitgerust en van
commissie of lettres de marqué voorzien

,
worden achterhaald en

opgebragt
,
alsmede over alle geschillen Avelke deswege tusschen de

nemers onderling ontstaan.

Art. 78. Tegen de arresten in burgerlijke zaken door den Hoogen
Raad in eersten aanleg gewezen

, is het middel van revisie toegelaten

in die gevallen , Avaarin bij den geAvonen regter hooger beroep open-
staat, alsmede bij de geschillen bedoeld in art. 77.

Art. 79. De Hooge Raad neemt
,
in het eerste en laatste ressort,

kennis van alle ambtsmisdrijven begaan door de leden van de Staten-
Generaal, de hoofden der ministeriele departementen, de gouver-
neurs-generaal of de hooge ambtenaren onder een anderen naam
met gelijke magt bekleed in de koloniën of bezittingen des Rijks
in andere werelddeelen, de leden van den Raad van State en de
commissarissen des Konings in de provinciën.

De vorderingen tot vergoeding van kosten en schaden kunnen
met deze strafvervolgingen vereenigd worden.

Art. 80. Hij neemt insgelijks, in het eerste en laatste ressort,

kennis van de ambtsmisdrijven, door de hoofden der ministeriele

departementen , als verantAvoordelijke ministers
, begaan.

Art. 81. De Hooge Raad neemt wijders in eersten aanlegen in

het hoogste ressort kennis van alle ambtsmisdrijven, begaan door: de
kanseliers van de orden des Rijks; de gezanten en andere diplo-

matieke agenten bij buitehlandsche mogendheden ; de griffiers van
de beide Kamers der Staten-Generaal; den secretaris van den
Raad van State; de leden en secretaris van de Algemeene Reken-
kamer; de raadsheeren en regters, procureurs-generaal en verdere
ambtenaren van het openbaar ministerie

; de griffiers en substituut-

griffiers van en bij den Hoogen Raad
, het collegie Avaaraan het

hooger beroep der vonnissen van krijgsraden of zeekrijgsraden is

of mogt worden opgedragen, de geregtshoven, raden van justitie,

arrondissements-regtbanken en kantongeregten, alsmede de
regters-plaatsvervangers.

De Hooge Raad is bevoegd tevens kennis te nemen van de
vordering tot vergoeding van kosten en schaden door de beleedigde
partij tegen voorschreven ambtenaren gedaan.

Art. 82. De Hooge Raad wijst ook in het eerste en hoogste
ressort:

1°. over de misdaad van zeerooverij
,

2°. over alle misdrijven, bij of ter gelegenheid van het nemen
van prijzen, het behalen van buit of het vervoeren of verdeden
daarvan gepleegd.

Art. 83. De Hooge Raad neemt kennis van den eisch tot cassatie

tegen de handelingen
, arresten

,
vonnissen en beschikkingen

,
in het

hoogste ressort gewezen door de geregtshoven, raden van justitie,

arrondissements-regtbanken en kantongeregten.

Art. 84. De procureur-generaal bij c^en Hoogen Raad kan zich ,

in het belang der wet, in cassatie voorzien tegen alle voor cassatie

vatbare handelingen
, arresten

, vonnissen en beschikkingen
,
die

voor partijen in kracht van gewijsde zijn gegaan, zonder dat het

te Avijzen arrest eenige verandering kan toebrengen aan de regten
door partijen verkregen.

Art. 85. De Hooge Raad vernietigt en stelt buiten werking de
handelingen, arresten, vonnissen en beschikkingen aan zijne regts-

magt onderAVorpen :

1°. wegens verzuim der vormen op straffe van nietigheid voor-
geschreven

;

2°- wegens verkeerde toepassing of schending der wet of wette-
lijke verordeningen;

3°. wegens onbevoegdheid of overschrijding van regtsmagt.
Art. 86. De Hooge Raad oordeelt in .alle zaken met zeven leden ,

behoudens de gevallen bij artt. 78 en 88 dezer wet voorzien
, Avaarin

met elf leden wordt regt gesproken.

Art. 87. De Hooge Raad
, een arrest of vonnis vernietigende

,

verwijst tevens de zaak naar een ander regterlijk collegie van gelij-

ken rang, of naar een ander kantongeregt als dat de vernietigde
uitspraak heeft gewezen.

Bij cassatie op grond van art. 85 n°. 1 ,
beveelt de Hooge Raad

eene nieuwe instructie der zaak
, te beginnen van de oudste acte

,

waarin de nietigheid begaan is.

Bij cassatie op grond van art. 85 n°. 2 ,
doet het collegie

,

waaraan de zaak verAvezen is , ten principale regt
,

zonder te

treden in een nieuw onderzoek omtrent de daadzaken , in de
vernietigde uitspraak vermeld.

Art. 88. Wanneer, na cassatie van een arrest of vonnis , tegen de
uitspraak van den regter aan wien de zaak is verzonden , op de-
zelfde gronden als Avaarop de vernietiging van het eerste geAvijsde

is uitgesproken, cassatie Avordt aangeteekend , neemt de Hooge
Raad daarvan kennis met het getal regters daartoe bij art. 86
bepaald.

De Hooge Raad, die tweede uitspraak insgelijks vernietigende,

spreekt, zonder in een nieuAA’- onderzoek der daadzaken te treden ,

alsdan tevens ten principale regt.

Art. 89. In het geval, bij het vorig artikel voorzien, geeft de
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procureur-generaal bij den Iioogen Raad, binnen veertien dagen na
het tweede arrest van cassatie

,
kennis van de verschillende reg-

terlijke beslissingen, in die zaak gewezen, aan den Minister van
Justitie.

Een ontwerp van wet tot uitlegging der bepalingen, die tot

verschil van gevoelen aanleiding hebben gegeven
,
wordt vervol-

gens aan de Staten-Generaal ingediend.

OVERGANGS - BEPALINGEN.

Art. 90. De leden
, ambtenaren van het openbaar ministerie

,

griffiers en substituut-griffiers van en bij de tegenwoordige provin-
ciale geregtshoven en arrondissements-regtbanken ,

thans in de

hootdplaatsen der provinciën gevestigd, welke niet in de zamenstel-
ling der geregtshoven en der raden van justitie ,

volgens deze wet in

te stellen
,
worden begrepen

,
genieten

,
behoudens hunne aanspraak

op pensioen , een wachtgeld ten bedrage van 2/3 van hunne tegen-

woordige bezoldiging.

Tot eene betrekking
, waaraan eene mindere bezoldiging dan

aan hunne tegenwoordige is verbonden
,
geroepen

,
genieten zij

,

boven het toegekende wachtgeld, 1/4 der aan de nieuwe betrek-

king toegekende bezoldiging.

Het wachtgeld vervalt
,
zoodra zij tot een regterlijk ambt wor-

den geroepen
,
waaraan eene niet mindere bezoldiging is verbonden

dan ' zij vroeger genoten
,

hetzij die betrekking door hen wordt
aangenomen of' geweigerd.

Deze bepaling is echter niet van toepassing op zoodanige reg-

terlijke ambtenaren die een ouderdom van zestig en eenen dienst-

tijd van dertig jaren hebben vervuld, voor zooverre zij zich iot

de aanvaarding der aangebodene betrekking zouden moeten ver-

plaatsen buiten het regtsgebied van het collegie, waarbij zij thans

hunne bediening uitoefenen.

Art. 91. De tegenwoordige ambtenaren van de regterlijke magt,
de bij deze wet bepaalde verieschten niet bezittende

,
kunnen

nogtans tot gelijksoortige ambten benoemd worden
,
als zij thans

bekleeden.

De thans aanwezige substituut-griffiers bij de arrondissements-

regtbanken
,

die den graad van meester in de regten niet hebben
verkregen, kunnen desniettegenstaande tot griffiers bij de raden

van justitie en arrondissements-regtbanken worden benoemd.
Art. 92. Het tijdstip waarop de tegenwoordige wet, na de

vaststelling der verder vereischte overgangsbepalingen ,
in wer-

king treedt , wordt door Ons bepaald.

Lasten en bevelen enz.

STAAT A ,
behoorende tot Art. 33 der Wet ,

regelende de

Zamenstelling der Regterlijke Magt en het Beleid der Justitie
,

en behelzende de bezoldiging der kantonregters , ambtenaren

van het openbaar ministerie en griffiers bij de Kantongeregten.

STAAT S ,
behoorende tot Art. 47 der Wet , regelende de

Zamenstelling der Regterlijke Magt en het Beleid der

Justitie , en behelzende het getal en de bezoldiging der leden

en ambtenaren van en bij de Arrondissements-regtbanken.

KLASSE.

lste kl.

AANWIJZING DER
ARRON-

DISSEMENTEN.

Rotterdam

,

I

Breda

,

Alkmaar

,

Hoorn

,

2üe Kl. Haarlem

,

jLeyden

,

fDordrecht

,

I Deventer

,

^Eindhoven

,

Nijmegen

,

Zutphen

,

|Tiel,

iGorinchem

,

®Brielle

,

Zierikzee,

3de kl. /Goes

,

lAmersfoort

,

I

Heerenveen

,

Sneek

,

„
Almelo

,

f
Winschoten

,

Appingadam

,

(Roermond

,

PERSONEEL.

1 president ....
1 vice-president. . .

5—6 leden

1 officier

1—2 substituut-officiers

1 griffier

1—2 substituut-griffiers

1 president . .

3 leden , ieder .

1 officier . . .

1 substituut-officier

1 griffier . . .

1 substituut-griffier

1 president ... .

2—3 leden . . .

1 officier . . . .

1 substituut-officier

1 griffier . . . .

1 substituut-griffier

BEZOL-

DIGING.

3.000

2.500

2.000

3.000

2.000

1.500

1,000

2,000

1,500

2,000

1,500

1,200

800

1,800

1,300

1,800

1,300

1,000

650

STAAT C ,
behoorende bij Art. 58 der Wet , regelende de

Zamenstelling der Regterlijke Magt en het beleid der Justitie
,

en behelzende het getal en de bezoldiging der leden en ambte-

naren van en bij de Raden van Justitie.

AANWIJZING BEZOL-
KLASSE.

DER KANTONS.
PERSONEEL.

DIGING.

lste klasse. lste
,
2de

,
3de en 4de

kanton van het lste

arrondissement der

provincie Noordhol-
land Kantonregter. f 1,200

Griffier. G00
2de klasse. Bij art. 1 der wet van

1 Junij 1830
(
Staats-

blad n°. 12) wordt
aangewezen

,
welke

kantons daarin zijn

gerangschikt . . . Kantonregter. 900
Griffier. 450

3do klasse. Als boven Kantonregter. 800
Griffier. 400

4de klasse. Als boven Kantonregter. 700
Griffier. 350

5do klasse. Als boven Kantonregter. 600
Griffier.

Ambtenaren van
300

het openbaar mi-
nistcrie :

a. voor zooverre
zij niet tevens

zijn commïssa-
rissen van politie.

b. voor zooverre

500

zij tevens com-
missarissen van
politie zijn . . 100—200

Amsterdam
,

’s Gravenhage

,

’s llortogcnbosch

,

Arnhem

,

Middelburg

,

Utrecht

,

Leeuwarden

,

Zwolle

,

Groningen

,

Maastricht

,

Assen

,

PERSONEEL. BEZOLDIGING.

/I president f 3,500.00

r2—3 vice-presidenten, ieder . 3,000.00

«12— 15 leden, ieder . . . . 2,500.00

Jl officier 3,500.00
)3—4 substituut - officiers, ieder 2,500.00
K 1 griffier 1,800.00
13—4 substituut-griffiers, ieder ' 1,200.00

( 1 president 3,500.00

|.2 vice-presidenten .... 3,000.00

'jc—8 leden 2,300.00

1 officier 3,500.00

12 substituut-officiers. . . . 2,300.00

|l griffier 1,700.00

12 substituut-griffiers. . . . 1,100.00

[
1 president 2,500.00

V2 vice-presidenten, ieder . . 2,300.00

)6—8 leden, ieder 1,700.00

(1 officier 2,500.00

J2
substituut-officiers. . . . 1,700.00

tl griffier 1,500.00

[

2 substituut-griffiers. . . . 1,000.00

/ 1 president 2,200.00

|l vice-president 2,000.00

}6—7 leden, ieder 1,600.00

tl officier 2,200.00

Jl substituut-officier .... 1,600.00

1
1 griffier 1,400.00

\1 substituut-griffier .... 900.00
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STAAT JP , behoorende bij Art. 63 der Wet, regelende de

Zamensteüing der Regterlijke Magt en het Beleid der

Justitie, en behelzende het getal en de bezoldiging der leden

en ambtenaren van en bij de Geregtshoven.

PERSONEEL. BEZOLDIGING.

1 president f 4,000.00

1 vice-president 3,500.00

8— 10 raadsheeren, ieder 3,000.00

1 procureur-generaal 4,000.00

1 advocaat-generaal 3,000.00

1 griffier 2,400.00

1 substituut-griffier 1,500.00

STAAT JE , behoorende tot Art. 7 1 der Wet ,
regelende de

Zamensteüing der Regterlijke Magt en het Beleid der

Justitie , en behelzende het getal en de bezoldiging der leden

en ambtenaren van den Hoogen Raad.

PERSONEEL. BEZOLDIGING.

»

1 president

1 vice-president

12—14 raadsheeren, ieder . . .

f 8,000.00

5,000.00

4,500.00

1 procureur-generaal
2—3 advocaten -generaal . . .

8,000.00

4,500.00

1 griffier

2 substituut-griffiers .....
3,500.00

2,000.00

[XCY. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De Regering biedt
,

ter voldoening aan het 5de additionele

artikel der Grondwet, bij deze een nieuw ontwerp van wet aan,
regelende de zamensteüing der regterlijke magt en het beleid der
justitie.

Na al hetgeen over dit onderwerp van wetgeving in de laatste

jaren geschreven en gesproken is
,
na al hetgeen dienaangaande

door de Regering en in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
bij eene vroegere gelegenheid werd in het midden gebragt

, is de
Regering van oordeel , dat zij zich in de tegenwoordige memorie
hoofdzakelijk bepalen kan tot eene toelichting van die deelen der
aangebodene voordragt

, welke afwijken van de bestaande wet,
en van eenige punten van meer algemeenen aard, die, ook naar
aanleiding der vroeger door de Regering gedane voordragt, ter

sprake moeten komen.
Volgens de bijgaande wets-voordragt blijft de Hooge Raad der

Nederlanden wat hij op dezen oogenblik is
, — wordt hij met

name gehandhaafd in zijne werkzaamheden als hof van cassatie
ook in burgerlijke zaken.

De Regering heeft gemeend die werkzaamheden van den Hoogen
Raad, behoudens ée'ne wijziging die' later besproken zal worden,
onaangeroerd te moeten laten.

De vraag, of de Hooge Raad zou kunnen worden een hof van
appèl in burgerlijke zaken, is ter gelegenheid der vorige wets-
voordragt met zooveel volledigheid in toestemmenden en ontken-
nenden zin behandeld, dat de Regering het overbodig acht al de
argumenten, die destijds voor en tegen werden aangevoerd, en
nog versch in het geheugen liggen

, te herhalen.
De Regering is ook thans van gevoelen

, dat
,

zoo al niet de
letter immers de geest der Grondwet tot behoud der instelling

van den Hoogen Raad, als hof van cassatie, leidt.

Eenheid in de regtsspraak zal voorzeker nimmer beter bewaard
blijven, dan door de handhaving van het middel van cassatie.

Geheel zou dit middel wel nimmer kunnen vervallen, daar de
burgerlijke vonnissen, door regtbanken en kantongeregten in
eersten en hoogsten aanleg gewezen, in ieder geval in cassatie
aan het toezigt van den Hoogen Raad onderworpen moeten blijven.
Het valt niet te ontkennen dat van den Hoogen Raad op die

wijze een zeer onstelselmatig geheel door den wetgever zou worden

daargesteld. Kennis nemende in eersten aanleg, revisie, cassatie

en hooger beroep, zou, zelfs ten aanzien van geheel gelijksoortige

vonnissen
, door den Hoogen Raad gedeeltelijk in cassatie

,
ge-

deeltelijk in hooger beroep
,

gedeeltelijk op het regtspunt alleen ,

gedeeltelijk ook op feiten regt gedaan worden ,
zonder dat dit

laatste verschil op eenig regtsbeginsel
,
maar uitsluitend op eene

noodzakelijkheid, die men zich willens geschapen zou hebben,

gezegd zou kunnen worden te berusten.

Den Hoogen Raad de kennisneming van het hooger beroep van

alle burgerlijke zaken op te dragen, zou bovendien noch uit het

oogpunt van bespoediging van den gang der justitie, noch uit

dat van bezuiniging, groote aanbeveling verdienen.

Men mag, naar de Regering vermeent, het getal jaarlijks aan-

gebragte burgerlijke appellen bij de tegenwoordige provinciale

hoven schatten op 200 of daaromtrent
,
en tevens aannemen ,

dat

de Hooge Raad minstens met twee kamers zou moeten zitten om
die appellen te behandelen. Of de Hooge Raad bij magte zou

zijn op die wijze zoodanig getal zaken in hooger beroep geregeld

af te doen, mag betwijfeld worden. Zeker is het, dat het Iïoog-

geregtshof te ’s Gravenhage voortdurend een groot aantal onafge-

dane zaken had, hoewel het vrij sterk bezet was, en volgens het

oorspronkelijk decreet zijner instelling van 1810 veertig leden

tellen moest.

Men klaagt nu , en in vele opzigten te regt
,
dat spoedig regt

zeer moeijelijk te verkrijgen is
,
maar de Regering vreest , dat

door eene opdragt van het hooger beroep in burgerlijke zaken
aan den Hoogen Raad ,

die klagten niet verminderen
,
veeleer

toenemen zouden.

Men klaagt over de kostbaarheid onzer regterlijke inrigting,

maar de Regering zou vermeenen, dat eene verandering van den
Hoogen Raad in een hof van appèl voor burgerlijke zaken , eene

aanzienlijke vermeerdering van het personeel in dat regterlijk lig—

chaam zou na zich slepen
,
zoodat de naar dat stelsel te verkrijgen

bezuiniging niet veel grooter zoude zijn dan die van het voor-
gedragen ontwerp, terwijl dergelijke maatregel geene verbetering

aan de instelling of den werkkring des Hoogen Raads zou aan-
brengen.

De Regering heeft wijders in overweging genomen de moeije-

lijkheden
,
die er zouden kunnen geboren worden uit een verschil

van jurisprudentie tusschen de twee of meerdere kamers van den
Hoogen Raad, welke gelijkelijk zouden regt doen in hooger be-

roep; moeijelijkheden die niet zouden verholpen kunnen worden.
De Regering geeft overigens in bedenking, of het uit een

staatkundig oogpunt wel raadzaam is
,
aan een en hetzelfde op-

perste geregtshof de beslissing bij souverein arrest
,
waartegen

geen enkel middel meer openstaat, op te dragen omtrent de
quaestiones juris et fu.cti, tevens; of het niet gevaarlijk is zulk

eene overwegende bevoegdheid, zonder eenig tegenwigt, aan edn
regterlijk ligchaam te verleenen ?

Een der gronden, welke zouden moeten leiden tot afschaffing

der cassatie in burgerlijke zaken, is de verhooging van kosten,

welke daaruit voortvloeijen.

De kostbaarheid onzer burgerlijke regtsbedeeling in het alge-

meen is echter elders te zoeken.

Zij is gelegen in de verschillende regten van zegel
,
registratie

en griffie , die de wet aan de regtzoekenden oplegt ; in de niet-

vereeniging der betrekkingen van advocaat en procureur ; in het

bestaand tarief van justitiekosten in burgerlijke zaken ; in de om-
slagtige proces-orde, die het Wetboek van Burgerlijke Regtsvor-
dering in vele gevallen voorschrijft.

Deze en andere zijn de oorzaken van de kostbaarheid onzer
regtsbedeeling

, en de Regering stelt zich voor , om , indien deze
voordragt tot Avet mogt worden verheven, wettelijke voorzieningen

omtrent de drie laatst opgenoemde punten aan de Staten-Generaal
voor te dragen.

Het middel van cassatie echter brengt in het algemeen niet

zooveel tot verhooging dier kostbaarheid toe, als men soms voor-
geeft. Ja, zelfs mag men aannemen, dat hoe meer de regtsspraak
van den Hoogen Raad zich vestigt omtrent vraagpunten van bur-
gerlijk regt, hoe meer die regtsspraak in cassatie leiden zal tot

vermindering van regtsgedingen en derhalve tot bevoordeeling ook
van de geldelijke belangen der ingezetenen.

Daarbij komt
,
dat de afschaffing der boete van cassatie , welke

in de bedoeling der Regering ligt, het middel der cassatie onkost-

baarder maken zal.

De Regering heeft het derhalve noodza^elijk gekeurd den Hoogen
Raad als hof van cassatie in zijn geheel bij deze voordragt te

handhaven, en de kennisneming der burgerlijke zaken in hooger

beroep , voor zooverre die in eersten aanleg bij de tegemvoordige
arrondissements-regtbanken behooren , op te dragen aan geregts-

hoven.

Zij stelt daartoe voor twee geregtshoven, die, belast met het

hooger beroep in burgerlijke zaken, gerekend mogen Avorden wel
bij magte te zullen zijn zich van de hun opgelegde taak te
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kwijten, zonder dat er verachtering in de afdoening van zaken te

vreezen zij.

Minder echter dan twee hoven, zou de Regering niet durven
voorstellen, omdat één hof geene waarborgen zou opleveren voor
eene spoedige en geregelde afdoening van zaken.

Het voorstel der Regering tot daarstelling van meer dan één
hof staat bovendien in verband met de voordragt, om namelijk

den lioogen Raad de kennisneming en beslissing ten principale,

bij cassatie in den zin van art. 105 der thans geldende wet op de
regterlijke organisatie, te ontnemen. In dat geval zal, bij afschaf-

fing van de regtsspraak des lioogen Raads ten principale, de zaak,
even als in de gevallen van art. 106 der tegenwoordige wet,
moeten verwezen worden naar een ander collegie, dan dat welks
uitspraak gecasseerd werd, en wel naar een collegie van niet

minderen rang en bevoegdheid dan het eerste.

Als zetels der twee geregtshoven stelt 'de Regering voor, de
steden Amsterdam en Arnhem

,
als daartoe, naar haar voor ’s hands

toeschijnt
,
de meest geschikte.

Tot het regtsgebied van het geregtshof in Noordholland zullen

behooren de raden van justitie en arrondissements-regtbanken
(voor zooverre deze in burgerlijke zaken regt doen in eersten aan-
leg), gezeteld in de provinciën Noord- en Zuidholland, Zeeland,

Utrecht en Friesland, waar met eene bevolking van 1,594,855
zielen, bij de tegenwoordige hoven dier gewesten werden aange-
bragt, gedurende de jaren 1850 en 1851 202 appellen in burger-
lijke zaken, of 97 in 1850 en 105 in 1851.

Onder het regtsgebied ian het geregtshof in Gelderland zijn

gebragt de raden van justitie en arrondissements-regtbanken in de

overige provinciën.

De bevolking dier gewesten, berekend, even als die der vroeger

genoemde provinciën, naar de volkstelling van November 1849,
bedraagt 1,1 57,60 1 zielen.

Het getal burgerlijke zaken in hooger beroep, bij de provinciale

hoven aldaar aangebragt, bedroeg in 1850 94, in 1851 110, te

zamen 204.

Men heeft getracht het regtsgebied der beide geregtshoven zoo-

veel mogelijk in te rigten in verband met bovenstaande opgaven.
In plaats der elf tegenwoordige provinciale geregtshoven komen

derhalve
,
met eenen anderen werkkring

,
de twee hoven te Am-

sterdam en Arnhem.
Naar den verderen inhoud der wets-voordragt, zal wijders de

regterlijke magt bestaan uit elf raden van justitie
,
drie en twintig

arrondissements-regtbanken en honderd en vijftig kantongeregten.

Van de arrondissements-regtbanken en kantongeregten valt hier

ter plaatse niets meer te zeggen, dan dat beider bevoegdheid
eenigermate is veranderd en uitgebreid. Overigens blijft hun
werkkring en getal beide onveranderd.
De Regering erkent de bezwaren die aan de opheffing van iedere

regtbank of kantongeregt zijn verbonden, en is van oordeel, dat

geene vermindering kan plaats hebben zonder de belanghebbende
ingezetenen meer of minder te benadeelen. Alleen onder het

opzigt van bezuiniging kan dergelijke maatregel verdedigd worden,
doch die bezuiniging zoude minder bedragen dan eenigen zich

welligt voorstellen, vermits de justitiekosten bij iedere opheffing

ongetwijfeld zullen vermeerderen.
Overigens gelfit het hier een punt dat met het stelsel van het

ontwerp in geen verband staat, en waarop, zoo noodig, altijd kan
worden tcruggekomen.
De regtbanlcen, thans in de hoofdplaatsen der elf provinciën van

het Koningrijk gevestigd, verwisselen haren naam met die van
raden van justitie

,
ten einde haar te onderscheiden van de overige

arrondissements-regtbanken
, met welke zij gelijke bevoegdheid in

burgerlijke en correctionele zaken hebben
,
maar van welke zij in

zooverre verschillen , dat zij daarenboven kennis nemen

:

1°. van alle misdrijven, welke in onze tegenwoordige wetge-
ving nog den naam van misdaden voeren ,

voor zooverre die

gepleegd worden binnen de provincie
;

2". van alle correctionele appellen tegen vonnissen in de pro-
vinciën gewezen.

liet hooger beroep in criminele zaken is in deze voordragt niet

opgenomen.
Naar het inzien der Regering zijn ten aanzien van de beregting

der criminele zaken drie stelsels denkbaar.
Men kan terugkeeren tol het stelsel van do jury, dat vóór 1813

hier te lande bestond, en met dat jaar verviel, maar de Regering
heeft de overtuiging niet, dat do openbare meening deze wijze
van regtsspraak is toegedaan. Zij acht hot beter dat de regts-

spraak door gezworenen achterwege blijve, tot dat eene toenemende
politieke ontwikkeling der natio de bestaande denkbeelden op dit

punt zal hebben gewijzigd.

Men kan het hooger beroep ook in criminele zaken toelaten,

hetzij, gelijk eene vroeger ingediende wets-voordragt modebragt

,

door de kennisneming er van aan een zeker aantal geregtshoven
op te dragen, hetzij door de beregting ook der misdaden aan de

[

regtbanken van ieder arrondissement toe te vertrouwen, met
hooger beroep op eene regtbank in de hoofdplaats van iedere

provincie.

Noch het een noch het ander komt echter wenschelijk voor.

Het stelsel der hoven van appèl voor criminele zaken is kost-

baar door het talrijker personeel daarvoor benoodigd ,
maar vooral

door de justitiekosten , die, wat men er ook van zegge , daarmede
zeer aanzienlijk zouden klimmen. Het is bezwarend

,
ja drukkend,

voor de ingezetenen
, die van het eene gewest maar het andere

,

in welk jaargetijde ook, zouden verpligt kunnen worden over te

komen om getuigenis der waarheid af te leggen.

De beregting der misdaden op te dragen aan iedere regtbank
van een arrondissement, al zij het dan ook maar in eersten aanleg,

acht de Regering almede onraadzaam.
Het is bezwaarlijk te vergen, dat een Staat voor alle zijne regt-

banken op eens het benoodigd getal bekwame criminalisten

oplevere.

Geen land in Europa heeft, zooveel de Regering weet, iets

dergelijks nog beproefd.

Het schijnt onraadzaam dat Nederland daarmede een aanvang
make.
De Regering althans heeft, boven dit of iets dergelijks, ver-

kozen de criminele zaken te laten beslissen in eersten en hoogsten

aanleg door een beperkt aantal regtbanken, daartoe bij uitzonde-

ring bestemd.

Zij stelt dit voor, met het oog op eene veeljarige ondarvinding
,

hier te lande verkregen, en die niet anders dan gunstig heeten

mag; — met het oog op het grooter getal regters, die in criminele

dan in correctionele zaken zullen zitten ; op de keuze van een

bekwaam personeel, hetgeen voor slechts elf raden van justitie

mogelijk is; op de voorloopige instructie die voor moeijelijke en
ingewikkelde strafzaken zal bijbehouden blijven en de waarborgen
eener goede regtsbedeeling vermeerdert.

Afgaande op deze overwegingen , durft de Regering gerustelijk

haar stelsel aanbevelen. Het is eenvoudig, betrekkelijk min
kostbaar, door veeljarige ondervinding geruggesteund

,
met de

zienswijze en gebruiken der natie niet strijdig, voor hare inge-

zetenen niet drukkend en genoegzame waarborgen voor eene goede
regtsbedeeling opleverend.

Nog een enkel woord zij gezegd van de ambtenaren van het
openbaar ministerie bij de kantongeregten.

Het nut van vaste ambtenaren van dien aard ook bij de kanton-
geregten acht de Regering niet twijfelachtig, en is bij de vorige

voordragt, naar zij meent, voldingend aangetoond. Het bezwaar,
dat er met grond is tegen aan te voeren, zijn de onkosten daaruit

te wachten. Daarvoor meende de Regering echter niet te mogen
terugdeinzen ,

waar het eene nuttige instelling geldt. De kosten

zullen evenwel, naar het ontwerp, aanmerkelijk worden ingekort

door de bepaling ,
dat één ambtenaar van het openbaar ministerie

voor meer kantongeregten kan worden aangesteld.

Al bestond er overigens verschil van gevoelen omtrent deze

instelling, men zal moeten erkennen, dat zij noodzakelijk is door

de bepaling van art. 62 der gemeentewet, waarbij de betrekking

van burgemeester onvereenigbaar is verklaard met die van amb-
tenaar van het openbaar ministerie bij eenig regterlijk collegie;

eene wetsbepaling, welker wijziging onraadzaam voorkomt.
Alvorens deze algemeene beschouwingen te eindigen, moet de

Regering nog kortelijk mededeelen welke de geraamde bezuiniging

zijn zal van de regterlijke inrigting, waarvan de invoering bij

deze wordt voorgesteld.

Er zal minder worden uitgegeven dan thans:

1°. Tractementen der leden en ambtenaren van de
provinciale hoven f 367,800

2°. Deurwaarders bij die collegien 10,800
3°. Toelagen voor kleine onkosten 24,000

Er zal meer worden uitgegeven :

1°. Tractementen der leden en ambtenaren van de

twee geregtshoven .... * f

2°. Toelage voor kleine onkosten dier collegien .

3°. De 11 raden van justitie zullen meer kosten

dan de tegenwoordige arrondissements-regtbanken in

do hoofdplaatsen der provinciën

4°. Meerdere toelage voor kleine onkosten aan die

collegien

5°. Tractementen der ambtenaren van het openbaar

ministerie bij de kantongeregten

402,600

90.000

4,000

125,000

3,600

30.000

. f 252,600

Bezuiniging f 402,600

Meerdere uitgave . . . 252,600

Blijft bespaard . ... t' 150,000 ongeveer.
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EERSTE AFDEELING.

Algemeene bepalingen.

Men heeft in de verdeeling dezer wet het voorbeeld gevolgd

van die, welke het regtswezen thans beheerscht , ,
en de ver-

schillende onderwerpen in even zoovele afdeelingen afgescheiden.

Art. 3. De benaming van kantonnalen commissaris van politie ,

ter aanduiding van den ambtenaar van het openbaar ministerie bij

de kantongeregten
,
heeft bij de vroeger gedane voordragt beden-

king ontmoet.

De Regering heeft getracht dien ambtenaar eenen titel te geven,

meer overeenkomende met zijnen werkkring, die uit den aard

meer tot de justitie dan tot de politie behoort. Die titel wijst

ook aan ,
dat hij onmiddellijk onder de bevelen staat van den

officier van justitie van het arrondissement.

Art. 4. Het 2de lid des artikels ,
dat ook in de bestaande wet

eene tegenstelling schijnt te moeten zijn van het 1ste lid , is in

dien zin aangevuld.

Gelijk het 1ste lid van de bevoegdheid van het openbaar ministerie

in strafzaken handelt, zoo gewaagt het volgende lid van die be-

voegdheid in burgerlijke zaken.

Art. 7. Men heeft met voordacht de instelling der vice-presi-

denten behouden.

Die van nabij met de dienst der justitie bekend is , zal bekennen,

dat het in haar belang is een bepaald persoon aangewezen te zien

als voorzitter van iedere kamer
,
waaruit een collegie bestaat.

Art. 9. De redactie van dit artikel (art. 8 oud) heeft men
getracht te verbeteren.

De bestaande wet spreekt dan eens vaneen ambt, waaraan eene

vaste wedde verbonden is ,
dan weder van eigenlijk bezoldigde

ambten.

Men heeft de eerste uitdrukking doen wegvallen , en met de

tweede het artikel in verband gebragt.

Er zijn gevallen aanwezig, waar een ambtenaar, met zijne reg-

terlijke betrekking, eenig bedrijf of nering uitoefent, aan het

regt van patent onderhevig.

Voor de achtbaarheid der justitie is het uit meer dan één oog-

punt wenschelijk, dat daaraan een einde kome. Het wordt daarom
in het artikel verboden, middellijk en onmiddellijk, ten aanzien

van den regterlijken ambtenaar zelven, ten aanzien van zijne

huisgenooten evenzeer.

De onvereenigbaarheden ,
in het artikel uitgesproken

,
konden

echter, in het belang der justitie, niet wel tot de regters-plaats-

vervangers worden uitgestrekt.

Hierbij zij overigens opgemerkt, dat door het voorgesteld artikel

het bepaalde in art. 8 der wet op het notaris-ambt van 9 Julij

1842
(
Staatsblad n°. 20) wordt gewijzigd, voor zooverre aldaar

de betrekkingen van notaris en ambtenaar van het openbaar

ministerie bij een kantongeregt vereenigbaar zijn gesteld. Die
bepaling had destijds eenen aannemelijken grond in art. 45 1ste lid

der wet op de regterlijke organisatie, welke echter nu niet meer
gelden kan

,
daar de burgemeester eener gemeente geen ambtenaar

van het openbaar ministerie bij een kantongeregt meer zijn zal, en

mitsdien geene reden meer bestaat den notaris, al wordt hem ge-

lijktijdig het ambt van burgemeester opgedragen
,
de betrekking

van ambtenaar van het openbaar ministerie te laten waarnemen.
Het tegendeel is zelfs raadzaam te oordeelen.

Dat het lidmaatschap van den gemeenteraad met dat der reg-

terlijke magt vereenigbaar is, behoefde niet gezegd te worden.
De betrekking van lid van den gemeenteraad is buiten twijfel

geen eigenlijk bezoldigd ambt.
Bovendien heeft men art. 23 der gemeentewet van 29 Junij 1851

[Staatsblad n°. 85) slechts in te zien
,
ter overtuiging , dat ook in

het tegenwoordig art. 9 het lidmaatschap van den gemeenteraad
met stilzwijgen kan worden voorbijgegaan.

Vereenigbaar wordt hier uitdrukkelijk verklaard de betrekking

van lid of secretaris- eener commissie van toezigt over gevangenis-
sen, hetzij strafgevangenissen of anderen.

De Regering stelt er prijs op
,
dat de bevoegdheid der leden

van de regterlijke magt om lid of secretaris van dergelijke com-
missien te zijn

,
nimmer betwijfeld of in ontkennenden zin beslist

kunne worden.
Het welbegrepen belang van het gevangeniswezen brengt dit zeer

zeker mede. De geringe geldelijke vergoedingen en abonnementen,
welke die commissien of hare secretarissen genieten, zouden dien

twijfel kunnen doen ontstaan.

Art. 13, n°. 2. Na hetgeen op art. 9 gezegd is, omtrent het

verbod voor de leden der regterlijke magt om eenig bedrijf' uit te

oefenen waarvan patent geheven wordt, zou welligt de mogelijkheid

eener failliet-verklaring ten aanzien van die leden weêrsproken
kunnen worden, indien niet in dit artikel de rede was ook van de
regters-plaatsvervangers

, op welke het verbod van patent te nemen
niet slaat.

Art. 16. De bepaling, dat de standplaats der substituut-officie-

ren bij de kantongeregten wordt aangewezen door den Koning,
staat in verband met art. 34 laatste lid

,
volgens hetwelk één

ambtenaar van het openbaar ministerie zal kunnen aangesteld

worden voor meer dan één kanton.
De aanwijzing zal afhankelijk zijn van plaatselijke omstandighe-

den
, vooraf niet te voorzien.

Art. 25. Men mag het er voor houden, dat met voordacht
in art. 24 der bestaande wet van de kantonregters geen gewag
is gemaakt. In het tegenwoordig ontwerp althans was dit het

geval.

Het ligt, naar de Regering vermeent, juist in het karakter
van het ambt der kantonregters soms met de ingezetenen van hun
kanton in persoonlijke aanraking te komen, ten einde aldus door
hunne vredelievende bemiddeling en tusschenspraak ,

door den
invloed

,
dien hun persoon en ambtsbediening voornamelijk ten

platten lande medebrengen
, vrede te stichten in de gezinnen en

zoo mogelijk de regtsgedingen te voorkomen.
Maakt men het verbod van art. 25 (24 oud) van toepassing op

den kantonregter, gelijk in het gewijzigd wets-ontwerp
,
vroeger

voorgedragen, naar aanleiding van gevallene aanmerkingen, ge-
daan werd, dan wordt zijn werkkring op een zeer belangrijk punt
tot nadeel der ingezetenen beperkt.

TWEEDE AFDEELING.
Van de kantongeregten.

Art. 33. Het voorstel om de ambtenaren van het openbaar
ministerie bij de kantongeregten te doen aanstellen en werkzaam
zijn bij meer dan één kantongeregt, heeft een tweeledig doel.

In de eerste plaats wordt de instelling er veel minder kostbaar

door.

In de tweede plaats mag men het er voor houden dat er in

vele kantons geene genoegzame werkzaamheden zich zouden op-
doen voor den substituut-officier, indien deze zich bepaalde tot

slechts één kanton.

De gedrukte Geregtelijke Statistiek doet zien, dat bij sommige
kantongeregten weinig strafzaken voorkomen, en het is niet te

verwachten, dat, door de voorgestelde uitbreiding van bevoegd-
heid der kantonregters, het getal hunner strafzaken in die mate
zou toenemen, dat niet de vervolging er van over meer dan één
kanton aan één cn denzelfden ambtenaar zou kunnen worden toe-

vertrouwd.
Art. 36. De Regering heeft geene voldoende redenen gevonden

om eene benoeming voor het leven ten aanzien der kantonregters

voor te stellen.

Zij ziet niet in, dat de bestaande wet op dit punt verkeer-

delijk heeft gewerkt, met name niet dat de onafhankelijkheid der

kantonregters daardoor verkort zou zijn.

In het belang der justitie acht zij veeleer eene periodieke aftre-

ding ,
die de gelegenheid geeft het personeel der kantongeregten

voortdurend in goeden staat te houden, wenschelijk.

De kantonregters staan geheel op zich zelve
;
kunde en geschikt-

heid van anderen kan hier niet aanvullen wat elders mogt ontbre-

ken
,
gelijk bij hoven of regtbanken : eene toepassing van art. 13

der wet zal uit den aard der zaak alleen in gewigtige gevallen

plaats hebben. De dienst der justitie, de regten en belangen der

ingezetenen kunnen echter door gevallen van oogenschijnlijk minder
gewigt evenzeer worden verkort, en daartegen kan door eene perio-

dieke aftreding met vrucht worden gewaakt.
De regeling bij de wet van den rang der plaatsvervangers na

herbenoeming, is wenschelijk geoordeeld, daar dit punt reeds een en

andermaal tot moeijelijkheden aanleiding gaf.

Art. 45. Bij de voorgestelde uitbreiding van de bevoegdheid

der kantonregters in strafzaken, had men het oog zoowel op do

straffen, die bij gemeentelijke en provinciale verordeningen tegen

hare overtreding kunnen worden bedreigd , als en met name op

de straffen, welke de jagtwet van 6 Maart 1852
(
Staatsblad n°. 47)

vaststelt, waar boete en gevangenisstraf het maximum kunnen
bereiken, dat het art. 45 aangeeft. In het voor te dragen Wetboek
van Strafregt zal men, door de bepaling van het maximum der

straffen, nog andere misdrijven tot de bevoegdheid der kantonreg-

ters kunnen brengen.

DERDE AFDEELING.
Arrondissements -regtbanken.

Gelijk hiervoren reeds gezegd is , in het bestaan der arrondis-

sements-regtbanken wordt geene verandering wan overwegenden

aard voorgesteld. De toelichting dezer afdecling vordert dan ook

slechts weinige regelen.

Art. 55. Alle door de regtbanken in eersten aanleg gewezene
strafvonnissen worden aan het hooger beroep onderworpen.

De geringe uitzondering, welke de wet daarop thans maakt,

is inderdaad van weinig beteekenis.

Het schijnt wenschelijk, dat aan alle veroordeelden tot straf

het hooger beroep op den raad van justitie der provincie worde
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toegekend; welk laatste collegie aldii3 een nog meer volledig toe-

zigt over de regtbanken van zijn regtsgtbied erlangt.

Tevens achtte de Regering het onnoodig ,
en zelfs min wensche-

lijk, de burgerlijke vordering tot vergoeding van kosten en schade,

voor zooverre de beleedigde partij die bij den strafrcgter wenscht

te brengen, tot eene zekere som te beperken.

De strafgedingen, waarbij die burgerlijke vordering gevoegd

kan worden, zijn niet van dien ingewikkelden aard, dat het on-

derzoek der strafvordering de beoordeeling der gedane kosten of

geledene schade zou kunnen belemmeren of omgekeerd.

Bij onbeperkte toelating van het hooger beroep ten correctionele ,

vervalt bovendien een voorname grond voor de bepaling eener

vaste som ; eene bepaling welke in verband stond met de be-

voegdheid 'der regtbanken om in burgerlijke zaken in eersten

aardeg of in het eerste en hoogste ressort regt te spreken.

iRr bestaat derhalve geene reden de beleedigde partij te nood-
zaken hare vordering, wanneer die een zeker bedrag te boven
gaat, bij den burgerlijken regter afzonderlijk in te stellen, hetgeen

slechts tot onnoodige onkosten en oponthoud leidt.

Art. 57. Er is ,
naar het oordeel der Regering, geen bezwaar

in, ook in strafzaken de regtbanken te doen regt spreken in

oneffen getale, met drie regters.

Staking van stemmen en botsingen van anderen aard worden
tevens op deze wijze vermeden.

VIERDE AFDEELING.

Baden van justitie.

Artt. 59 en 60. Reeds in den aanvang dezer memorie is de

werkkring en bevoegdheid der raden van justitie kortelijk geschetst.

Men vindt de daartoe betrekkelijke bepalingen in art. 59, dat

den raad vau justitie doet kennen als arrondissements-regtbank

voor het eerste arrondissement van de provincie, welker hoofd-

plaats ’s raads zetel is; — in art. 60, dat den raad aanwijst als

vervangende het provinciaal geregtshof in diens kennisneming van

de criminele zaken en het hooger beroep ten correctionele.

Art. 60 n°. 1. Zoolang het Wetboek van Strafregt onveranderd

blijft, is de bedoeling, bij wege eener voor te dragene transitoire

bepaling
,
de kennisneming der raden van justitie krachtens art. 60,

n°. 1 , te bepalen tot de tegenwoordige misdaden , dat is, tot die

misdrijven, waartegen tuchthuisstraf van 5 jaren of zwaardere

straffen bedreigd zijn ,
en alle tegenwoordige wanbedrijven ook

door de raden van justitie slechts iu eersten aanleg, en met
toelating van hooger beroep, te doen beregten.

Het in art. 60 n°. 1 voorgedragene ,
stelt mitsdien de bevoegd-

heid der raden van justitie daar voor de toekomst, gelijk zij zal

werken na invoering van een nieuw Wetboek van Strafregt.

N°. 2 b. Blijkens art. 59 in verband met art. 61, neemt ééne

der kamers van den raad van justitie, in eersten aanleg en be-

houdens hooger beroep ,
kennis van alle die misdrijven

(
wanbedrijven

)

,

welke in de overige arrondissementen eener provincie, alsmede

in eersten aanleg, ter beregting staan van de regtbanken.

Het hooger beroep der in die strafzaken door ééne der kamers

van den raad geslagene vonnissen meent de Regering ter kennis-

neming te mogen opdragen aan ééne der andere kamers van

dienzelfden raad.

Zij acht deze toekenning van bevoegdheden verkieslijk, als min
kostbaar en eenvoudig, zonder dat men, wanneer men haar

onpartijdig beschouwt, voor eene verkeerde regtsbedeeling daarbij

zal behoeven te vreezen.

Het appèl ten correctionele zou, bij het verlaten van dat stelsel,

moeten worden opgedragen, hetzij aan geregtshoven
,

gelijk op

meer ruime schaal (ten aanzien van alle correctionele en criminele

zaken) in eene vroegere voordragt gedaan was
,
doch dit ligt niet

in de oeconomie van het tegenwoordig wets-ontwerp , hetzij aan

eenen naburigen raad van justitie, in den zin der artt. 200 en

volgende van de Code d’ Instruction Criminelle, hierin tot 1838,

binnen het regtsgebied van het Hooggeregtshof te ’s Gravenhage,

in acht genomen.
Tegen elk buiten de provincie toegelat,en hooger beroep in straf-

zaken zullen echter steeds met grond kunnen worden aangevoerd

éensdeels de daaruit te verwachten verhooging van justitiekosten

,

anderdeels het onmiskenbaar ongerief der ingezetenen , als getui-

gen ,
in zoodanige appèl-zaken betrokken.

Daarbij komt , wat betreft het hooger beroep van den eenen
raad van justitie op den anderen, dat de ondervinding, tot 1838
hier te lande verkregen , niet van zoo gunstigen aard is , dat

wederinvoering van het destijds verlaten stelsel zich aanbevelen
zoude.

Artt. Cl en 62. Men zou bij den eersten opslag deze artikelen

ligtelijk als reglementair on als niet in de wet te huis behoorendc,
beschouwen.

Intusschen heeft de Regering gemeend hen hier te moeten op-

nemen.
Zij staan in naauw verband met den werkkring "der radeu van

justitie verzekeren den geregelden gang hunner werkzaamheden,
die zonder deze artikelen niet volledig zouden worden overzien
en verzekerd.

De zwaardere misdrijven (de criminele zaken) alsmede het hooger
beroep ten correctionele zal worden beregt in oneffen getale

, en

wel met vijf regters.

In verband met het bepaalde in art. 57 meent de Regering dit

voor stelselmatig te mogen houden , en tevens acht zij dit getal

als voldoende in het belang der aangeklaagden.

VIJFDE AFDEELIXG.
De geregtshoven.

Deze afdeelmg acht men genoegzaam toegelicht in de algemeene
beschouwingen dezer memorie, waarnaar derhalve verwezen wordt.

ZESDE AFDEELIXG.
De Hooge Baad.

Art. 76. Men heeft het voorbeeld nigt gevolgd, in de vroegere
voordragt gegeven, om namelijk alle vordeiingen ter zake van
regtsweigering te brengen bij den Hoogen Raad.
Men wenscht dit punt geregeld te laten in het Wetboek van

Burgerlijke Regtsvordering.

Art. 87. De manier van verwijzing
,
gelijk die in art. 106 der

tegenwoordige wet Avordt bepaald, verdient, naar het oordeel der
Regering, geene navolging.o 7 o 00
Er bestaat geene voldoende reden, waarom eene zaak, nadat

een daarin gewezen vonnis of arrest vernietigd werd, zou moeten
verwezen worden naar eenen hoogeren regter

, dan die welke oor-
spronkelijk haar beregtte.

Dit stelt noodzakelijk strijd daar tegen de algemeene regelen
van bevoegdheid , bij de wet gehuldigd.

Het maakt in strafzaken de justitiekosten zwaarder, door eene
eenvoudige overtreding niet voor een naburig kantongeregt

, maar
voor de dikwerf meer verwijderde arrondissements-regtbank te bren-
gen ,

of door, op gelijke wijze, een hof te doen kennis nemen van
eene correctionele zaak in eersten aanleg.

De Regering heeft daarom de manier van verwijzing van art. 106
der bestaande wet verlaten , en als regel aangenomen

, dat de
verwijzing steeds plaats heeft naar eenen regter of een regterlijk

ligchaam van gelijken rang.

Deze bepaling heeft ook dit voor , dat men geene uitzondering
daarop behoeft te maken, gelijk in n°. 3 van art. 106 op het be-
ginsel des artikels gemaakt is.

Artt. 87 — 89. Bij de algemeene beschouwingen
, waarmede de

tegenwoordige memorie aanvangt, is reeds gezegd, dat in het be-
staan en den werkkring des Hoogen Raads slechts eene enkele
belangrijke wijziging gemaakt is.

Die wijziging treft men aan in de hier behandelde artikelen.

Zij strekt om aan den Hoogen Raad de bevoegdheid te ontne-
men , die hij thans krachtens art. 105 der wet bezit, om namelijk
in zekere gevallen, bij cassatie van het vonnis of arrest, ten prin -

cipale op de daadzaken regt te doen.

De Regering is van oordeel, dat die bevoegdheid moet weg-
vallen.

In de eerste plaats acht zij het gevoelen juist dergenen
, welke

de bevoegdheid van den Hoogen Raad om regt te doen ten prin-

cipale voor bovenmatig houden , als kunnende leiden tot misbruik
en belemmering der andere magten in den Staat, als kunnende
ontaarden in eene soort van wetgevende magt.

Dit punt is, onder meer andere schrijvers , door Meijer in zijne

Institutions Judiciaires te goed ontwikkeld , dan dat het noodig zou
zijn het ook hier in het breede te bespreken.

Ten tweede en van den anderen kant, heeft men sedert 1838
de onvolledigheid van het stelsel van art. 105 der bestaande wet
leeren kennen.

De Hooge Raad moge, zoo dikwerf zich de gelegenheid daartoe
voordoct, op de daadzaken regt doen en eene regtsquaestie ten prin-

cipale beslissen , zijne beslissing, hoe standvastig ook telken male in

gelijken zin gegeven ,
verbindt de overige regtscollegien niet , en

het staat iederen kantonregter of regtbank vrij, voortdurend de

jurisprudentie van den Hoogen Raad ter zijde te stellen.

Van daar ontstond dikwerf een hardnekkige strijd van begin-

selen tussehen den Hoogen Raad oneen of meerdere regtscollegien,

een strijd even nadeelig voor de achtbaarheid van den Hoogen
Raad , als voor de bijzondere belangen

,
die daarin worden mede-

gesleept.

Men herinnere zich slechts, om één voorbeeld uit meerdere aan
te halen, hoe vele arresten en vonnissen van hoven en regtbanken
werden gecasseerd, met toepassing van art. 105 der bestaande

wet
,

op grond dat bij de vernietigde uitspraken geene herhaling

van misdrijf was aangenomen , na voorafgaande veroordeeling

door den militairen regter.

Die vernietiging van zoo vele arresten en vonnissen baatte

weinig of niet tot beslechting van den strijd van govoclens, en
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nog zou die hoogst waarschijnlijk met gelijke hardnekkigheid ge-

voerd worden ,
ware niet ten laatste de wetgever tusschen beide

getreden.

Het thans bestaande stelsel werkt onvoldoende.

Het is niet bij magte , zonder hulp van elders
,
een zich op-

doenden strijd te besleckt.en.

Tegen dit alles wegen niet op de bezwaren
,

die plegen aange-
voerd te worden tegen het stelsel , dat in de aangebodene wets-
voordragt is omhelsd.
Ten onregte wordt dat stelsel als kostbaarder voorgesteld, dan

dat der bestaande wet.

Het is waar, die ééne zaak, welke eerst gecasseerd en geren-
voijeerd wordt, daarna door den aangewezen regter behandeld en
vervolgens welligt wederom in cassatie gebragt wordt, die zaak
zal de daarin betrokkene partijen duur, welligt zeer duur te

staan komen.
Maar die ééne zaak geeft dan ook aanleiding tot het vestigen

eencr vaste jurisprudentie, of liever tot het voor goed uitmaken
van den gebleken strijd.

Die ééne zaak met de daardoor uitgelokte en daarop gevolgde

eindbeslissing, snijdt voor de toekomst eiken strijd van gelijken

aard af, voorkomt alle verdere regtsgedingen van gelijke strek-

fi
king.

Wel verre dus dat het zoogenaamd renvooijen-stelsel van kost-

baarheid zou kunnen worden beschuldigd, zal het in de uitkomst
blijken voor de ingezetenen des lands in het algemeen, ook uit

een geldelijk oogpunt, eene ware weldaad te zijn.

Men heeft tegen het renvooijen-stelsel
,
gelijk het Fransche regt

, dit kende, ten andere en met meerderen grond aangevoerd, de
mogelijkheid, dat de zaak, welke tot het gerezen geschil' van
gevoelens omtrent de toepassing eener wet aanleiding gaf, niet

wel op eene regtskundig juiste wijze tot een eind te brengen
scheen , daar aan de wets-interpretatie

, ingevolge het gerezen
geschil te geven, toch moeijelijk, immers slechts met opoffering

der ware regtsbeginselen
, eene terugwerkende kracht kan toege-

kend worden.
Men heeft in het voorgedragen art. 88 die zwarigheid voor-

zien
,

en aan de eenmaal gerenvoijeerde zaak, wanneer die tot

den Hoogen Raad met dezelfde gronden van cassatie terugkeert

,

bij dat collegie eene eindbeslissing verzekerd ten principale met
I
elf raadsheeren.

Eindelijk bepaalt het art. 89 op hoedanige wijze voor de toe-

komst een regtspunt, als dat, waarover de Iiooge Raad moest
uitspraak doen ten principale met elf raadsheeren, zal worden
begrepen en door den regter beslist.

Eene uitlegging der wet door de daartoe uitsluitend bevoegde,
dat is de wetgevende magt, wordt voor die gevallen gebiedend
voorgeschreven.

Heeft zich zoodanige strijd van gevoelens tusschen den Hoogen
Raad en één of meerdere regtscollegien opgedaan, dan moet de
wetgevende magt daarvan gesaisisseerd

,
en tot eene wetsverklaring

geroepen worden.
Langs dien weg wordt op gevoegelijke wijze een eind aan het

geschil gemaakt , en de mogelijkheid benomen , welker bestaan
onder de tegenwoordige wet door vele voorbeelden gestaafd wordt

,

van eenen strijd zonder einde tusschen het opperste geregtshof
in den Staat en de lagere collegien.

Het is waar, de wetgever kan ook nu tusschen beide treden,
gelijk hij bijv. deed bij de wet van den 3den Maart 1852 (Staats-
blad n°. 20) ,

maar dat voorbeeld toont juist aan, hoe nuttig en
noodzakelijk een gebiedend voorschrift ten aanzien eener te gevene
wets-uitlegging is

,
hoe noode zonder zoodanig voorschrift de

wetgevende magt zich dergolijken strijd aantrekt.

De Minister van Justitie
,

Steens.

[LXXXIX. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet tot wijziging van Hoofdstuk IXB
der Staatsbegrooting van 1853 (Postkantoor te Amsterdam).

Bij eene Koninklijke boodschap van 18 September 1851
, werd

aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter overweging aan-
geboden een Ontwerp mn Wet tot wijziging van het IXde hoofd-
stuk B der Staatsbegrooting over dat jaar, om daardoor de noodige
gelden te erlangen tot het bouwen van een nieuw postkantoor te
Amsterdam. Die wets-voordragt werd in de Afdeelingen onder-
oeht, doch bleef in de jongste zitting der Staten-Generaal onaf-

BUBI.A.B VAN DB NEDUSLANDSOSSE STAATS-COCRANT. 1859 1853.

gedaan. De oorzaak hiervan blijkt uit den aanhef der Memorie
van Toelichting, Avelke gevoegd is bij een wets-ontwerp van
soortgelijken aard als het zoo even vermelde, hetwelk bij Konink-
lijke boodschap van 8 Maart jl. aan de Tweede Kamer is inge-

zonden
,
en waarvan het onderzoek, dat op 12 Maart jl. in de

Afdeelingen plaats had, de navolgende uitkomsten heeft opgeleverd.

§ 1. De Regering geeft in hare Memorie van Toelichting te

kennen, dat de wisseling van denkbeelden, die over dit onder-
werp tusschen haar en de Commissie van Rapporteurs, die in de

afgeloopene zitting met het onderzoek van het toen aanhangig
wets-ontwerp belast was , heeft plaats gehad, geleid heeft tot het

doen instellen van een nader administratief onderzoek. Vrij alge-

meen had men verwacht met de resultaten van dat onderzoek
meer in de bijzonderheden te worden bekend gemaakt. Het scheen
immers

, om de Kamer in staat te stellen de tegenwoordige wets-
voordragt aan de hier bedoelde resultaten te toetsen

, niet vol-

doende eenvoudig ter harer kennis te brengen, dat de uitslag van
het onderzoek geene verandering in de denkwijze der Regering
heeft ten gevolge gehad. Sommige leden meenden zelfs in de
Memorie van Toelichting aanleiding te vinden tot den twijfel of

aan het bedoelde administratief onderzoek wel eene behoorlijke

rigting was gegeven. Zij meenden namelijk het er voor te moeten
houden , dat er niet zoo zeer onderzocht was geworden of niet

,

onafhankelijk van het bestaande plan, met mindere kosten een allezins

doelmatig en geschikt gebouw zou zijn daar te stellen , maar dat

men zich hoofdzakelijk schijnt te hebben bepaald bij het onder-
zoek, of een gebouw naar het bestaande plan voor minder dan de
aangevraagde som zou zijn op te rigten. Indien nu een behoorlijk

verslag van het door de Regering gehouden onderzoek gegeven
was, dan had men daaruit kunnen zien, hoedanig het was inge-

steld, en met genoegzame kennis van zaken tot de beantwoording
kunnen komen van de vraag waarop het hier voornamelijk aan-
komt

,
of het niet mogelijk is een even doelmatig gebouw als het

ontworpene met mindere kosten te verkrijgen. Vele leden drongen
dus op eene nadere, meer naauwkeurige mededeeling aan van de
uitkomsten van het hier bedoelde administratief onderzoek, waar-
door van zelf aanleiding zou worden gegeven, om, behalve de reeds

ingezonden teekeningen en plans
,
ook de herziene begrooting der

kosten van het op te rigten gebouw ter inzage der leden over te

leggen , welke overlegging men alsnog wenschte gedaan te zien.

§ 2. Met opzigt tot de voordragt zelve, zijn in al de Afdeelin-

gen dezelfde bedenkingen gerezen, die tegen de vorige waren ge-
rigt, met uitzondering evenwel van hetgeen bij het vorig onderzoek
verhandeld is over het zoeken naar eene andere gelegenheid voor
de plaatsing van het postkantoor. Daaromtrent waren bij de
overweging in de Afdeelingen van het vroegere wets-ontwerp
eenige denkbeelden geopperd, waarvan de Memorie van Toe-
lichting gewaagt. Na de op dit punt in die Memorie gegevena
verzekering, dat noch het Huis onder ’t Zeil, noch de andere
onderzochte plaatsen eene goede gelegenheid aanbieden, en bij de
overtuiging

, die algemeen bestaat
,

dat het postkantoor niet te

zeer verwijderd moet zijn van de koopmansbeurs, kon men zich

vrij algemeen vereenigen met de denkwijze der Redering, om voor
het te bouwen postkantoor geene andere standplaats te kiezen.

Vele leden gaven zelfs eenige bevreemding te kennen, dat men er

aan had kunnen denken , om het postkantoor naar de Nieuwe
Markt over te brengen. Zij zouden het voor een groot ongerief

houden
, indien zoodanige verplaatsing naar een zoo afgelegen

gedeelte der stad wezenlijk plaats had. De leden van deze Com-
missie, die tot de vorige Commissie van zelfstandige rapporteurs
hebben behoord

,
meenen als eigene opmerking hierbij te moeten

voegen ,
dat zij zich niet herinneren

, dat het denkbeeld
,
om het

postkantoor op de Nieuwe Markt te bouwen, van laatstgemelde

Commissie , bij het door haar met den Minister gehouden over-
leg, zou zijn uitgegaan.

§ 3. Bij het onderzoek van het vorig wets-ontwerp had het
aanzienlijk bedrag der aangevraagde geldsom, gevoegd bij de
vrees, dat, na Amsterdam, meerdere plaatsen, wier postkanloren

,

wat hunne inrigting betreft, te wensehen overlaten, op gelijken

maatregel zouden aandringen, het hoofdonderwerp der gerezene
bedenkingen uitgemaakt. Ook bij de overweging van de tegen-
woordige voordragt zijn die bedenkingen ter sprake gekomen. Het
cijfer der kosten werd vrij algemeen te hoog gevonden. Men
ontkende niet, dat die som voor de uitvoering van het bij de
Regering aangenomen plan kon benoodigd zijn, en er waren zelfs

leden , die het er voor hielden
, dat daartoe welligt de aange-

vraagde f 90,000 niet eens voldoende zullen bevonden worden.
Daarbij werd ook gewezen op het

,
blijkens de vroeger overgelegde

teekening, bestaande voornemen, om aan het gebouw een fraai

uiterlijk aanzien te geven. Men kon toegeven
,
dat zoo iets in

het belang van de verfraaijing der stad wenschelijk kan zyn

,

maar zou het dan ook billijk achten, dat de gemeente in de
daartoe vereischte hoogere kosten drage. Op het standpunt van
het belang der Regering komt alieen in aanmerking het daarstellen

n.
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v;m een gebouw , dat aan de strikte eischen van de dienst beant- i

woordt. Met het oog daarop is op nieuw in overweging genomen
de vraag, of niet vertimmering van bet bestaande gebouw, zonder

tot bet afbreken daarvan te besluiten ,
met mindere kosten tot bet

beoogde doel zou leiden? De Regering beweert te dien aanzien,

dat er vooral gebrek aan ruimte bestaat , en dat daarom bet be-

staande gebouw zal moeten worden onder den voet gehaald , en

een nieuw gebouw opgetrokken. Dit nu werd door velen ernstig

betwijfeld. Door muren weg te slaan en daardoor de bestaande

vertrekken te vergrooten
,
zou men genoegzame ruimte en tevens

licht kunnen verkrijgen. Sloopt men bet gebouw tot aan den

grond, men zal dan, naar het oordeel van sommige leden, bevin-

den dat bet oprigten van nieuwe muren op de oude grondslagen niet

zonder versterking van deze laatsten mogelijk zal zijn, en voor de

kosten, daartoe vereischt
,
eene nieuwe aanvraag, op grond van

nadere bevinding, moeten doen, die dan, als de zaak eenmaal zoo

ver gevorderd is, niet wel zal kunnen worden geweigerd. Daarbij

komt, dat de localen
,
voorde dienst bestemd ,

zich niet alle gelijk-

vloers behoeven te bevinden. 'Is daartoe geene voldoende ruimte,

waarom geene localen op' eene hoogere verdieping aangewezen ?

Doch hier stuit men op bet gemaakte plan ,
waarbij de boven-

localen als woning bestemd worden voor den directeur en eenen

commies. Men kon zich voorstellen, dat een dezer ambtenaren,
ten behoeve van de dienst, localen in het postkantoor moest heb-

ben , maar men kon zich niet vereenigen met het denkbeeld om
op ’s Rijks kosten aan twee ambtenaren en hun huisgezin wonin-
gen in dit gebouw te verschaffen. Men werd wijders door deze

bedenking er toe geleid om aan de Regering te vragen ,
welke

regel er gesteld is in het verschaffen van woningen en het ver-

goeden van huur aan de postdirecteuren ; of het verleenen van
vrije woning regel is

,
dan wel of de ambtenaren voor localen van

hunne woning voor de dienst der posterij afgestaan
,
uit ’s Lands

kas huur genieten ?

Gelijk reeds in den aanvang is opgemerkt
,
bleef men bevreesd

voor de gevolgen van de aanneming dezer voordragt. De hoofd-

stad is niet de eenige gemeente, die eene voorziening in dit opzigt

noodig heeft ; ook andere aanzienlijke gemeenten in ons Land heb-

ben daaraan behoefte. En zullen nu deze achterblijven met een

daartoe strekkend verzoek ? Men meende zich te herinneren

,

dat de gemeente Breda zich daartoe reeds tot de Regering had
gewend. Hiertegen werd echter aangevoerd, dat het bestaan van
een doelmatig ingerigt postkantoor

,
ofschoon op zich zelf beschouwd

van gewigt voor eene gemeente, in verband gebragt met het aan-
genomen beginsel dat het brievenvervoer eene rijkszorg is ,

in de

eerste plaats is een rijksbelang. Het Rijk eens op zich genomen
hebbende uitsluitend te zorgen dat de dienst der posterij goed
worde uitgeoefend

, is verpligt ook de noodige en doelmatige localen

voor de rigtige uitoefening dier dienst vereischt
,
te verschaffen.

Gemeentebelang kan dus nimmer de aanleiding zijn tot het bouwen
van nieuwe en het verbouwen van bestaande postkantoren. Er was
derhalve van aandrang van gemeenten tot zoodanigen maatregel
in haar belang, niets te vreezen.

§ 4. Yan meer dan ééne zijde heeft men klagten vernomen
over het bureau van den Rijks-telegraaf in Amsterdam, die voor-
namelijk gerigt zijn tegen de bekrompenheid van het gebouw. Die
klagten gaven aan eenige leden aanleiding om te vragen

,
of het niet

wenschelijk en tevens mogelijk ware, bij de verbouwing van het
postkantoor de noodige localen voor dat bureau in te rigten ?

Considerans. Enkele leden zouden voor het woord » ivijziging
”

liever gelezen hebben » verhooging"

.

Aldus vastgesteld bij do Commissie van Rapporteurs, den 1-iden

April 1853.

Vak WALcmiEW
Godefroi.
WlXTUENS.
Reinders.
Schiefer. •

[xcviir. ï.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 18den April 1853,

MIJNE HEEEEN 1

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan oen Ontwerp van
Wet, tot verzekering dor uitvoering van sommige ybofschriften

vim plaafsclijko verordeningen.

De gronden, waarop dat wets-ontwerp rust, zijn ontwikkeld
in de toelichtende Memorie, waardoor het is vergezeld.

Wij bevelen U, Mijne Heeren, hiermede in Godes heilige

bescherming.

Amsterdam, den 16den April 1853.

WILLEM.

[XCVIII. 2.]

ONTWERP VAN WET tot verzekering der uitvoering van
sommige voorschriften van plaatselijke verordeningen.

Wij WILLEM IH, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de zorg voor de
nakoming van sommige voorschriften van plaatselijke verordenin-

gen de bevoegdheid vereischt om de woningen der ingezetenen,

huns ondanks , binnen te treden ,

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal ,

hebben goedgevonden en
verstaan

,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Art. 1. Indien de zorg voor de nakoming van eenig voorschrift

eener plaatselijke verordening, hetwelk strekt tot handhaving van
de openbare rust of veiligheid, of tot bescherming van het leven of

de gezondheid van personen, vereischt, dat zij, die met de uit-

voering belast zijn of daartoe moeten medewerken de bevoegdheid

bezitten de woningen der ingezetenen, huns ondanks, binnen te

treden
, kan de gemeenteraad daartoe, hetzij bij diezelfde, hetzij

bij afzonderlijke verordening, den last verstrekken.

Do bepalingen van artt. 1G7 en 168 der gemeentewet zijn op
elke verordening, waarin die last wordt gegeven, en waarop die

lastgeving betrekking heeft, toepasselijk.

Art. 2. De verordening, welke den last geeft, kan, indien

daartoe noodzakelijkheid bestaat, bepalen, dat de uitvoering ten

allen tijde mag plaats hebben.

Zonder die bepaling mag de last niet tusschen zonsonder- en

opgang worden uitgevoerd.

Art. 3. De last kan niet worden uitgevoerd dan in bijzijn,

hetzij van den kantonregter, hetzij van het hoofd of een der leden

van het gemeentebestuur, of van een commissaris van politie.

Lasten en bevelen
,
enz.

[xevm. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Zonder de bevoegdheid de woningen der ingezetenen , huns-

ondanks, binnen, te treden, zal de uitvoering van onderscheidene

heilzame plaatselijke politieverordeningen krachteloos blijven , of

zullen de gemeentebesturen zich onthouden noodzakelijke voor-

schriften uit te vaardigen , welke door den onwil van een enkel

individu kunnen worden verijdeld.

De gemeentebesturen zijn tot dusver geene magt, door de wet

bevoegd verklaard den last tot het binnentreden der woningen te

geven, gelijk de Grondwet dit in art. 153 vordert.

Het tegenwoordig ontwerp strekt om hen, tot bepaalde doeleinden,

met dat regt te bekleeden.

De wet moet zorgen ,
dat zij het slechts bezitten voor de geval-

len , in welke zij dat regt , in het algemeen belang , wezenlijk

behoeven.

Daarom stelt het ontwerp drie voorwaarden.

Het gemeentebestuur kan het binnentreden der woningen niet

gelasten , dan :

1°. tot nakoming van een voorschrift eener plaatselijke veror-

dening ;

2°. tot handhaving van voorschriften omtrent bepaalde onder-

werpen
,
en

3°. wanneer de nakoming van het voorschrift het gebruik

maken van die magt vereischt.

Do eerste voorwaardo bepaalt do bevoegdheid der gemeente-

raden tot het gebied van wettig bestaande en afgekondigde

'verordeningen.

De tweede trekt do grenzen nog enger toe. De voorschriften

moeten tot handhaving strekken der openbare rust of veiligheid,

of tot bescherming van het leven en de gezondheid der ingezetenen.

Ten aanzien van allo andere voorschriften wordt dus het regt tot

lastgeving om do woningen binnen te treden uitgesloten.

In do derde plaats: het is niet genoeg, dat het voorschrift een

der bij do wet omschreven onderwerpen betreffe, noch dat het

binnentreden een geschikt middel van uitvoering zij : het binnen-

treden moet vercischte wezen, zal zoodanige verordening kunnen

worden uitgevoerd. Er moet geen andere weg openstaan om het

vóorgestcldo doel to bereiken.
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Voldoet de verordening, welke den last geeft, aan eene dezer

voorwaarden niét, zij zal, als strijdig met de wet, door den

Koning worden vernietigd.

Het 2de lid van liet 1ste artikel stelt de in deze wet bedoelde

verordeningen gelijk met die, tegen wier overtreding straf is be-

dreigd. Het waarborgt, dat de ingezetenen steeds vooraf zullen

weten uit welken hoofde alleen hunne woningen kunnen worden
binnengetreden

,
en dat de verordening de oogen van hooger gezag

niet ontgaat.

Ook art. 2 is van gewigt. Indien het binnentreden gedurende

den nacht slechts ten gevolge van uitdrukkelijke verklaring in de

verordening zelve mag geschieden, en deze die buiten noodzake-

lijkheid niet mag opnemen
, dan zijn ook hieromtrent de ingeze-

tenen tegen willekeur of overdrijving verzekerd door de magt des

Konings om de verordeningen te vernietigen.

Door het laatste artikel wordt aan het slot van art. 153 der

Grondwet voldaan.
De Minister van Einnenlandsche Zaken

,

Tuorbecke.

[XCIV. 22.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor de

Ontwerpen van Wet tot naturalisatie van F. L. G. Salbach

en negen anderen; uitgebragt in de zitting van den 18den

April 1853.

De tien wets-ontwerpen ,
strekkende tot het verleenen der hoe-

danigheid van Nederlander aan F. L. G. Salbach
, C. F. S.Pape

,

II. Schlegel , J. A. H. Striethorst ,
J.F. F. J. Pistor

, II. J. Cra-
meer , G. F. L. Giesecken , C. II. Grohé, J. II. Peters en II. J.

J. Hardmann — welke wets-ontwerpen bij de Koninklijke bood-
schap van den lsten April jl. zijn ingezonden — hebben bij het

onderzoek in de Afdeelingen der Kamer tot geene bedenkingen
aanleiding gegeven. De taak der Commissie van Rapporteurs
bepaalt zich derhalve, tot het doen kennen van deze uitkomst

bij het tegenwoordig stuk
,
hetwelk , volgens het voorschrift van

art. 35 van het Reglement van Orde der Kamer, als Eindverslag
voor de genoemde wets-ontwerpen geldt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs , den

18den April 1853.

Gevers Deunoot.
Dte Raadt.
Van Voorst.
De Poorter.
Schiffer.

[LXXXVIII. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet tot regeling van het Fonds van
koopprijzen van Domeinen

,
dienst 1852.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 8sten Maart 1853, is

aan de Tweede Kamer der Staten -Generaal ter overweging aan-
geboden een ontwerp van wet

, strekkende tot regeling van het
Fonds van koopprijzen van Domeinen, dienst 1852. Het in de
Afdeelingen daaromtrent gehouden onderzoek heeft tot de beide
volgende bedenkingen geleid.

§ 1. Eenige leden stuitten op den titel waaronder dit voorstel
aan de Kamer is medegedeeld. Men leest daarin dat het ontwerp
strekken moet tot regeling van het fonds der domeinen. Dit nu
schijnt de juiste uitdrukking niet te zijn. Het is niet de bedoe-
ling om bij dit wets-ontwerp eene eigenlijke regeling van dat fonds
te bewerkstelligen

,
door welke uitdrukking men meer schijnt te

moeten denken aan eenigen maatregel of beschikking betreffende
de inrigting of bestemming van hetzelve. Hier wordt echter niets
anders voorgesteld dan eene afzondering van zekere geldsommen
uit dat fonds , om tot de in art. 1 opgegevene doeleinden te
worden besteed, hetgeen evenmin eene regeling kan worden ge-
noemd als eené storting van nieuwe sommen in het bedoelde
fonds, dat in ieder geval pen bijzonder fonds met zijne eigene
attributen blijft. Liever zagen dus die leden dat de titel in over-

eenstemming wierd gebragt met den considerans , waarin juister

aangegeven wordt de bestemming van dit wets-hhtwerp; namelijk

het vaslstellen eener begrooting van uitgaven uit het fonds. Deze
verandering zou nog ten gevolge hebben eene tegemoetkoming in

den door enkelen uitgedrukten wensch om, in overeenstemming
met de meermalen gebruikte uitdrukking, voor » fonds van koop-

prijzen' te stellen: fonds voortspruitende uit koopprijzen.

§ 2. Art. 1. In de tweede plaats hebben sommige leden met
bevreemding gezien dat onder lit. b van dit artikel alweder eene

som van f 54,910.91 wordt uitgetrokken ten behoeve van de Com-
pagnie Benteijn. Zij hadden gedacht dat, ten gevolge der reeds

vroeger uitgekeerde sommen
, deze geheele zaak was afgeloopen.

En nu vonden zij evenwel hier weder eene aanzienlijke som uit-

getrokken als een verschuldigd vierde » alleen van de opbrengst van
het thans bedijkbaar gedeelte der in de dading met de erfgenamen
Tenaert begrepen gronden". Het is waar, dat daarbij de verzekering
wordt gevoegd dat, ten gevolge eener schriftelijke verklaring der
Comp. Benteijn, met de uitkeering dezer som hare vorderingen
v>egens de gronden begrepen in de dading met genoemde erfgenamen
zijn geregeld , maar juist deze laatste bijvoeging gaf aanleiding tot

de opmerking dat deze compagnie nog andere vorderingen tegen
den Staat schijnt te kunnen laten gelden. Dien ten gevolge werd
het verlangen te kennen gegeven om uitdrukkelijk door de Rege-
ring te worden ingelicht, ofgemelde compagnie na deze uitkeering

ook nog van de opbrengst van andere bedijkbare schorren , aan-
wassen of gronden, die in het vervolg aan den Staat mogten komen
te vervallen of door hem mogten worden verkocht

,
een gedeelte

zoude kunnen hebben te vorderen ; en' of er in het contract, in

den jare 1-S42 tusschen den Staat en die compagnie gesloten,

geen tijdstip is bepaald waarop soortgelijke vorderingen ten laste

van den Staat zullen ophouden.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den 19den
April 1853.

Van Akerlaken.
Slicher van Domburg.
Van Doorn.
Rochussen.
Van Heiden Reinbstein.

[XCII. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet

, strekkende tot bekrachtiging eener

met de Nederlandsche Handel-maatschappij gesloten Over-
eenkomst.

Het onderzoek in de Afdeelingen van het bij de Koninklijke
boodschap van den 14den Maart jl. ingezonden ontwerp van wet
tot bekrachtiging eener met de Nederlandsche Handel-maat-
schappij geslotene overeenkomst heeft tot de volgende uitkomsten
geleid.

§ 1. In de eerste plaats schijnt te moeten worden aangevoerd
een reeds onder de bedenkingen tegen de overeenkomst van 1849
geopperde twijfel

,
in hoeverre het bekrachtigen dezer overeen-

komst behoort tot de medewerking der wetgevende magt ; een
twijfel waarop thans door eenige leden is teruggekomen , die niet

konden inzien dat die bekrachtiging der geheele overeenkomst, in

den vorm waarin zij is voorgesteld, zoude worden vereischt. Zij

waren integendeel van meening, dat door de wetgevende magt
alleen zouden behooren te worden vastgesteld de regels waarop
de overeenkomst zoude moeten berusten, en dat het sluiten van
dezelve, als ook de vorm waarin dit zoude moeten plaats hebben,
geheel was van de bevoegdheid der uitvoerende magt.

Hiertegen is wel aangevoerd dat de Kamer door de afwijking
van den gevolgden weg zoude worden beperkt en aan haar zoude
worden ontnomen wat reeds aan haar was toegekend , als ook
dat men gebonden zoude zijn aan den in 1849 aangenomen vorm

,

maar daartegenover staat, dat hier geene vraag kan zijn wat aan
de Kamer zou worden ontnomen, maar wel wat tot hare bevoegd-
heid behoort, en dat men evenmin gebonden kon worden door
eenen vroeger gebruikten vorm, indien deze niet overeenkomstig
was met het regt en de attributen van de Kamer.

§ 2. Het heeft de aandacht van vele leden getrokken, dat zoo-
wel uit het opschrift van deze acte als uit eenige harer artikelen

blijkt dat de overeenkomst gesloten is tussehen het Departement
van Koloniën en de Nederlandsche Handel-maatschappij, waarbij
dat Departement aan de eene en die Maatschappij aan de andere
zijde zekere verpligtingen op zich nemen. Als een algemeene
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regel in regten geldt, dat er geene overeenkomsten kunnen worden
gesloten dan door personen of zoodanige maatschappen of ver-
eenigingen die door de wet als zedelijke ligchamen worden erkend,
en de bevoegdheid hebben tot het aangaan van burgerlijke han-
delingen. De gevolgen dezer bevoegdheid zijn , dat die zedelijke

ligchamen in regten kunnen optreden. Dit nu zal het geval niet

kunnen zijn met een departement van algemeen bestuur dat, als

•een zamenstel van verschillende administrative ambtenaren onder
één hoofd , niet als een zedelijk ligchaam kan worden beschouwd.
De benaming van departement is slechts eene aanduiding van eenen
zekeren tak van het algemeene bestuur van het Rijk ; er kan hier

dus geene sprake zijn van eene overeenkomst gesloten door een
departement

, maar door den Staat, en niet het departement maar
de Staat kan worden verbonden.
Men schijnt dit eenigzins te hebben gevoeld bij de zamenstelliDg

van het ontwerp van wet en het te hebben willen verhelpen door
daarin te gewagen van eene overeenkomst gesloten tusschen den
Minister van Koloniën en de Handel-maatschappij

,
maar in de

eerste plaats schijnt het onjuist in het ontwerp tot bekrachtiging
af te wijken van de benaming van hetgeen moet worden bekrach-
tigd, en in de tweede plaats dat ook in het ontwerp van geene
andere overeenkomst sprake mogt zijn dan van dien tusschen den
Staat en de Handel-maatschappij gesloten. De Minister van Kolo-
niën was hier niet anders dan gemagtigde van den Staat, tot eene

handeling waardoor deze laatste verbonden werd, en kon dus niet

anders dan in die hoedanigheid worden vermeld.
Ofschoon, gelijk gezegd is, deze opmerking door vele leden was

gemaakt, waren zij het niet allen eens over de daaraan te hechten
gevolgtrekking. Sommigen hielden het er voor

,
dat het geheele

contract daardoor onaannemelijk werd gemaakt, omdat de Staat

daaruit, bij eventuele noodzakelijkheid
,
geen regten zou kunnen

laten gelden. Anderen konden zoo ver niet gaan, maar meenden
dat daardoor alleen gezondigd was tegen den vorm, en er geene
wezenlijke schade uit zou kunnen voortvloeijen.

§ o. Eene andere vrij algemeen geuite klagt betrof de spaar-

zaamheid van inlichting der Memorie van Toelichting. Twee
punten althans hadden, meende men, meerdere uiteenzetting ver-

diend. Het eerste punt was de niet-aflossing der tien millioen

schuld aan de Nederlandsche Handel-maatschappij. Na hetgeen
vroeger omtrent die aflossing is voorgevallen , hetgeen overbodig
schijnt te herinneren, en na het door de Regering gegeven uitzigt,

dat die schuld zoude worden afgelost
,
mogt het wel eenige

bevreemding verwekken ,
dat er van de redenen der niet-aflossing

in het geheel geene melding gemaakt wordt.
Het andere punt is de bij art. 1 der overeenkomst voorbehoudene

bevoegdheid, om een bepaald deel der producten in Indie temogen
verkoopen. Ook te dezen opzigte

,
meende men , was de Regering

van gevoelen veranderd. Vroeger had zij steeds met klem verde-
digd het stelsel van consignatie en tegeldemaking in het moeder-
land. Deze verdediging, op de overtuiging gegrond zijnde, dat
dit stelsel in het belang is van den Staat, zoo schijnt daarvan
niet dan om gegronde redenen te mogen worden afgeweken. De
redenen nu dezer veranderde overtuiging zoude men gaarne ver-
nomen hebben. Als zoodanig kunnen moeijelijk alleen beschouwd
worden die, voorkomende in de Memorie van Toelichting.

§ 4. Omtrent de overeenkomst zelve en het mindere of meerdere
belang van den Staat om zich op nieuw te verbinden, of door de

aflossing der schuld zich van de Nederlandsche Handel-maatschappij
los te maken en op een vrij standpunt tegenóver haar te plaatsen,

bestond verschil van gevoelen.

De hoofdvraag die zich hier ter beantwoording voordeed, was
of, volgens de overeenkomst van 2/3 Julij 1849 , eene geheele

aflossing • der schuld vóór den 31sten December 1854, den Staat

vrij zou maken van zijne verbindtenis tegenover de Handel-maat-
schappij, dan wel of hij desniettemin zou verbonden blijven om,
bij voortduring der consignatie van de producten naar Nederland,

dit te doen door middel van do Maatschappij?
Vele leden waren van oordeel dat de aflossing vóór ultimo De-

cember 1854 volkomene vrijheid te weeg zal brengen en konden

zich uit dat oogpunt niet met deze nieuwe overeenkomst vcroeni-

gen ,
waarbij de Staat uitdrukkelijk verbonden wordt om tot

ultimo December 1874, bij het vervoer der producten geen anderen

consigtaataris te zullen gebruiken dan de Handel-maatschappij, en

vóór 1800 geene meerdere dan de bij art. 1 bedongen© producten

in Indie te verkoopen. Andere leden meenden, dat volgens de over-

eenkomst van 1849 de consignatie, ook na 1854, zoude behoorcn

plaats te hebben door middel van de Maatschappij ,
indien de

producten in het moederland werden verkocht, maar dat men
alleen vnj werd om in Indie of' hier te mogen verkoopen. De
quaestie over de meerdere of mindere doelmatigheid van den ver-

koop in Indie voor een oogenblik op zijde gesteld, konden velen

het nut niet inzien van zulk eene stellige verbindtenis. De Rege-

ring behoorde, huns inziens, hiertoe niet gedwongen te zijn. Zulk

u stelsel van dwang moest in ieder opzigt verkeerd geacht wor-

den. Meermalen was er gewezen op verschillende omstandigheden
die eene afwijking raadzaam ja noodzakelijk zouden kunnen maken ; ;t

alsdan zou de Regering verpligt zijn vergoeding te geven voor de,i

niet-naleving van bepalingen die zij zich zelve vrijwillig had opge-
j

legd. Men wees onder anderen op het geval van oorlog; van
geldbehoefte die, gelijk onlangs heeft plaats gehad, het Indisch]
Bestuur noodzaken kan tot daarstelling van schuld

,
terwijl de pak-

’

huizen vol producten zijn ; op de meerdere ontwikkeling en dien ten i

gevolge ontstaande behoeften in Australië, die het van grootbelang i

voor den Staat zouden kunnen doen zijn in Indie te verkoopen — <

allen redenen , die tegen den op te leggen dwang pleitten. Er be- t

hoorde voor de Regering vrijheid te bestaan om te handelen naar i

gelang de belangen van den Staat het vorderen. Niets verhinderde I

haar dan om bij de consignatie toch de Handel-maatschappij als I

agent te gebruiken, indien deze werkelijk een goede en goedkoope I

agent was. Dit moest echter altijd eene vrijwillige daad blijven. I

Er waren evenwel leden die , meenende dat dé overeenkomst I

van 1849 eene verbindtenis bevat tot 1874, voor deze nieuwe!
overeenkomst gestemd waren, omdat zij, behalve eenige andere!
voordeelen

,
eene rentevermindering van ty2 Per cent te weeg zou J

brengen.

Doch met deze vraag werd, ofschoon sommige leden zich daar-
over niet bepaald hadden uitgelaten, omdat zij de overeenkomst
vooral afkeurden wegens den band die den Staat zou worden
opgelegd , ook door velen in naauw verband gebragt de meerdere

|

of mindere wenschelijkheid om in Indie te verkoopen. Indien
j

dit zaak is, dan kon eene verpligting om daartoe niet vóór 1860 I

te mogen overgaan met die wenschelijkheid niet overeenkomstig
geoordeeld worden. Velen waren van het reeds herhaaldelijk te i

kennen gegeven gevoelen, dat het belang van den Staat medebrengt,
,j

dat de producten in Indie worden verkocht. Zij waren het echTer
eens met de Regering, dat men zich niet eensklaps van het kunst-

|

matige consignatie-stelsel mogt losmaken, ten einde geene nadeeli^e

schokken te veroorzaken, en daarom konden zij goedkeuren dat
men met eene zekere, betrekkelijk geringe hoeveelheid aanving,
als een eerste stap op den weg van trapsgewijzen overgang tot

een beter stelsel. Het betoog der onhoudbaarheid van het con-
signatie-stelsel en van de noodzakelijkheid van den verkoop in

Indie was meermalen geleverd. Maar dan ook behoorde men
zich vooral niet te verbinden tot eene verpligte consignatie.

Vele anderen hielden, ook op vroeger aangevoerde gronden,
dit stelsel voor nuttig, vooral inzien men zich bepaalde bij eenen
vasten en vermogen den agent. En daartoe zou vooral medewer-
ken

,
indien men zich den hier bedoelden band oplegde , die de

Regering vrijwaart tegen allerlei lastige aanzoeken en uitlokkingen

om daarvan af te wijken. Sommigen dezer erkenden zelfs
, dat

zij dien band des te heilzamer vonden, omdat zij uit de bij art. 1

dezer overeenkomst bedongene uitzonderingen meenden te kunnen
opmaken dat de Regering in deze > aangelegenheid niet zoo ge-
trouw aan hare eigene beginselen was gebleven. Zij oordeelden

,

dat in zaken van zooveel aanbelang vastheid van beginselen

vooral wordt vereischt en dat men zich niet door inschikkelijk-

heid van lieverlede daarvan moest laten afbrengen; en hiertegen

meenden zij in deze overeenkomst eenen goeden waarborg te

vinden.

Bij het bestaande verschil over de uitlegging der overeenkomst
van 1849, wenschten verscheidene leden van de Regering hare
uitlegging omtrent den waren zin van art. 5 dier overeenkomst te

mogen vernemen.
Na deze algemeene beschouwingen is men overgegaan tot de

behandeling der overeenkomst zelve.

DE OVEREENKOMST.
Art. 1. a. ten oosten van de Kaap de Goede ILSbp.

Eenige leden hebben gevraagd waarom hier do Kaap zelve

werd uitgesloten ?

b. Ook is door sommige leden de vraag gedaan, of onder deze

150,000 pikols kofüj begrepen is do Padang-koffij , die thans in

Indie verkocht wordt ?

Een lid van do Commissie van Rapporteurs meende hierbij de

vraag te moeten voegen , sedert wanneer en om welke redenen de

Regering tot dien verkoop is overgegaan ?

o. Nog is de vraag geopperd, op welke gronden men is geko-
men tot hot hier vermelde getal pikols. Eensdeels schijnt dit in

verband te zijn beschouwd met de behoeften in Indie en Australië.

Sommige leden zouden gaarne van de Regering eenige nadere

inlichtingen omtrent den aard en de hoegrootheid dier behoefte

erlangen. Anderen meenden de behoefte in Australië te mogen
betwijfelen , omdat daarin rijkelijk zou kunnen worden voorzien

door de koffij die op Ceylon wordt verkregen.

Anderdeels werd beweerd dat de verkoop dezer hoeveelheid in

verband staat met de geldbehoefte in Indie. Enkele leden waren
,

met het oog op de, huns inziens, gevaarlyke afwyking van het
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consignatie-stelsel, van oordeel, dat eene aanvulling der Indische

kas genoegzaam door wissels zou kunnen plaats hebben.

d. mogen worden verkocht. Eenige leden wenschten van de

Regering te vernemen dat van deze bevoegdheid werkelijk gebruik

zal worden gemaakt, terwijl zij tevens gaarne zouden ingelicht

worden, hoe en door wien die verkoop alsdan zou plaats hebben,
door het Indische Bestuur zelf of door middel van de factorij ?

Art. 2. a. Eenige leden meenden hier te moeten doen uitko-

men ,
dat de Regering zelve erkent de mogelijkheid van eenen ver-

koop in Indie. Het bewijs daarvan is de bedongene vrijheid om
met 1 Januarij 1860 alle producten in Indie te mogen verkoopen.
Zij vroegen waarom die toestand in 1860 wèl, maar in 1855 niet

wenschelijk is ?

b. Veie leden hebben gevraagd welke de bedoelingen der Rege-
ring zijn na 1859 ? Op nieuw werd het voor en tegen van den
verkoop in Indie ter sprake gebragt, en eenerzijds de wensch uit-

gedrukt dat dit voorbehoud de eerste stap mogt zijn om daarvan
terug te komen, terwijl anderzijds met kracht werd aangedrongen
dat ook dgn in dat stelsel geene veranderingen zouden worden
gebragt, en de vrees geuit, dat deze bedoeling werkelijk achter
dit artikel schijnt te schuilen.

Art. 3. Bij dit artikel zijn verschillende beschouwingen geop-
perd. Onder de algemeene beschouwingen zijn reeds, naar aanlei-

ding van de vraag of het doelmatig en goed was dat de Staat zich

op nieuw voor eenen langen termijn verbond, verschillende ge-
voelens omtrent het al of niet aflossen opgenomen. Hier werd in

de eerste plaats opgeme'rkt dat de som van tien millioen , die in

het vorige contract beschouwd werd als een restant der schuld

aan de Handel-maatschappij
, is geworden een doorloopend voor-

schot van die Maatschappij op de haar in commissie gegeven pro-
ducten

,
dus eene soort van borgtogt voor de rigtige lastuitvoering

door die Maatschappij. Welk ook het gevoelen der Regering
moge zijn omtrent denaard dezer schuld, de zaak blijft dezelfde,

en al de bezwaren die vroeger tegen deze schuld zijn aangevoerd
en waarvan eene nieuwe opsomming hier ter plaatse overbodig
schijnt, zijn dien ten gevolge in hun geheel gebleven. In eene
Afdeeling heeft men zich zelfs algemeen tegen het voortdurend
bestaan dier schuld verklaard. Men meende hier blootelijk eene
inschikkelijkheid te vinden tegenover de Handel-maatschappij

, die
men vermoedde dat verlegen zoude zijn met de afgeloste som en
daarom liever eene vermindering van renten zoude willen lijden.

Er waren echter verscheidene leden, die vooral ook met het
oog op behoeften van de mogelijke conversie der 4 pets. Neder-
landsche werkelijke schuld, eene aflossing van deze tien millioen
ontijdig zouden vinden. In hun oog was het voorstel der Regering
eigenlijk reeds eene conversie van 10 millioen schuld, onder zeer
voordeelige voorwaarden.
Sommigen hechtten ook aan den waarborg, die het bestaan der

schuld aan den Staat tegenover de Handel-maatschappij, welke
soms zulk eene belangrijke waarde aan producten onder zich heeft,
verschaft.

Eindelijk meende men hier te moeten opnemen
,
dat dit artikel

zóó verstaan werd, dat de Regering ten allen tijde de bevoegdheid
zou hebben om de schuld af te lossen.

Art. 4. Ook dit artikel werd zóó verstaan dat de verpligting
alleen de Maatschappij drukt, maar dat de Regering vrij bleef om
anders te handelen.

Men vroeg wanneer deze verpligting van de Maatschappij moest
gerekend worden op te houden, met 1860 of met 1875 ?

Art. 5. Waarom wordt hier niet liever de in regten gebruike-
lijke uitdrukking lasthebber gebezigd ?

Dewijl hieromtrent niets voorkomt, meende men het er voor te
moeten houden dat volgens dit artikel de Regering de bevoegdheid
heeft om aan de Maatschappij omtrent de veilconditien als ander-
zins de bevelen te geven die zij mogt noodig keuren.

Art. 6. a. Meermalen is door de Regering te kennen gegeven
dat het commissieloon zoo laag mogelijk was gesteld, en dat het
onmogelijk was een lager tarief vast te stellen. Hier wordt even-
wel eene vermindering gevonden. Zonder nu de Maatschappij in
hetgeen haar billijkerwijze toekomt te willen beknibbelen, vroegen
eenige leden waarin thans de waarborg ligt dat men nu werkelijk
den laagst mogelijken maatstaf voor de berekening van het com-
missieloon bereikt heeft? Dat dit het geval zou zijn, werd door
hen alsnog betwijfeld.

Naar
_

aanleiding van eene in het proces-verbaal der Staats-
commissie , belast ïpet de opneming der rekeningen tot vaststelling
van het batig slot over 1851, op pag. 4, n°. 2, voorkomende
opmerking

,
is de vraag gedaan , waarom de Regering den daar

gegeven raad niet heeft opgevolgd, en eene splitsing heeft bedongen
tusschen de commissie en het del credere ?

d. Andermaal is door sommige leden de vraag gedaan
, waarom

de Handel-maatschappij voor de hier vermelde uitbetalingen een
ten honderd geniet? Of zij deze sommen aan de schatkist betaalde
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of aan particulieren, scheen volkomen hetzelfde. Voor het een

genoot zij geene commissie, waarom dan voor het ander?

e. Het heeft de aandacht getroffen dat het cijfer van f148,000,

dat volgens de overeenkomst van 1849 door de factorij werd ge-

noten, hoewel hooger dan dit, altijd was een maximum
,
terwijl

hier die provisie gebragt is tot een fixum. Eenige leden vroegen

waarom dit geschied was ?

Ook tegen het bedrag dezer som zijn klagten gerigt. Waarom,
werd er gevraagd, moesten de buitengewone bezoldigingen ,

door

de Handel-maatschappij aan de ambtenaren der factorij toege-

kend, ten laste van den Staat komen? Zij zijn de agenten der

Maatschappij, en behooren als zoodanig door haar te worden be-

taald, die op hare beurt als agent van den Staat van dezen hare
provisie trekt.

Naar aanleiding der aanzienlijke bezoldiging door de factorij

genoten, die mogelijk wel eenigzins bijbrengt tot de neiging naar
rust, welke men bij haar meende te bespeuren, is in eene Afdee-
ling de wensch uitgedrukt, dat de Regering zich met de Maat-
schappij mogt verstaan, en deze mogt overhalen om door middel
van de factorij eenige meerdere uitbreiding aan hare industriële

ondernemingen in Indie te geven en daardoor hare kapitalen ten

nutte van Indie en in haar eigen voordeel te gebruiken. Als
enkele voorbeelden werd gewezen op eene wezenlijk in Indie be-
staande behoefte aan ijzeren spoorwegen, die het vervoer der

producten oneindig gemakkelijker en goedkooper zouden doen
plaats hebben, en ook ten voordeele van den aanlegger zouden
kunnen strekken; op de koffij -teelt op Sumatra; op de katoen-
cultuur op Palembang, en andere.

Even als bij art. 4 werd hier gevraagd of de bepalingen van
dit artikel met 1860 of met 1875 zullen ophouden?

Art. 7. Eenige leden vonden in deze bepaling eene, huns
inziens, ongeoorloofde afwijking van het voorschrift der Grondwet
en de daaruit voortgevloeide bepaling in de wet, houdende de
regterlijke organisatie, die den Hoogen Raad aanwijzen als het

collegie dat in regten uitspraak zal doen over geschillen waarin
de Staat partij is. Indien evenwel deze meening als onjuist moest
worden beschouwd, dan bleef het toch altijd een vreemd ver-

schijnsel dat de Staat in de beoordeeling van geschillen waarin
hij is betrokken, zijne eigene regterlijke magt voorbijgaat, en
zich onttrekt aan eene procedure die den ingezetenen is opgelegd.

Vooral bij eene overeenkomst als deze, schenen de waarborgen
eener judiciele procedure onmisbaar.

HET WETS-ONTWERP.
Enkele leden konden zich niet vereenigen met de in de be-

weegredenen uitgedrukte wenschelijkheid der wijziging van de
bestaande overeenkomst. Zij zouden dus liever voor » het wen-
schelijk is wijzigingen te brengen in de overeenkomst" enz. in de
plaats gesteld zien: » de overeenkomst van moet worden
herzien. ”

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den 19den
April 1853.

Gevees Deijnoot.
Baud.
Storm van ’s Gravesande.
Van der Linden.
Van Hoóvell.

[LXXHI. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet tot regeling van het Armbestuur.

Bij den aanvang van dc vorige zitting der Staten-Generaal werd
het reeds vroeger ingezonden ontwerp van wet tot regeling van het
armbestuur op nieuw aan de Tweede Kamer aangeboden. Dat
ontwerp werd in Junij 1852 aan de overweging van de Afdeelin-
gen der Kamer onderworpen

; van welke overweging de uitkomsten
in een, den 7den September daaraanvolgende door de Commissie
van Rapporteurs vastgesteld, Voorloopig Verslag werden vermeld.
Gedurende dc tegenwoordige zitting der Staten-Generaal, en wel
bij de Koninklijke boodschap van den I5den Februarij jl.

,
werd

hetzelfde wetsvoorstel
, thans echter met het oog op de gemaakte

aanmerkingen, herzien en gewijzigd, weder bij de Kamer inge-
diend. Het werd op nieuw in hare Afdeelingen onderzocht

, en
aan de tegenwoordige Commissie van Rapporteurs is dien ten ge-
volge dc taak voorbehouden

, om den uitslag van dit nieuwe»
onderzoek, zoo beknopt en getrouw mogelijk, te doen kennen.

II.
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_
§ 1. Vrij algemeen heeft men erkend

, dat vele der verande-
ringen

, die de Regering in het wets-ontwerp heeft gebragt
, ver-

beteringen zijn, en dat verscheidene bepalingen, die, wegens hare
gestrengheid

,
in meerdere of mindere mate aanstoot hadden gege-

ven, aanmerkelijk zijn verzacht. Daarbij had men inzonderheid
het oog op de bijvoeging tot art. 5, volgens welke de kennisgeving
omtrent nieuw opgerigte kerkelijke instellingen zich beperkt°tot de
bepalingen

,
welke de zorg voor armen regelen

;
— op het wegvallen

der strafbepaling van het vroegere art. 8, die eene bijzondere
instelling van weldadigheid, omtrent welke de stichtingbrieven en
reglementen niet aan het gemeentebestuur werden medegedeeld

,

daarom alleen onder het staatsbeheer deed vervallen, voor welke
strafbepaling bij het nieuwe art. 10 het opleggen eener geldboete
aan de bestuurders der instelling in de plaats is gekome*n ;

— op
de verandering in het tegenwoordig art. 15, krachtens welke, zoo
het doel eener bijzondere instelling van weldadigheid is vervallen

,

het in de eerste plaats de oprigters of hunne erfgenamen zijn
, die

de bestemming der bezittingen en inkomsten van de instelling
regelen; — op de geheele weglating van het vroegere art. 15, het-
welk de besturen van. instellingen van weldadigheid, op eenigerlei
wijze aan de voorschriften der armenwet niet gehoorzaam ,° met
het weigeren der magtiging om makingen en schenkingen aan te
nemen, strafte;— op de vervanging van het voorschrift, van het
oude art. 17, dat burgemeester en wethouders zich de inlichtino-en

,

voor het jaarlijksch verslag wegens het armwezen benoodigd ,°des
noods met den sterken arm konden verschaffen door het bedreigen

,

bij het nieuwe art. 17 van eene geldboete tegen degenen
, die om-

trent het geven dezer inlichtingen in gebreke blijven; — op de
wijzigingen, in art. 19, ten opzigte van het beleggen van gelden en
den aankoop van onroerende goederen door besturen van instel-
lingen van weldadigheid; — en op het vorderen

,
in art. 27, voor

elke openbare inzameling vaü gelden ten behoeve van instellingen
van weldadigheid, niet meer van eene magtiging van, maar van
eene kennisgeving aan burgemeester en wethouders.
Maar ofschoon deze wijzigingen, behoudens nader mede te deelen

bedenkingen van ondergeschikten aard, met genoegen zijn opge-
merkt, heeft men tevens zich niet kunnen ontveinzen

, dat de wet
in haar hoofdbeginsel geenerlei wezenlijke verandering heeft onder-
gaan. De Regering gaat daarbij van dezelfde opvatting van art. 195
der Grondwet uit, als bij haar vroeger ontwerp. Zij is niet afge-
weken van haar begrip, dat de kerkelijke en bijzondere instel-

lingen van weldadigheid, evenzeer als de algemeene
,
van de bur-

gerlijke overheid uitgaande instellingen onder het armbestuur
begrepen, aan door het staatsgezag vast te stellen regels onder-
worpen moeten worden.
Deze overtuiging heeft op den loop van het onderzoek invloed

moeten uitoefenen. De leden
,

die reeds bij de overweging van
het vorige jaar zich met het stelsel der Regering en met° hare
opvatting van art. 195 der Grondwet in de hoofdzaak hadden ver-
eenigd, hebben thans zich over ’t algemeen aan de beschouwin-
gen, vroeger door hen ontwikkeld, gedragen, of ook naar de
Memorie van Toelichting van het tegenwoordig wets-ontwerp
verwezen, waarin de gronden van hunne zienswijze nog nader
krachtig worden uiteengezet. Eene herhaling van het reeds een-
maal betoogde kwam hun overbodig voor. Daarentegen hebben
de leden, die aanvankelijk het beginsel der wet hebben bestreden,
verklaard, thans, nu dat beginsel onveranderd is gebleven, in
hunnen tegenstand te moeten volharden. Al is het tegenwoordig
ontwerp gematigder dan het vroegere, dan volgt toch uit het
behoud van het beginsel de mogelijkheid van de intrekking der
bepalingen, die meer gematigdheid ademen. Deze reden alleen
scheen voor enkele leden genoegzaam om het tegenwoordig ont-
werp als gevaarlijk te verwerpen. Meer algemeen heeft men van
de zijde der tegenstanders der wet te kennen gegeven, door de
redeneringen der Memorie van Toelichting niet te zijn overtuigd,
dat men omtrent de hoofdpunten in dwaling verkeerde, en is men
dan ook van die zijde, gelijk nader blijken zal, in eene weder-
legging dier redeneringen getreden. Onder die leden waren er
verscheidene, die, met verwijzing naar het Voorloopig Verslag van
1852, zich met nadruk bleven verzetten tegen de, blijkens de
Memorie van Toelichting, zoowel als in do voordragt zelve, on-
veranderd geblevene hoofdstrekking, waarbij tegen de Grondwet
en het welbegrepen belang van den Staat, met miskenning van
den aard en van het regt der gezindheden, aan den Napoleonti-
schen ccntralisatic-gecst en aan het stelsel van het alvermogen
van den Staat hulde gebragt wordt.

§ 2. Intusschen is, daar dan toch, naar het oordoel van som-
migen, tusschen do zienswijze der Regering en die van een zeer
aanmerkelijk deel van do leden der Kamer, zulk een onoverko-
melijk verschil van gevoelen niet heerscht, als bij den eersten
opslag zou kunnen worden vermoed

, do vraag gerezen
, of do wet

niet zoodanig to wijzigen ware, dat zij ook in het oog der tegen-
standers aannemelijk wierd. In drie der Afdeclingen is dio vraag
door de meerderheid der aanwezige leden ontkennend beantwoord.

Men meende van die zijde, dat, vermits het hier de uitwerkin»
van een beginsel geldt, hetwelk geheel de met zorg bearbeide wet
beheerscht, de wijziging doorgaande zou moeten zijn, en dus op c

onoverkomelijke hinderpalen zou afstuiten. Eene wet, zeide men, »

kan alleen in haar eigen stelsel worden geamendeerd. Gaat men
verder en tracht men door wijzigingen den geheelen ommekeer van i,

het stelsel eener wet te bewerken
, dan wordt misbruik gemaakt

van het regt van amendement. In eene andere Afdeeling echter I

hield men het vrij algemeen daarvoor, dat het tegenwoordig ont- }

werp wel zoodanig ware te wijzigen
, dat de daartegen geopperde I

hoofdbezwaren geheel of grootendeels vervielen. Men gaf daar
niet toe

,
dat voor het aannemelijk maken der wet eene geheele I

omverwerping van haar stelsel wierd vereischt. Reeds zou een
groote stap tot overeenstemming zijn gedaan, zoo de beginselen, \

die hier en daar in de laatste Memorie van Toelichting
C
omtrent

de k^rkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid voorko- I

men
, in de wet zelve duidelijker in het oog vielen.

§ 3. Bij de behandeling van dit laatste punt kwam in vier
Afdeelingen de Nota van Wijziging ter sprake, die bij het vroeger
Voorloopig Verslag was gevoegd en hoofdzakelijk strekte om °bij

de wet zelve de staatszorg omtrent de armen te onderscheiden in
eigenlijk bestuur en toezigt

, en om het eerste toe te passen op de
instellingen in art. 3 onder litt. a en c vermeld, het laatste op de i

instellingen, begrepen onder litt. b en d. Er heerschte omtrent
de waardij van dit voorstel verschil van gevoelen. Terwijl ver- !

scheidene leden daarin een middel zagen, om hunne wenschen zoo
al niet geheel , dan toch grootendeels bevredigd te zien , waren er i

vele anderen, naar wier oordeel de opvolging van dit denkbeeld
de wet nog geenszins aannemelijk zou maken en de daartegen
bestaande hoofdbezwaren niet zou kunnen wegnemen.
Van de zijde der voorstanders van de wijziging kwam men op

tegen
^

de beschouwing der Memorie van Toelichting, dat de
daarbij gemaakte onderscheiding alleen diende om eene dwaling
te stuiten, welke het wets-ontwerp genoegzaam wederlegt en dus
geen doel zou treffen. Die onderscheiding was, meende men, in
den aard der zaak gegrond, zelfs wanneer men die uit het stand-
punt beschouwt, waarop de Regering zich blijkens onderscheidene
bepalingen van het wets-ontwerp en gezegden der laatste Memorie
van Toelichting heeft geplaatst

; maar het hoofdbezwaar was
juist, dat het wets-ontwerp de onderscheiding niet genoeg op den
voorgrond plaatste.

_

ai't- 3 wordt sub litt. i en d gesproken van instellingen
die door eene kerkelijke gemeente en van harentwege of door
bijzondere personen en vereenigingen worden geregeld en bestuurd.
Deze kunnen dus niet gezegd worden ook van staatswege te wor-
den bestuurd. Zoo doende toch zouden zij aan een dubbel bestuur
onderworpen zijn. Alleen toezigt van wege den Staat kan ten
aanzien dier instellingen te pas komen.
De Regering zelve gaat in hare laatste Memorie van Toelichting

op meer dan de'ne plaats van dit denkbeeld uit. Waar zij in dat
stuk met opzigt tot de kerkelijke armverzorging op de geschiedenis
der oude Republiek wijst, zegt zij met zooveel woorden: » Het
Staatsgezag handelde in het belang der armen en eener goede
politie, uit een beginsel van oppertoezigt over het beheer der armen-
goederen.” En wanneer zij nu vervolgens beweert, dat steeds in
het eigen begrip en stelsel is voortgegaan; dat zij niets nieuws
wenscht in te voeren ; dat het ontwerp zich sluit aan hetgeen
bestaat en de vrijheid binnen vaste perken waarborgt, — kan
daaruit niets anders worden afgeleid, dan dat, wat de kerkelijke
armbesturen betreft, regeling van een van oudsher bestaand toe-
zigt de bedoeling is.

Dit blijkt nog nader uit de redenering op bladz. 5 der Memorie
van Toelichting, volgens welke niets minder juist is, dan dat
ten aanzien der diakonien en bijzondere instellingen van welda-
digheid dwang het beginsel der wet zou zijn. Integendeel, wordt
daar gezegd, is bij de wet zoowel de oprigting dier instellingen
als hare autonomie vrijgelaten. Hare voorschriften

, leest men iets
verder, betreffen regeling van armlastigheid, maar zonder eenigen
dwang voor het bestuur , dat de wet als geroepen tot ondersteu-
ning erkent. De regeling heeft meer eene af- dan toewijzende
kracht. liet bestuur naar hetwelk de behoeftige volgens de wet
wordt verwezen, blijft volkomen onafhankelijk in zijn oordeel, of
ondersteuning te pas komt.
Maar indien alzoo door de Regering zelve de autonomie en onaf-

hankelijkheid der besturen van de kerkelijke en bijzondere instel-
lingen van weldadigheid wordt erkend ; indien van harentwege
niets dan toezigt wordt bedoeld, laat zich niet begrijpen, waarom
de in do Nota van A\ ijziging gemaakte onderscheiding geen doel
zou kunnen treffen. Die onderscheiding vat het beginsel op ,

van
waar de Regering uitgaat, en is tevens dienstbaar ter voorkoming
van dwaalbegrippen. Als de staatszorg ten opzigte der kerkelijke
en byzondero instellingen van weldadigheid steeds toezigt is ge-
weest en ook blijven zal, waarom dan daaraan niet den naam
gegeven, dio haar toekomt; waarom die onderscheiding in het
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wets-ontwerp zelf niet terstond bepaald en duidelijk voorop-

gezet ?

De Regering zegt verder bij bare beoordeeling der voorgedra-

gene wijziging, dat toezigt niet enkel mag bestaan in lijdelijk zien

of kennis nemen ; dat het van staats- of regtswege gevestigd ,
ten

aanzien van het voorwerp, onder zijn bereik geplaatst, regels

onderstelt, wier bekrachtiging juist door het toezigt moet worden

verzekerd. Men is dit met de Regering volkomen eens, en de

voorsteller der wijziging heeft dan ook geenszins bedoeld ,
om alle

regels van toezigt uit het wets-ontwerp weg te laten. Integendeel

heeft hij uitdrukkelijk te kennen gegeven, dat indien het door hem
aangegeven stelsel wierd omhelsd, dit stelsel in de volgende arti-

kelen van het wets-ontwerp zou moeten worden doorgevoerd. De
aard en de omvang van het algemeen toezigt op instellingen van

kerkelijke en bijzondere weldadigheid zouden in het wets-ontwerp

zeer goed kunnen worden aangeduid, en wel op zoodanige wijze,

dat daarvan zou kunnen worden betuigd , wat de Regering thans

op bladz. 9 der Memorie van Toelichting ,
bepaaldelijk ten aanzien

yan art. 13 zegt : » Doorgaans zullen bestuur en toezigt zich op

eene welwillende, bescheidene, verstandige wijze te gemoet

komen.”
» Tengevolge der gewenschte onderscheiding”, gaat de Regering

voort, » zouden de kerkelijke en bij zondere instellingen van welda-

digheid niet meer noch minder onder het Staats-armbestuur worden

betrokken, dan bij het ontwerp geschiedt.” Ook dit kan men tot

zekere hoogte toegeven ; maar de vooropgezette onderscheiding zou

dan toch doen uitkomen, op welke wijze en in welke mate de

bedoelde instellingen onder dat armbestuur worden betrokken. Zij

zou licht over geheel het ontwerp verspreiden en eene bevestiging

geven aan het in de Memorie van Toelichting voorkomende ge-

zegde , dat in de eerste artikelen der wet alle instellingen van

weldadigheid niet op ééne lijn worden geplaatst. Dit laatste is

volkomen waar. Het blijkt, behalve uit verscheidene volgende

artikelen
,
bepaaldelijk ook uit den aanhef van art. 3 : » De wet

onderscheidt" . Maar het valt dan toch niet te ontkennen, dat de

woorden van art. 1 : » Het armbestuur omvat alle instellingen van

weldadigheid"
,
omtrent dit gewigtig beginsel twijfel en onzekerheid

doen ontstaan. Zoo ligt kan toch aan armbestuur , in art. 1 ,
de

beteekenis worden gegeven van staats-armbestuur , niettegenstaande

de Regering thans uitdrukkelijk verklaart
,
dat dit in geenen deele

de meening is.

Doch wat van dit alles ook zijn moge , al ware het voorop-

zetten der onderscheiding overbodig en de bedoeling alleen om
verkeerde opvatting tegen te gaan en schrikachtige gemoederen te

bedaren , ook dan nog schijnt deze bedoeling gewigtig genoeg om
niet geheel voorbijgezien te worden. Kan men van wetten zeggen,

dat hare rigtige uitvoering, hare duurzaam gunstige werking en

invloed in het naauwst verband staan met den graad van bijval,

waarmede zij bij de natie worden ontvangen; wordt de doode
letter juist daardoor het krachtigst geesten leven, zulks is inzon-

derheid hier het geval, waar het in zoo vele opzigten de geheel

vrijwillige liefdadigheid geldt. Wanneer de natie duidelijk en

onbewimpeld in deze wet de onderscheiding der staatszorg in

bestuur en toezigt ziet aangegeven , wanneer zij daarin het be-
ginsel op den voorgrond ziet gesteld , waarvan de wet , volgens

de eigene erkentenis der Regering, uitgaat, zal die wet met meer
vertrouwen ontvangen worden, de liefdadigheid opbeuren en steu-

nen, duurzamer en heilzamer werken. Het dwaalbegrip, dat hier

sprake is van de uitbreiding van het staatsgezag over zelfstandige

instellingen
,

zal dan weggenomen en de overtuiging versterkt

worden, dat het eene regeling geldt, die in menig opzigt nuttig

en noodzakelijk mag worden genoemd.
Met de strekking dezer laatste beschouwing vereenigde zich een

aanzienlijk aantal leden, die anders over de voorgestelde wijziging

niet gunstig dachten. Ook wanneer, zeiden zij, het aan te nemen
ware, dat de Regering bij den tegenstand, dien het tegenwoordig
ontwerp ontmoet, met vooroordeelen te kampen had, moest niet

uit het oog worden verloren
,

dat die vooroordeelen in naauw
verband staan met de teederste aangelegenheden der natie en met
volksbegrippen

,
diep in haar innerlijk leven geworteld. Die be-

grippen moesten, vooral ook om de bron, waaruit zij voort-
vloeiden , zooveel als slechts immer mogelijk was , worden ge-
spaard en ontzien. Ze te kwetsen of te krenken was allermeest

in onzen leeftijd strijdig met de lessen eener wijze staatkunde.

§ 4. Door degenen, die in de wijziging van de eerste artikelen
der wet , welke bij het vorig verslag in bedenking werd gegeven

,

geen voldoend middel tot wegneming der bestaande hoofdbezwaren
zagen , werd op den voorgrond gesteld, dat het hier eene welwil-
lende poging tot toenadering gold, welker bedoeling men geenszins
miskende. Maar die poging kon niet leiden tot het beoogde doel:

zij zou èf slechts in schijn aan de wet eene andere strekking
geven en op woordenspel uitloopen

,
öf

, om werkelijk vrucht te

dragen, eene algeheele omwerking der wet noodzakelijk maken.
Wierd in de daad bij de wet niets meer dan een politie-toezigt

over de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid

ingesteld
,
men zou tegen hare aanneming zoo zeer niet opzien.

Maar dit was tot nu toe geenszins het geval en zou zulks ook
niet worden, al wierden in den aanhef de sub b en d van art. 3
genoemde instellingen van weldadigheid alleen aan toezigt onder-

worpen. Dat woord toezigt is toch, gelijk zoo vele andere, van
eenen zeer rekbaren aard. Over de ware beteekenis daarvan
bestaat ook onder degenen, wier oordeel, als het twijfelachtige

punten van ons staatsregt geldt, groot gewigt heeft, aanmerkelijk
verschil.

Als men onder toezigt de magt verstaat om de daaraan onder-

worpene besturen ..aan zeer bepaalde regels te binden en om die

regels, naar mate het staatsbelang dit schijnt te vorderen, uit te

breiden en te versterken ; als men in één woord de meening
voorstaat

,
dat toezigt wetgeving in zich sluit , is autonomie der

besturen met toezigt onvereenigbaar. Men kan dan ook het ver-
moeden niet van zich weren, dat er tusschen de zienswijze der

Regering omtrent het toezigt over de besturen der kerkelijke en
bijzondere instellingen van weldadigheid en die van den voor-
steller van het amendement geenszins zulk eene blijkbare over-
eenstemming heerscht, als van die zijde wordt beweerd; maar
meent in tegendeel, dat, als het op de uitwerking van het voor-
opgezette beginsel aankwam, de gevoelens zeer verre uiteen

zouden loopen.

In eene der Afdeelingen waren leden
,

die de voorgestelde

wijziging nog uit een geheel ander oogpunt bestreden. Zij meen-
den namelijk, dat daarbij nog verder werd gegaan dan bij het
wets-ontwerp. Dit toch

, beweerden zij
,

wil niets meer dan
staatstoezigt over alle instellingen van weldadigheid zonder onder-
scheid

;
terwijl de voorsteller van het amendement , door tusschen

bestuur en toezigt te onderscheiden en het eerste beginsel op een
deel der instellingen van weldadigheid toe te passen, de instelling

van een staats-armbestuur scheen te begunstigen. Hier kwam
nog bij , dat omtrent de eigenlijke bedoeling van dien voorsteller

wel onzekerheid moest heerschen
,
daar hij zich in door hem uitge-

gevene geschriften als een voorstander van het beginsel der staats-

armenzorg heeft doen kennen.
De voorsteller, tevens lid der Commissie van Rapporteurs,

heeft gemeend, hier ten opzigte van die onzekerheid omtrent zijne

bedoeling
,
overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde

,

deze eigene opmerking te moeten laten volgen. Het staats-arm-
bestuur, waarvan hij in vroegere geschriften gesproken heeft, is

geen algemeen armbestuur
, in dien zin

,
dat ook de ongesubsidieerde

diakonien en vrijwillige instellingen van liefdadigheid daaronder
zouden zijn betrokken

,
maar het is wèl een armbestuur over den

geheelen Slaat , waaronder zijns inziens alle burgerlijke armbesturen
en gesubsidieerde diakonien zouden moeten behooren ; en dit geheel

onafhankelijk van de vraag, of de kosten daarvoor uit ’s Rijks kas
of uit de bijzondere fondsen der burgerlijke gemeenten zullen ge-

vonden worden. Want hoe men hierover denke, het staatsbestuur

over de laatstgenoemde instellingen is , volgens den voorsteller,

eigenaardig, regtmatig en noodzakelijk. — Yan dit bestuur onder-
scheide men het staatstoezigt

,
over de ongesubsidieerde diakonien

en de vrijwillige instellingen van liefdadigheid. Dit toezigt moet,
volgens hem

,
rusten op die hoofdbeginselen , welke in het eerste

Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs, blz. 3, ge-
noemd zijn; namelijk:

» dat zij toegelaten worden , zoolang zij niet met de openbare
orde in strijd komen ;

» dat zij geen aanspraak hebben op het genot en de oefening

vaü regten
, dan na door de openbaarmaking van hare reglemen-

ten ,
statuten of stichtingbrieven van haar aanzijn te hebben doen

blijken ;” en » dat, als eenmaal haar bestaan op die wijze gevestigd

is en het geval zich voordoet , dat te haren aanzien regten moeten
worden geoefend

,
zonder dat daarvoor een bevoegd gezag is aange-

wezen, de Staat tusschen beiden treedt, om het ontbrekende aan te

vullen.”

Verlangt de Staat daarenboven mededeelingen voor de statistiek,

de voorsteller wenscht alsdan den aard dier mededeelingen bij de

wet bepaald te zien.

§ 5. De Memorie van Toelichting wijdt een opzettelijk betoog

aan de bestrijding der in het vorig verslag ontwikkelde stelling,

dat art. 195 der Grondwet, bij het voorschrijven eener regeling

van het armbestuur door de wet
,
niet anders kan bedoeld hebben

,

dan de regeling van het armbestuur van rijkswege onmiddellijk

geoefend en alle burgerlijk armbestuur. In drie der Afdeelingen

is dit punt thans op nieuw ter sprake gebragt ;
maar terwijl in

eene daarvan de groote meerderheid der leden zich met de uitleg-

ging der Regering van het grondwets-artikel vereenigde, heeft in

de beide overige de meerderheid verklaard die uitlegging niet aan-
nemelijk te achten. Sommigen meenden zelfs , dat het geleverde

betoog meer puntig, dan grondig was.

Al dadelijk schijnt er vrij wat af te dingen op de stelling
, dat

eene wet
,
die het woord armbestuur eenvoudig en zonder onder-
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scheid gebruikt, er niet bij behoeft te zeggen, dat zij hetgansche
armbestuur in al zijne deelen, — dat is, inde opvatting der Rege-
ring, het kerkelijk en bijzonder, zoowel als het burgerlijk armbe-
stuur — bedoelt. Het geldt toch hier eene staatswet

,
tot stand

gebragt om datgene te regelen
,
wat tot het gebied van den Staat

behoort en binnen zijnen werkkring ligt. Gaat de staatswet
daarbuiten, wil zij hare voorschriften ook doen gelden voor dat-
gene

, wat vreemd i3 aan den Staat ,
wat behoort tot het ker-

kelijk gebied of tot den werkkring van bijzondere personen en
instellingen, dan moet de opzettelijke aanwijzing daarvan niet

slechts geenszins overtollig
, maar zelfs volstrekt noodzakelijk ge-

acht worden. Rlijft de aanwijzing wreg, zoo als hier het geval
is

,
dan schijnt de opvatting, dat alleen het van den Staat uitgaande

armbestuur bedoeld is, de eenvoudigste en natuurlijkste.

Die opvatting wordt versterkt door de in art. 195 verder voor-
komende zinsnede : » De Koning doet van de verrigtingen dien-

aangaande jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal
geven.” Dat hier de verrigtingen der Regering zelve omtrent het

armbestuur bedoeld worden
,
is bij eene onbevooroordeelde lezing

van het artikel in zijnen zamenhang aan geenen twijfel onderhevig.
Maar blijkt daaruit dan ook niet, dat het woord armbestuur in den
onmiddellijk voorafgaanden volzin niet anders kan beteekenen

,
dan

het armbestuur, dat van de Regering of van den Staat uitgaat?
Is daar niet uit af te leiden

, dat de zorg en het gebied der Rege-
ring omtrent het armbestuur bij de Grondwet van 1848 binnen
naauwere grenzen beperkt zijn dan bij de Grondwetten van 1815
en 1840, toen het jaarlijksch verslag omtrent het armbestuur zich

tot de inrigtingen dienaangaande uitstrekte ?

In sommige der Afdeelingen heeft men op dit laatste punt te

meer gedrukt, omdat daaromtrent allengs eene soort van onzeker-
heid is ontstaan. De Commissie uit de Kamer

,
in wier handen

het verslag omtrent den staat van het armwezen over 1849 was
gesteld, heeft reeds op het in ’t oog vallend onderscheid gewezen
tusschen het woord inrigtingen

,
dat in de vroegere Grondwet , en

het woord verrigtingen
, dat in de tegenwoordige voorkomt. Het

is een onderscheid, dat op de wijze van zamenstelling der jaar-

lijksche regerings-verslagen wegens den staat van het armwezen
van onmiskenbaren invloed moet zijn. Intusschen heeft de Rege-
ring in haar Verslag omtrent den staat van het armwezen over 1850
ten aanzien dier opmerking het stilzwijgen bewaard

,
hetgeen der

Commissie uit de Kamer
,

in wier handen dat stuk is gesteld

,

aanleiding heeft gegeven, daarop bij haar den 28sten Februarij jl.

uitgebragt Verslag terug te komen. Men is reeds zoo ver gegaan
van te beweren, dat, zoo in de Grondwet van 1848 het woord
verrigtingen

, in plaats van inrigtingen te lezen staat , daarbij aan
eene drukfeil moet worden gedacht. Het zou niet in aanmerking
komen, dit ongerijmde beweren, dat door de stukken, bij de
jongste grondwets-herziening gewisseld

,
ten volle wordt wederlegd,

hier te herinneren, indien niet op bladz. 3 der laatste Memorie
van Toelichting de stelling , dat het de bedoeling des grondwet-
gevers niet is geweest, de zorg der Regering tot het staats-

armbestuur te beperken , was aangedrongen door een beroep op
den eisch van een jaarlijksch verslag van de inrigtingen dienaan-

gaande. Het is waar
,

de Regering spreekt daar meer bepaald
van de Grondwetten van 1814 en 1815; maar na het deswege
openlijk in de Kamer verhandelde zou het toch niet overtollig

geweest zijn te doen opmerken, dat de uitdrukking, waarop zij

zich beroept
,

bij de grondwets-herziening van 1848 door eene

andere van geheel verschillenden aard vervangen is. Verscheidene

leden stellen er dan ook prijs op, met de zienswijze der Regering

omtrent dit punt bekend te worden gemaakt.
De Regering beroept zich, tot staving van hare opvatting van

art. 195 der Grondwet, op de bekende zinsneden der staatsstuk-

ken, tijdens de grondwets-herziening van 1848 gewisseld. Zij

gaat daarbij de opmerking in het Verslag van de overwegingen der

Afdeelingen van do Dubbele Kamer niet voorbij
,

volgens welke

,

naar het vrij algemeen gevoelen der leden
, de zorg der Regering

zich bij de algemcene armbesturen behoorde te bepalen; waarbij

dan gevoegd werd , dat men het hoogelijk zou afkeuren , indien de

tot stand to brengen wet op dit onderwerp de strekking had om
de bijzondere instellingen van weldadigheid, met name ook de

diakonïcn , te zeer in hare vrijheid van handelen to belemmeren,
i) Elk ziet” , laat de Memorie van Toelichting daarop volgen ,

» dat liet 2do lid dezer opmerking het eerste vernietigt.” De
leden

,
wier gevoelen thans wordt uitgedrukt , zijn er verre af van

dit toe te geven. Zij erkennen gaarne, dat er strijd tusschen do

beide deelen der opmerking heorscht ; maar zij vragen op hunno
beurt

, waarom de vooruitgezette stelling
, dat de Regering hare

zorg bij de algemeene armbesturen behoort to beperken, niet ge-

acht zou kunnen worden, hot bijvoegsel omtrent het te zeer belem-
meren der vrijheid van handelen van do bijzondoro instellingen der

weldadigheid, met name ook do diakonien, to vernietigen; waarom
do lioogo afkeuring over die belemmering uitgesproken

,
niet daar-

aan toe to schrijven zou zijn
,
dat zij

,
bij het maken der aanmer-

king , aan de leden der Dubbele Kamer als een schrikbeeld voor
den geest zweefde , als een schrikbeeld

, hetwelk terstond als on-
verdragelijk en ongerijmd werd ter zijde gesteld ?

» Eindelijk schijnt vergeten ,” leest men in de Memorie van Toe-
lichting op bladz. 4 ,

n dat art. 195 der Grondwet niet slechts het
armbestuur door de wet wil geregeld zien

,
maar in éénen adem

zegt : » » het armbestuur is een onderwerp van aanhoudende zorg
der Regering en wordt door de wet geregeld.” ” — » Zoo er nu
niet één redelijke grond van twijfel bestaat”— voegt de Memorie
van Toelichting er bij — » dat die aanhoudende zorg, gelijk in de
Grondwetten van 1814 en 1815 , het geheele armbestuur omvat,
moet de wet zich even ver uitstrekken.” Al kon dit gezegde
omtrent het uitstrekken der regeringszorg tot het armbestuur in

zijnen geheelen omvang worden toegegeven, al wilde men dus met
de Regering aan het woord armbestuur in art. 195 den meest uit-

gebreiden zin geven, dan zou men nog van de zijde der leden,

wier gevoelen thans wordt uitgedrukt, de daaruit met opzigt tot

de voorgedragene wet afgeleide gevolgtrekking niet kunnen beamen.
Moet de regeling van het armbestuur, volgens de Grondwet, ook
de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid omvat-
ten, dan zouden deze leden nog altijd blijven volhouden, dat die

regeling plaats moet hebben met het oog op de eigenaardigheid
dier instellingen en behoudens verkregene regten.

Wat van dit alles ook zijn moge ,
dit zal wel vaststaan , dat

,

zoo al niet de letter van art. 195 der Grondwet, dan toch de
daarover bij de grondwets-herziening van 1848 gewisselde stuk-
ken ,

evenzeer aan de tegen- als aan de voorstanders der uit-

breiding van het staatsgezag over alle instellingen van weldadigheid
zonder onderscheid wapens in de hand geven. Maar is er dan
geen ander middel om de ware bedoeling des grondwetgevers te

leeren kennen, dan die doode letter, dan het wikken en wegen
van uitdrukkingen in verslagen

,
opgesteld onder den drang van

omstandigheden, die het hoogst moeijelijk maakten om aan al de
onderdeelen van eenen veelomvattenden arbeid gelijke zorg te beste-

den ? Naar het oordeel der leden, die zich met de zienswijze der
Regering omtrent den zin van art. 195 der Grondwet niet kunnen
vereenigen , bestaat zulk een uitweg. Men behoeft slechts op te

klimmen tot den geest
,
die de geheele grondwets-herziening van

1848 heeft beheerscht , tot den wensch naar eerbiediging der

nationale regten en vrijheden
,

te midden van velerlei verschei-

denheid van politieke begrippen, ook in die grondwets-herziening

onmiskenbaar. Was bij de herziening in ’t algemeen het verster-

ken van de waarborgen voor die regten en vrijheden hoofddoel;

meer bepaald met toepassing op het tegenwoordig onderwerp, werd
daarbij beoogd het toekennen van zelfstandigheid aan de onder-
scheidene kerkgenootschappen en van vrije beweging aan hetgeen

van de Kerk uitgaat. Daarom vooral werd tijdens de grondwets-
herziening op de vrijheid van het bijzonder onderwijs

, op eene

regtstreeksche erkentenis van het regt van vereeniging en verga-

dering; aangedrongen. En laat het zich nu met die hoofdstrekking

der grondwets-herziening van 1848 overeenbrengen, dat, terwijl

vroeger, ook met opzigt tot de kerkelijke armbesturen , bij Konink-
lijke besluiten maar al te zeer op de zelfstandigheid der Kerk
inbreuk was gemaakt

;
— dat, terwijl nog in November 1847 een

groot aantal leden der toenmalige Tweede Kamer zich voor de

onafhankelijkheid der diakonien had verklaard, — het de bedoeling

van art. 195 der Grondwet kan geweest zijn, die inbreuk te laten

voortduren en de kerkelijke armbesturen steeds aan het staatsgezag

te onderwerpen ? Men kan dit niet gelooven en vermeent inte-

gendeel, dat de uitlegging, thans aan dat grondwets-artikel gege-
ven, regtstreeks strijdt met den geest, die bij de grondwets-
herziening heeft geheerseht.

Sommige leden voegden er bij , dat het reeds genoeg te betreu-

ren was
, dat bij de behandeling van wets-ontwerpen tot uitvoering

van andere grondwettige bepalingen, zoo als bij de gemeentewet,
de provinciale wet, de onteigeningswet en de comptabiliteitswetten

,

over den waren zin der gewijzigde Grondwet zooveel verschil van
gevoelen heeft geheerseht , als of deze niet tot onzen leeftyd

,
maar

tot een ver verwijderd tijdperk behoorde. Hier ten minste, waar
liet de regeling van het armbestuur geldt, behoeft zulk een ver-

schil van gevoelen niet te bestaan. De geest , die bij de grond-
wets-herziening heeft voorgezeten, spreekt duidelijk genoeg.

Enkele leden waren er, naar wier gevoelen , indien art. 195 der

Grondwet geene andere uitlegging duldde
,
dan die de Regering

daaraan geeft, daarin alleen eene afdoende reden zou gelegen zijn,

om eene wijziging in dat grondwets-artikel tot stand te brengen.

§ G. Ook op het aangevoerde in do Memorie van Toelichting,

tot betoog dat het tegenwoordig ontwerp , inzonderheid wat de

kerkelijke armbesturen betreft , zich sluit aan hetgeen van oudsher

hier te lande bestaan heeft en thans bestaat, is, naar het oordeel

der meerderheid , zeer veel af te dingen. Zelfs beweerden verschei-

dene leden, dat de historische feiten, waarop de Regering zich be-

roept, door haar in een geheel verkeerd licht zijn voorgesteld.

Al is het, zeide men, volkomen waar, dat ten tijde der Ecpu-
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bliek door het staatsgezag meermalen voorschriften aan de diako-

nien ,
ook betrekkelijk het beheer harer fondsen, zijn gegeven, dan

handelde de overheid daarbij toch geenszins zoo eigenmagtïg, zoo

uitsluitend met het oog op een haar toekomend politieregt
,

als

men het thans wil doen voorkomen. Vele verordeningen van

dezen aard, destijds door den provincialen of gemeentelijken wet-

gever uitgevaardigd, vonden haren oorsprong in besluiten van
provinciale synoden of plaatselijke kerkbesturen. Het waren han-

delingen der Kerk zelve
,
door het staatsgezag blootelijk bekrach-

tigd ;
reglementen , door kerkelijke vergaderingen vastgesteld,

waaraan de politische wetgever enkel zijn zegel hechtte. Voor
zoover dit niet het geval was , waren de verordeningen het uit-

vloeisel der naauwe aansluiting
,
die tusschen den Staat en de

Kerk bestond
;
of wel als niets meer te beschouwen dan als eene

dier menigvuldige inbreuken van den Staat op het gebied der

Kerk, waartegen de Kerk zich zoo menigwerf ter handhaving
harer zelfstandigheid verzet heeft.

Ten gevolge der omwenteling van 1795 en de daarmede gepaard

gaande scheiding van Kerk en Staat, misten de vroegere veror-

deningen ,
van staatswege omtrent de diakonien uitgevaardigd

,

haren grondslag en hadden zij geheel behooren te verdwijnen.

Zoo zij echter gedeeltelijk in wezen zijn gebleven, is het niet,

gelijk de Regering wil ,
aan het begrip van het bezit van een

politieregt over de kerkelijke armbesturen toe te schrijven; maar
daaraan, dat het staatsgezag wel groote beginselen verkondigde,

maar als het op de uitvoering aankwam, terugdeinsde en voort-

gipg in de oude sleur. Menigwerf werd
, wel is waar, ook in

dien tijd hoog opgegeven van het eerbiedigen van de regten der

Kerk ; maar in de praktijk had juist het tegendeel plaats. De
ook door de Regering aangehaalde wet van 15 Julij 1800, waarbij

bepalingen voorkwamen
,
die in sommige gevallen onteigening der

kerkelijke armenfondsen ten behoeve van den Staat mogelijk

maakten, strekt ten bewijze van die voortdurend verkeerde rigting.

De Regering noemt die wet in het voorbijgaan onuitgevoerd. Er
had bij kunnen worden gevoegd, dat het Staatsbewind, hetwelk

bij de publicatie van 8 Maart 1802 uitdrukkelijk verklaarde
,

» dat

de wet nog niet geïntroduceerd en hare eventuele uitvoering nog
zeer twijfelachtig was,” geëindigd is met aan de daartegen gerezene

bezwaren toe te geven.

De Memorie van Toelichting spreekt, in verband met de wet
van 15 Julij 1800, van: » menige andere politieke verordening," die

regels voor de kerkelijke armbesturen zou hebben gesteld. Som-
mige leden hebben het tot een opzettelijk punt van onderzoek
gemaakt, of werkelijk in geheel het tijdperk van 1800 tot aan de
inlijving in het Fransche Keizerrijk eenige algemeen werkende
verordening van staatswege omtrent de diakonien is uitgevaar-

digd
,
maar niets dergelijks kunnen opsporen. ïndien werkelijk

zoodanig staatsstuk bestaat , wenschen zij daarmede bekend te

worden gemaakt.

Na de omwenteling van 1813 had men mogen verwachten, dat
inzonderheid ook ten aanzien der diakonien, de betrekking tus-

schen Kerk en Staat beter zou zijn begrepen geworden
; maar

ook dit. is geenszins het geval geweest. Art. 9 der wet van 28 Novem-
ber 1813 scheen wel aan de diakonien omtrent het ondersteunen
der behoeftigen volkomene vrijheid toe te kennen en die armbe-
sturen alleen afhankelijk te maken van de Kerk, van welke zij

uitgaan, maar art. 12 dier wet was reeds met dat beginsel

eenigermate in strijd. Sedert werden door eene reeks Koninklijke
besluiten

,
niet ten gevolge

,
maar in strijd met de wet van 1818

genomen
,
de kerkelijke armbesturen ai meer en meer aan knellende,

nooit te voren gekende banden gelegd. Als men thans van eene
aansluiting aan de bestaande orde van zaken spreekt, dan behoor-
den deze jammerlijke besluiten, die lijnregt aandruischen tegen het

standpunt, waarop de Staat tegenover de Kerk geplaatst is, en
die men niet schroomt onwettig te noemen, geheel ter zijde te

worden gesteld. Niet dus eene aansluiting aan het bestaande in

den zin als de Regering dit bedoelt, ligt thans in de roeping des
wetgevers; maar, in verband ook met de gebeurtenissen van 1848,
rust op hem de verpligting

,
zorg te dragen

, dat eens voor al de
verkeerde weg, zoo vele jaren achtereen met opzigt tot de kerke-
lijke armbesturen gevolgd, verlaten worde, en dat in den geest
der gewijzigde Grondwet eene regeling van het armbestuur plaats
hebbe, waarbij de regten der Kerk en der van haar uitgaande
instellingen worden geëerbiedigd.'

Naar het oordeel der leden
, die zich gunstig'er voor de wet ge-

stemd toonden, werd door dit alles niet weggenomen, dat bij de
veroordeeling van dat ontwerp de verwarde en belemmerende
staat van zaken

, die thans met opzigt tot de kerkelijke armbesturen
heerscht, veel te veel uit het oog is verloren. Het was tevens
volkomen waar

, wat in de Memorie van Toelichting wordt gezegd
,

dat de wet onderscheidene bezwaren wegneemt , die thans de
diakonien drukken. Door sommigen werd geantwoord, dat, voor
zoover die druk in de straks vermelde Koninklijke besluiten ligt,

aan de uitvoering en toepassing daarvan zeer weinig is de hand
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gehouden ; terwijl het zich verwachten laat , dat de bepalingen der

tegenwoordige wet
, is zij eenmaal als zoodanig uitgevaardigd

,

streng en in hare volle uitgestrektheid op de diakonien zullen

worden toegepast.

§ 7. In vier der Afdeelingen is men teruggekomen op hetgeen

de Memorie van Toelichting over het regt der gezindheden zegt.

De meerderheid der leden dier Afdeelingen kon zich met de daar-

omtrent geuite denkbeelden niet vereenigen, en er waren zelfs leden,

naar wier oordeel de Regering in de miskenning van het regt der

gezindheden zeer ver ging. Het beginsel der algeheele scheiding

van Kerk en Staat is sedert lang , ten minste in onze staatsrege-

lingen
,
voldongen, maar men kan zich niet voorstellen, dat die

scheiding het gevolg zou moeten hebben
,
dat de Staat het gods-

dienstig geloof der bevolking als eene zaak van geen belang
beschouwde , zich daaraan volstrekt niet meer bekreunde. Eene
gezindte is iets meer dan eene vereeniging in den Staat, dan een
gewoon particulier genootschap

,
aan hetwelk geeneriei publiek-

regtelijk karakter kan worden toegekend. De Grondwet zelve

heeft in hare bepalingen omtrent de kerkgenootschappen het tegen-

deel erkend, of ten minste het zelfstandig bestaan der kerkgenoot-
schappen bekrachtigd.

» Zoo min als absolutisme van de Staatsregering ,” zegt de
Memorie van Toelichting, » is in onze dagen absolute onafhan-
kelijkheid een er vereeniging in den Staat bestaanbaar.” Daartegen
is opgemerkt, dat niemand absolute onafhankelijkheid voor de

kerkgenootschappen verlangt
;
maar wel zelfstandigheid

,
wel de

bevoegdheid om regels te geven aan de instellingen
, die van de

Kerk uitgaan. Daarom ook is het verwijt onverdiend, dat de tegen-

standers van het begrip der Regering de eenheid van den Staat

zouden willen aanranden, en ons naar de middeleeuwen terug-

voeren.

Dat de werkkring der diakonien als een gemengd gebied zou
kunnen worden beschouwd

,
waar publieke en kerkelijke zorg zich

ontmoeten , laat zich slechts in zooverre toegeven
,

als dit zou
moeten leiden tot gemeen overleg tusschen den Staat en de Kerk
over zoodanige onderwerpen , waar de wederzijdsche zorg met
elkander in aanraking komt. Maar als nu verder beweerd wordt,
dat

,
vermits het grootste deel der armenzorg op de diakonien

nederkomt, dit het hoofdgebied is van het armbestuur, en daar-

door dan staats-armbestuur moet worden verstaan
,
wordt de lijn

verre overschreden
,
en is de Regering op den weg der uitoefening

van een Jus in sacra. Men kan toch geenszins toegeven
,

dat

onder die benaming ook niet zoodanige aanranding van het regt

der Kerk of van dat der van haar uitgegane instellingen zij te

verstaan
,

die plaats heeft op een gemengd gebied
,

ten gevolge

eener eenzijdige beslissing van het staatsgezag.

Ten aanzien van de kerkelijke armbesturen — men meent dit

van deze zijde niet genoeg te kunnen herhalen, — komt aan den
Staat niet meer toe dan de uitoefening van toezigt ,

en dit dan wel
alleen voor zoover zij naar buiten werken. De Regering meent
echter verder te mogen gaan dan dat toezigt, en kent zich zelve

eene soort van oppervoogdij ook over de kerkelijke armbesturen

toe. » Zoo de wet aller beschaafde natiën,” zegt zij op bladz. 11

der Memorie van Toelichting, » het noodig heeft geacht, in het

belang van één enkel individu het bestuur van den voogd aan
regels te onderwerpen, er bestaat daarvoor, bij den armverzor-
ger, die eene algemeenheid van belangen waarneemt, nog oneindig

meer reden.” Deze vergelijking acht men in zoo verre juist, als

de verpligting der Kerk om de diakonien, die van haar uitgaan

en een integrerend deel der Kerk uitmaken, aan regels te onder-

werpen daaruit zou moeten voortvloeijen. Maar wanneer hier de
Staat zelf tegenover de kerkelijke en ook tegenover de bijzondere

instellingen van weldadigheid wordt gesteld in de plaats van den

voogd eens minderjarigen, gaat de vergelijking mank en leidt

zij , te ver voortgezet, tot het ongerijmde. Reeds dadelijk gaat

de vergelijking ook daarom niet op, omdat de pupil tegenover

den voogd in eene geheel andere betrekking staat, dan de arme
tegenover de armbesturen. De eerste bezit regten tegenover den
voogd; de arme heeft die niet tegenover het armbestuur. Maar
daarenboven, als de Staat over de kerkelijke en bijzondere arm-
besturen eene wezenlijke voogdij uitoefende, moest hij ook het

regt bezitten den armbestuurder, die zich aan ontrouw of ver-

keerd beheer schuldig maakt, af te zetten en door een ander te

vervangen, of ook dien armbestuurder tot het afleggen van reke-

ning en verantwoording te dwingen. Zoo ver intusschen gaat het

tegenwoordig wets-ontwerp met opzigt tot de niet-gesubsidieerde

kerkelijke en bijzondere armbesturen niet.

Men weet* overigens zeer goed , dat het patrimonium pauperum ,

goed der armen
,
eene geijkte uitdrukking is ,

en zou zich in het

vorig verslag niet tegen het gebruik dier woorden hebben ver-

klaard
,

indien zij niet in de vroegere Memorie van Toelichting

waren voorgekomen in een verband , voet gevende aan de ver-

keerde strekking, die men vooral ook in die memorie meende op

te merken.

II.



Begding van het Armbestuur.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

§ 8. Bij de behandeling van het straks aangeroerde vraagstuk
over de bevoegdheid van het hoogere kerkbestuur tot het voor-

schrijven van regels voor de ondergeschikte kerkelijke armbesturen,

Ï3 in eene der Afdeelingen gevraagd, wat er zij van het Regle-

ment op de diakonie-administratie bij de Nederlandsche Her-
vormde Kerk, hetwelk, na reeds in 1844 door de Algemeene
Synode te zijn gearresteerd, bij een besluit dierzelfde Synode van
den 23sten Julij 1852 is ingevoerd en met den lsten Januari)

1853 in werking gebragt. Men meent toch te weten , dat de uit-

voering van dit reglement of van een deel daarvan zwarigheid
van de zijde des Gouvernements heeft ontmoet, zoo het schijnt

op gronden aan de wet van den 28sten November 1818
(
Staats-

blad n°. 40) ontleend.

§ 9. Ook het vraagstuk, of het voorgedragen wets-ontwerp uit

een staathuishoudkundig oogpunt aanbeveling verdient, is op
nieuw in sommige der Afdeelingen opzettelijk ter sprake gebragt.

Velé leden toonden daarbij in het gevoelen te volharden, dat de

wet in dit opzigt noodlottig zou werken. Naar hunne overtuiging

toch is het eenig redmiddel tot stuiting van het pauperisme daarin

gelegen
,
dat de uitoefening van liefdadigheid aan de Kerk of aan

bijzondere instellingen worde overgelaten. Die zoo wenschelijke

rigting echter zou door het wets-ontwerp geenszins bevorderd

,

maar tegengegaan worden. In een aantal bepalingen der wet
ligt -— zoo als vroeger is aangetoond en nog nader blijken zal —
eene strekking tot uitbreiding der staats-armenzorg en tot ont-

moediging en uitdooving der kerkelijke liefdadigheid. Het is

thans op vele plaatsen reeds moeijelijk, geschikte personen voor
de betrekking van kerkelijk armverzorger te vinden, die, zoo zij

goed wordt waargenomen , eene zeer groote mate van zelfopoffering

vordert. Maar hoe zal het zijn, als die kerkelijke armverzorgers
bij de meeste hunner handelingen het oog moeten wenden naar
het burgerlijk bestuur, en zich ter zake eener belangeloos, uit

menschlievendheid waargenomen betrekking gedurig aan onaange-
naamheden of zelfs aan de veroordeeling in aanzienlijke geldboeten

zien blootgesteld?

Hier komt, naar het gevoelen van sommigen, bij, dat de bepa-
lingen omtrent het domicilie van onderstand en wat daarmede in

verband staat, de diakonien zullen nopen om vrijgeviger in de

bedeeling te zijn, dan in het welbegrepen belang der armen wen-
schelijk ware; dat door die bepalingen de veerkracht der behoef-

tigen of van hunne betrekkingen om zich zoolang mogelijk boven
den toestand van armlastigheid te blijven verheffen, zal worden
verlamd; dat de arme zich te ligter ook bij de diakonien om on-
derstand zal aanmelden, omdat hij weet dat, bij weigering, de

Staat nog altijd daar is, om hem te hulp te komen. Welke
voorzorgen men toch daartegen nemen moge . het geheel der thans

voorgedragen bepalingen zal er toe moeten leiden, om bij den
arme het deukbeeld te doen veld winnen, dat, zoo niet op de

Kerk, dan toch op den Staat de verpligting rust om hem te on-
dersteunen. Heeft daarentegen de arme in den regel geene andere
toevlugt dan de kerkelijke liefdadigheid, en wordt van die zijde,

zoo als behoort, de ondersteuning niet dan met de meeste spaar-
zaamheid, niet dan na zorgvuldig onderzoek van den zedelijken

toestand van het huisgezin, verstrekt, dan zal het aantal armen
verminderen en een betere toestand dan de tegenwoordige geboren
worden. Men kan zich hier vooral op de in Engeland en Schot-
land verkregene ervaring beroepen. Hoogst opmerkelijk is in dit

opzigt wat men omtrent de bemoeijenissen van den beroemden
Chalmers tot leniging der armoede vindt opgeteekend. Zoowel in

Itleinere Schotsche gemeenten, als in het volkrijke Glasgow zelf

werd, onder zijne leiding, door kerspels-ondersteuning met veel

geringer geldelijke middelen oneindig meer tot voorziening in den

nood der armen verrigt, dan door onderstand uit de armentax.
Dat de vrijwillige liefdadigheid der ingezetenen zal afnemen,

naar mate de armenzorg meer eene aangelegenheid van den Staat

wordt, is, naar het oordeel van zeer vele leden, aan geenen twijfel

onderhevig. De ondervinding leert overal , dat om voortdurend
milde giften te verkrijgen, het godsdienstig gevoel in werking
moet zijn gebragt. Geheel de geschiedenis onzer instellingen van
weldadigheid, inzonderheid ook van onze godshuizen, strekt daar-

van ten bewijze. Men heeft ook nu gemeenten genoemd, waar,
ngdat de diakonien opgehouden hadden gesubsidieerd te worden,
de ingezetenen weder begonnen zijn, zeer mildelijk tot het onder-

houd dier instellingen bij te dragen. Daarentegen blijft men zich

op het voorbeeld der Maatschappij van Weldadigheid beroepen,

om te doen zien, wat er van de vrijwillige giften wordt, als do

overtuiging wortel schiet, dat de Staat met de instelling gemoeid
is. Kr zijn plaatsen genoemd, waar, als op eens, een aantal

leden dier maatschappij hunne deelneming hebben opgozegd ,
omdat

zij meenden, dat die instelling eenigermafe ten laste van den
Staat was gekomen en wel

,
gelijk men er bijvoegde, ten gevolge

van verkeerdheden in het beheer, liet voorbeeld , in de Memorie
van Toelichting aangehaald, omtrent do milde giften bij gelegen-

heid van den watersnood van 1850, doet daartegen niets af.

Men zou er andere voorbeelden van soortgelijken aard hij kunnen
voegen, waar de milddadigheid der natie zich, wat de geldelijke

uitkomsten betreft, nog op schitterender wijze openbaarde. Maar
daarbij golden het telkens nationale rampen, die de gemoederen
sterk troffen; bijdragen voor allen zonder onderscheid; bijdragen

voor ééns. Hier daarentegen komt het aan op het voortdurend

geven ten behoeve van bepaalde klassen van armen, op het voor-

zien in jaarlijks terugkeerende, niet zelden gestadig toenemende
behoeften. De deelneming daarin slijt dan alleen niet, wanneer
het kerkelijke instellingen zijn

, die de liefdadigheid inroepen.

§ 10. Na al het aangevoex-de kon het, volgens het gevoelen

van vele tegenstanders der wet, niet twijfelachtig zijn, hoedanig,

hunnes inziens, de strekking eener armenwet wezen moest. Het
moest eene overgangswet zijn, hoewel geenszins in dien zin, als

men vroeger, niet zonder eenigen grond, heeft ondersteld, dat de

Regering deze wet wilde beschouwd hebben; maar eene over-

gangswet, daartoe strekkende, om met beleid en voorzigtigheid

de overhelling tot het verkeerde stelsel der wettelijke liefdadigheid,

die nu reeds maar al te zeer bestaat, en bij het in werking komen
der voorgedragene bepalingen op eene ontrustende wijze zou toe-

nemen, voor goed te keeren ;
om de heillooze gemeentelijke sub-

sidien trapsgewijze te verminderen , en eindelijk geheel te doen

ophouden ; om het terugbrengen van geheel de armenzorg tot de

kerkelijke liefdadigheid als einddoel te stellen en daarop ten slotte

zoo aveinig uitzonderingen toe te laten
, als slechts eenigzins moge-

lijk is.

EERSTE HOOFDSTUK.
Van het armbestuur.

EERSTE AFDEELISG.

Van instellingen van weldadigheid
,
hare oprigting en reglementen.

In eene Afdeelïng heeft men in bedenking gegeven, om in dit

laatste opschrift niet enkel van instellingen van weldadigheid
, maar

ook van instellingen van onderstand te spreken. De benaming van
» instelling van onderstand” scheen voor de instellingen van zuiver

burgerlijken aard meer gepast. Door ook aan deze den naam van
» instelling van weldadigheid” te geven, wekt men denkbeelden van
verpligte ondersteuning van staatswege op , die het van groot

gewigt is, geen wortel te doen schieten. Men spreekt toch ook
altijd van domicilie van onderstand , niet van domicilie van welda-

digheid. Het zal wel naauwelijks herinnering behoeven ,
dat indien

dit denkbeeld weêrklank vond, de wijziging zich niet tot het

opschrift zou moeten beperken, maar overal in de wet zou moeten

worden voortgezet. De instellingen sub lit. a van art. 3 genoemd
zouden dan instellingen van onderstand moeten heeten ; terwijl op

de gemengde instellingen , iu lit. c van bet artikel , de beide bena-

mingen zouden worden toegepast.

Art. 1. In vier der Afdeelingen is op nieuw krachtig op de

gebeele weglating van dit en het volgend artikel aangedrongen.

Eenige leden verklaarden zich voor die weglating vooral omdat

de inhoud der artikelen , hunnes inziens , te zeer van leerstelligen

aard was
,
terwijl toch bloote doctrine in eene wet niet te huis

behoort. De wet, zeiden zij, moet regelen en toepassen, niet

zich wagen aan definitien , die altijd eene zeer gevaarlijke zyde

hebben. Het bewijs daarvoor is ook bier voorhanden ,
daar aan

de zeer algemeene bewoordingen der beide artikelen eene uitleg-

ging is gegeven of kan worden gegeven . die met de zienswijze

van het Gouvernement, zoo als die in de tegenwoordige Memorie
van Toelichting is uitgedrukt, strijdt. Door anderen werd echter

daartegen aangevoerd, dat in het stelsel der wet de twee eerste

artikelen volstrekt onmisbaar waren. Hare weglating zou de ge-

heele wet dooden. Hoe zon bijv. art. 93, hetwelk toch reeds zoo

veel bezwaar ontmoet, omdat daarbij aan het uitvoerend gezag

een regt van beslissing wordt toegekend , zonder dat waarborgen

tegen willekeur daarnevens staan, toe te passen zijn. als de wet
niet eepigermate de elementen voor die beslissing aanbood ?

Door een grooter aantal leden is de weglating vau art. 1 voor-

gestaan, op grond dat het, door alle instellingen van weldadigheid

zonder onderscheid te omvatten in het armbestuur — waardoor zoo

ligt het staats-armbestuur kan worden verstaan ,
— de kiem in zich

bevat van eene staats-armverzorging , of van de zoogenaamde wet-

telijke liefdadigheid. Eenigen geven in bedenking, om, tot weg-

neming van dit bezwaar, het woord omvat , dat dan toch wel het

meest tot de bedoelde opvatting kan leiden
,

door eene andere

uitdrukking, bijv. door bestaat , te vervangen. A an de zijde der

tegenstanders van bet wets-ontwerp gaf men echter te kennen ,

dergelijke verandering van bewoordingen van weinig belang te

achten. Noch die wijziging, noch zelfs de weglating van de beide

eerste artikelen der wet, deed iets af tegen het stelsel, dat ge-

heel do wet beheerscht; het stelsel namelijk, dat art. 195 der

Grondwet het regt geeft, om alle instellingen van weldadigheid en

dus ook de kerkelijke en bijzondere , onder liet armbestuur , dat

door dc wet wordt geregeld ,
te begrijpen.
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Regeling van het Armbestuur.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

In meer dan e'dne Afdeeling is door sommigen betwijfeld, of het

onderwerp der landlooperij en bedelarij wel in eene wet als deze

te huis behoort
,
en niet veeleer

,
voor zoover daaromtrent bij de

strafwetgeving niet is voorzien, aan de politiewet zou moeten

worden overgelaten. De meerderheid zag echter in dit punt geen

bezwaar
,
te minder

, daar het naauw verband tusschen het stellen

van regelen omtrent het ondersteunen der armen en het opnemen van
bedelaars en landloopers in gestichten, niet te ontkennen viel. Eeni-

gen voegden er bij dat de tegenwoordige wet eene politiewet op het

armwezen kon worden genoemd
;
doch die opvatting vond levendige

bestrijders. Men had, meenden zij, het ontwerp slechts in te zien

om zich te overtuigen
,

dat daarbij geenszins enkel maatregelen

van politie of toezigt, maar eene geheele organisatie van het arm-
wezen werd bedoeld.

Art. 2. In al de Afdeelingen heeft men met genoegen kennis

genomen van de verklaringen in de Memorie van Toelichting

,

volgens welke de Regering noch de vereenigingen tot bereiking

van een voorbijgaand doel van onderstand gevormd, noch de

genootschappen, wier wezen en hoofdoogmerk niet in geregelde

armenzorg bestaat, onder de instellingen van weldadigheid begrijpt,

waarover de tegenwoordige wet handelt. Die ophelderingen strek-

ken toch om het gebied, waartoe de voorgedragene regeling zich

zou uitstrekken, op eene in ’t oog vallende wijze te beperken; zij

brengen eene aanmerkelijke matiging in het stelsel.
'

Intusschen heeft men in drie der Afdeelingen eene tastbare

tegenstrijdigheid gevonden tusschen de omschrij ving der instellingen

van weldadigheid in art. 2 en de deswege gegevene opheldering

in de Memorie van Toelichting. Die omschrijving is algemeen.

Volgens haar is het criterium van eene instelling van weldadig-

heid
,
dat zij zorg voor armen ten doel heeft. Niets wordt er

bijgevoegd, om te doen zien, dat de zorg van eenen blijvenden aard

en dat zij het hoofdoogmerk der instellingen moet zijn.

Ook schijnt de Memorie van Toelichting op de thans bedoelde

plaats wel eenigermate met zich zelve in strijd. In den zin der

wet, zegt zij
,
behooren genootschappen als Philacterion enz. niet tot

de instellingen van weldadigheid, omdat zij voorschotten of geldelijke

bijdragen verstrekken met andere bedoelingen dan vooi’ziening in

levens-onderhoud. Men wil dit eens aannemen , maar vraagt

dan toch
,

of zorg voor armen ,
al is het met eene nevenbedoe-

ling, niet het hoofdoogmerk dier genootschappen is, en of de per-

sonen, die zij ondersteunen, niet, misschien met eenige uitzonde-

ring, behooren tot degenen, die, volgens de onmiddellijk vooraf-

gaande, veelomvattende definitie van het woord arm, onder de

armen moeten worden gesteld. Het zijn toch zeer zeker meeren-
deels personen

,
die in hun noodzakelijk levensonderhoud niet — of

ten minste niet geheel — uit eigene middelen kunnen voorzien.

Deze bezwaren moesten er wel toe leiden, om de vraag te be-
handelen, in hoeverre aan verklaringen van dezen aard in eene

Memorie van Toelichting genoegzaam gezag kan worden toege-

kend, om alle vrees te verwijderen, dat niet naderhand tegen den
zin dier verklaringen zal worden gehandeld. Naar het oordeel

van verscheidene leden ligt daarin geen genoegzame waarborg,
vooral ook omdat een volgend minister met zijnen voorganger in

zienswijze kan verschillen, en omdat in het stelsel dezer wet het

uitvoerend gezag altijd ten slotte, volgens art. 23, eigenmagtig
beslist of eene instelling al dan niet is eene instelling van welda-
digheid. Alleen eene ondubbelzinnige verklaring der wet zelve

zou in dit opzigt de noodige gerustheid kunnen geven.

Sommige leden deden met opzigt tot de instellingen
,

die het

voorkomen van armoede ten doel hebben , opmerken, dat deswege
soortgelijke bedenkingen als de voorafgaande gelden. Vroegere
verklaringen der Regering sluiten, evenzeer als ondubbelzinnige
gezegden der tegenwoordige Mèmorie van Toelichting, die instel-

lingen uit van degene, die in de aangebodene rcgelingswet vallen.

Maar de zeer algemeene definitie van art. 2 laat toe ze daar-
onder te begrijpen, en wanneer men dan op de geschiedenis van
ons armwezen let, mist men de volkomene gerustheid, dat zulks

niet te eeniger tijd het geval kan worden. Aan de omstandig-
heid , dat de instellingen tot het voorkomen van armoede ook nu
nog in het jaarlijksch verslag van de verrigtingen der Regering
aangaande het armbestuur voorkomen

, zou een grond kunnen
worden' ontleend voor het beweren, dat zij een tak van het arm-
bestuur uitmaken.

Nog is herinnerd, dat bij het vorig Voorloopig Verslag de
vraag omtrent de instellingen, die onder de heerschappij der tegen-
woordige armenwet zouden vallen, zich mede bepaaldelijk tot de
gestichten van de zusters der liefde of pleegzusters

,
het Genoot-

schap van den H. Vincentius de Paulo en het hofje van Teyler’s
fundatie te Haarlem had uitgestrekt , en dat de Regering deswege
het stilzwijgen heeft bewaard. Wat dit laatste gesticht betreft,

herinnert men
, dat de bewoonsters vooraf het bewijs moeten

leveren van in haar levensonderhoud te kunnen voorzien en dus
niet in de definilie

, thans van armen of behoeftigen gegeven

,

vallen; zoodat welligt de uitzondering, waarvan op bladz. 27

der Memorie van Toelichting sprake is
,
daarop zou worden toe-

gepast.

Art. 3. Door eenige leden is de reeds bij het vorig Voorloopig

Verslag gedane vraag herhaald, waarom bij lit. a van dit artikel

van de staats-
,
provinciale of gemeente-instellingen gezegd wordt

,

dat zij )) uitsluitend" door of van wege de burgerlijke overheid

worden geregeld en bestuurd, terwijl in lit. b
,
waar gesproken

wordt van de instellingen eener kerkelijke gemeente, van harent-

wege geregeld en bestuurd , dat woord uitsluitend niet herhaald

wordt. Indien, gelijk de Memorie van Toelichting zegt, de wet
de strekking heeft

,
om de autonomie der kerkelijke armbesturen

vrij te laten, en slechts een oppertoezigt over hen uit te oefenen,

kan te hunnen aanzien van geene andere regeling en van geen

ander bestuur de rede zijn, dan van dat der kerkelijke gemeente
zelve of van het bevoegde kerkbestuur. »

In het vorig Voorloopig Verslag is bij de aanmerking op art. 6

van de onderstelling uitgegaan, dat door de instellingen van ge-

mengden aard, sub lit. c van art. 3 vermeld, vooral bedoeld

worden de gesubsidieerde diakonien. Die onderstelling is nergens

in de tegenwoordige Memorie van Toelichting wedersproken
,
het-

geen in eene der Afdeelingen bevreemding wekte , omdat ,
naar

men meende, die onderscheiding niet in de bewoordingen sub litt. b

en c gebezigd
,
gelegen is

,
en dat de gesubsidieerde en niet-gesub-

sidieerde diakonien beide evenzeer geacht konden worden in de

onder deze twee letters aangeduide categorien begrepen te zijn.

Door enkele leden is het gevoelen voorgestaan , dat nog eene

vijfde soort van instellingen van weldadigheid te dezer plaatse

behoorde te worde opgenoemd
,

namelijk die
, in welker regeling

of bestuur door de burgerlijke overheid en door of van wege bij-

zondere personen of bijzondere, niet-kerkelijke vereenigingen ge-

zamenlijk wordt voorzien.

Het is bekend, dat er gezindten zijn, die wel kerkelijke arm-
besturen, maar geene diakonien bezitten. De Regering is in een

aantal volgende artikelen, bijv. in de artt. 43, 81, 82, 83 enz.,

op die omstandigheid bedacht geweest, wordende daar nevens de

diakonien de kerkelijke armbesturen bepaald genoemd. In andere
artikelen echter, zoo als de artt. 46, 47, 48 enz., bepaalt zij zich

tot het vermelden der diakonien , zonder tevens van de kerkelijke

armbesturen gewag te maken. Men heeft gevraagd, of dit niet

in de toepassing tot verkeerde gevolgen zou kunnen leiden.

Aan den anderen kant wordt in art. 45 gesproken van eene

gezindte, waarvan geen kerkelijk armbestuur bestaat en de daartoe

behoorende behoeftige armlastig verklaard bij het burgerlijk arm-
bestuur. Maar nu zijn er gezindten, die wel armbesturen maar
geene kerkelijke armbesturen bezitten. Ook het niet letten bij de

wet op die bijzonderheid zou, naar het gevoelen van sommigen,
hare toepassing hier en daar kunnen doen falen.

Art. 4. De bepaling, dat de gemeente-instellingen van welda-
digheid onder het onmiddellijk gezag zijn van het burgerlijk ge-
meentebestuur wordt door enkele leden overbodig gekeurd

,
omdat

het eene zaak is , die van zelf spreekt en bovendien uit de voor-
schriften der gemeentewet volgt. Moest dit gedeelte van het

artikel behouden blijven
, dan zou men kunnen vragen

,
waarom

ook niet uitdrukkelijk gezegd wordt ,
dat de provinciale instel-

lingen aan het gezag van het provinciaal bestuur onderworpen zijn.

Art. 5, alin. 1. Verscheidene leden blijven van gevoelen, dat de
wet, door de uitdrukkelijke vermelding, dat de kerkelijke instellin-

gen naar de voorschriften der bevoegde kerkbesturen beheerd
worden , inbreuk maakt op de regten der kerk. Zoodra eenmaal
is toegegeven , dat de staatswet daarover beslist, kan eene vol-'

gende wet aan die voorschriften of reglementen hunne verbindende
kracht geheel of gedeeltelijk ontnemen. Er kan geen waarborg
tegen inbreuk in gelegen zijn

, dat de burgerlijke wetgever zich

verklaart omtrent voorschriften, die niet tot zijn gebied behooren.

In drie Afdeelingen is men voorts met nadruk opgekomen tegen

de bijvoeging , dat de voorschriften der bevoegde kerkbesturen niet

mogen strijden met de bepalingen dezer wet. Men vindt daarin

een nieuw bewijs, hoe zeer het denkbeeld, om de kerkelijke arm-
besturen in hun beheer 'aan het staatsgezag te onderwerpen, door

geheel de wet heerscht. De Regering zegt , de autonomie der

kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid te willen

vrijlaten ; maar wat wordt er van deze autonomie ,
als het, by

ieder door het bevoegde kerkbestuur uit te vaardigen voorschrift,

eerst en vooraf de vraag moet zijn, of het wel in allen deele met
de bepalingen der wet op het armbestuui’ overeenstemt ? Langs
dien weg verdwijnt alle denkbeeld van zelfwetgeving, en wordt
niets dan eene autonomie van den tweeden rang overgelaten.

Volgens de bepaling van art. 3 worden de kerkelijke instellingeu

van wege de kerkelijke gemeente geregeld en bestuurd

;

doch aan
dat beginsel wordt hier weder te kort gedaan ,

daar het blijkt

,

dat de eigene regeling en het eigene bestuur zich slechts zoo ver

uitstrekken, als de wet niet daarin voorziet. Hoogstens zou men
kunnen toegeven , dat, wat hier tot regel is gesteld, uitzondering

wierd ,
en dat dus niot de overeenstemming als regel op den
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voorgrond kwam, maar blootelijk, onder aanwijzing van bepaalde

artikelen, de gevallen wierden opgegeven, waarin de voorschriften

der wet ook voor de kerkelijke instellingen van weldadigheid
zouden gelden. De leden

,
die eene doorgaande onderscheiding

tusschen het staatsbestuur en het staatstoezigt in de wet gebragt

wilden hebben
, meenden dat hier alleen van dat toezigt spra&e

behoorde te zijn.

Men heeft zich voorts volstrekt niet kunnen vereenigen met het

gezegde
,
dat de beslissing van geschillen over de vraag , of voor-

schriften, van een kerkbestuur uitgegaan, al dan niet met de wet
tot regeling van het armbestuur overeenkomen, van regtswege aan
de Regering toekomt. Zoo de roeping der Regering

, om aller

regten en belangen te behartigen, haar ten allen tijde voor dwa-
ling en vooringenomenheid met eigen oordeel kon vrijwaren, zou
de staatsinrigting zeer te vereenvoudigen zijn en zelfs in vele ge-

vallen de tusschenkomst des burgerlijken regters kunnen worden
gemist. Het is juist de vrees, dat te eeniger tijd de Regering ten

onregte de onvereenigbaarheid met de bepalingen dezer wet van
door een kerkbestuur gegevene voorschriften zou kunnen staande
houden en dan ten slotte eigenmagtig beslissen, die tegen het

toekennen dier beslissing aan het uitvoerend gezag doet opzien.

Er zouden daaruit bedenkelijke botsingen kunnen ontstaan. Men
heeft hier weder het gemis levendig gevoeld van eene administrative

regtsrnagt
, behoorlijk geregeld en door voldoende waarborgen

omringd. Nog is gevraagd, wat de gevolgen zullen zijn, zoo de

Regering verklaart , dat kerkelijke voorschriften met de wet in

strijd zijn, en welke straf hen zal treffen, die desniettemin deze

kerkelijke voorschriften in stand houden.
Alin. 2. De hier opgelegde verpligting aan nieuwe kerkelijke

instellingen , om niet slechts van hare oprigting kennis te geven

,

maai - ook het reglement met het doel der instelling en de midde-
len en wijze om dat doel te bereiken , mede te deelen

,
is almede

aan velen zeer bedenkelijk voorgekomen. Men noemde die ver-

pligtingen een preventiven maatregel , die hoogstens in eene wet
op het regt van vereeniging en vergadering zou te pas komen.
Er zullen vele kerkbesturen zijn, die, uit vrees voor overdrevene

bemoeizucht van het burgerlijk bestuur , of om andere geenszins

altijd laakbare redenen, tegen het nakomen dier verpligting op-
zien. Daarbij is gevraagd, waarin het nut van geheel het voor-
schrift gelegen is. Ligt het denkbeeld daaraan tot grondslag, dat

het gemeentebestuur zich behoort te overtuigen , of het reglement
iets bevat

,
wat met de voorschriften der tegenwoordige wet

strijdt, dan zal dat doel slechts onvolkomen worden bereikt. Aan
de bestaande instellingen is toch de mcdedeeling van het reglement
niet als verpligting opgelegd. Integendeel kunnen er onder de

bestaande instellingen zijn
,
die geen reglement of althans geen van

zoodanigen inhoud, als hier bedoeld wordt, bezitten, en bevat de

wet geenerlei voorziening voor dat geval. Of zou de bepaling
alleen strekken tot het erlangen der vereischte statistische mede-
deelingen voor het jaarlijksch verslag ? Maar in dat geval schijnt

art. 16 allezins voldoende tot voorziening in die behoefte. Men
besloot in eene Afdeeling vrij eenparig met in bedenking te geven ,

om het laatste gedeelte van het thans behandelde lid van art. 5,

beginnende met de woorden : onder mededeling
,
weg te laten. Daar-

door zou tevens ‘worden te gemoet gekomen aan het nog altijd be-
staande bezwaar tegen het vooraf vorderen der mededeeling, hetgeen
eene bedenkelijke zijde heeft voor instellingen, die, uit geringe

beginselen ontstaan ,
langzamerhand een meer bepaald karakter

aannemen.
Op de redactie dezer alinea is in eene Afdeeling aangemerkt,

dat daarin volkomene overeenstemming met de bewoordingen van
art. 9 ,

hetwelk over óóne en dezelfde zaak handelt , behoorde
te hcerschen. Waarom bijv. wordt de daar voorkomende bepa-
ling, dat de kennisgeving schriftelijk moet plaats hebben, kier

gemist ?

Art. 6, alin. 1. In eene der Afdeelingen heeft men zich de

werking dezer bepaling aldus voorgesteld
,

dat het ontwerpen of

de herziening van liet reglement plaats had in eene vereenigde

vergadering van den gemeenteraad en van het kerkbestuur , of

wel van gemagtigden uit die beide collegien, en dat dan vervol-

gens , opdat het reglement kracht zou hebben , van eene bepaalde

goedkeuring daarvan zoowel door den gemeenteraad als door het

kerkbestuur blijken móest. Men vraagt of dit de bedoeling is.

Alin. 2. Sommige leden toonden zich niet tevreden met de

oplossing der Regering van de vraag, wat er gebeuren moest,

zoo do gemeenteraad en het kerkbestuur het over het vast te

stellen reglement niet eens wierden. liet niet tot stand komen of

do scheiding der instelling kan toch niet anders dan ten nadeele

der armen uitloopcn. Meer algemeen stemde men toe, dat hier

geeno andere uitkomst mogelijk is. Maar, vroegen sommigen,
belmoren dan niet de gevolgen van hot gemis aan overeenstem-
ming , zoo als de Memorie van Toelichting die aanduidt, in do

wet zelve te worden uilgedrukt? Juist toch omdat hier enkel van
een besluit van den gemeenteraad gesproken wordt, zou men zich

kunnen voorstellen, dat dit collegie, als men elkander niet ver-

staat, den knoop kan doorhakken.

Art. 7. In eene der Afdeelingen ziet men bezwaar in de mede-
deeling der reglementen aan Gedeputeerde Staten met het bepaalde

doel om over den inhoud daarvan te oordeelen. De ondervinding
leert , zeide men , dat nu reeds de toepassing van dergelijke be-

palingen der gemeentewet Gedeputeerde Staten met arbeid over-

laadt en dat zij, juist ten gevolge dier overlading, de verpligting

tot het nazien en beoordeelen niet anders dan zeer onvolkomen
kunnen vervullen.

In eene andere Afdeeling is gevraagd of de mededeeling der
besluiten en reglementen aan Gedeputeerde Staten dezelfde gevol-

gen zou kunnen hebben , als die der plaatselijke verordeningen

volgens de gemeentewet, zoodat bij niet-goedkeuring
, schorsing

of vernietiging daarvan zou kunnen worden uitgesproken. Wat
de reglementen betreft , in art. 6 bedoeld, zou men zich daartegen

moeten verklaren.

Art. 8. Ook na de in dit artikel gebragte wijziging hebben
in eene der Afdeelingen enkele leden verklaard , zich daarmede

i

niet te kunnen vereenigen. Zij achtten het noodeloos de bijzon-

dere instellingen van weldadigheid aan zulk eene openlegging :

der bewijzen van herkomst en regelen van beheer te onderwerpen,
en ,

hunnes inziens , was de tegen het niet nakomen der verplig-

tingen bij het tegenwoordig art. 10 gestelde straf nog altijd te ;

gestreng. De meerderheid der Afdeeling toonde zich echter vóór 1

het artikel gestemd. Het gold hier de mededeeling van stichting-

brieven en andere stukken , die als de geboorte-aeten der zede-

lijke ligchamen, waarvan sprake is, konden worden aangemerkt. I

De Staat mag en moet die kennen. Er bestond daartegen te
j

minder bezwaar, omdat alleen kennisneming door het gemeente-
bestuur, geene beoordeeling of de uitoefening van eenige controle 1

werd voorgeschreven. Tot die kennisneming had het plaatselijk

bestuur evenveel regt als tot het vorderen der opgaven voor de !

bevolkings-registers.

Met het oog op de misbruiken , die met opzigt tot het beheer
j

der bijzondere instellingen van weldadigheid mogelijk zijn,

en waarop ook in het vorig verslag is gedoeld
,

wilde een
lid hier nog verder hebben gegaan

, en in de wet aan elk belang-

hebbende bij zoodanige instelling het regt hebben toegekend tot <

het uitoefenen van zekere mate van toezigt over die instelling. Zelfs

zou ,
meende hij , het toekennen der bevoegdheid tot het instellen

eener actio gwpAaris, naar het voorbeeld der gemeentewet, in

aanmerking komen. Een ander lid meende, dat de wet bepaald

aan de belanghebbenden het regt moest waarborgen , om steeds bij

de gemeentebesturen inzage te kunnen erlangen der stichting-

brieven en andere hier bedoelde acten. Men antwoordde echter,

dat die bijvoeging onnoodig zou zijn, daar toch geenerlei regt tot

het weigeren der inzage door het gemeentebestuur was toege-

kend , en de verpligting om aan het verzoek daartoe te voldoen

dus van zelf bestond.

Art. 9. Ofschoon men erkent , dat dit artikel
,
doordien thans

de kennisgeving niet meer minstens ééne maand vóór de oprigting

der instelling gevorderd wordt, eene aanmerkelijke verbetering heelt

ondergaan, blijven zeer vele leden in de hier voorkomende bepa-
ling nog altijd wezenlijk bezwaar zien. Zij vreezen steeds, dat

als ingezetenen die zich tot een weldadig doel willen vereeni-

gen , moeten aanvangen met het opmaken en de mededeeling van
een reglement; als zij vooraf een bij hen opgekomen denkbeeld
moeten blootleggen , dat nog in de geboorte is en waarvan zij

naar den eisch der echte menschlievendheid geen oplief willen

maken, velen van zoodanig voornemen zullen worden algeschrikt.

Ware dit het geval, ook hier weder zou de wet de liefdadigheid

uitdooven , in plaats van die op te beuren en aan te moedigen.
Men kon niet inzien, waarom de Regering aan het denkbeeld van
eenen preventiven maatregel bleef hechten, en daar zij toch

reeds het tijdstip der kennisgeving later had gesteld, niet nog
een stap verder ging. Zoo de woorden : alvorens zij in werking

\

treden vervangen wierden door ; bij of onmiddeUijk na het in werking

treden zou het bezwaar in veler oog grootendeels weggenomen
zijn. Dat een zedelijk ligchaam kennis geelt van zijn bestaan,
schijnt toch niet onredelijk.

Intusschen deden eenige leden opmerken, dat de bepaling,

zoo als zij daar lag, voor bijzondere instellingen, die het uitvloeisel

zijn van makingen of schenkingen
,
geen bezwaar kon hebben,

vermits do Regering toch, ten gevolge der bepalingen van het

Burgerlijk Wetboek omtrent het verleenen van magtiging tot

het aanvaarden dier makingen en schenkingen , vooraf met het

ontstaan van zoodanige instellingen bekend wordt.
De vroeger bestaande bedenking omtrent de toepassing der

bepaling op instellingen
, die bij volksrampen zich tot oogenblik-

kelijko leniging van den nood vormen, of in het algemeen slechts

van zeer tijdelijken aard zijn
,

is door de herhaalde verklaring

der Memorie van Toelichting , dat alleen instellingen tot blijvende
j

armenverzorging in de wet begrepen zijn , opgoheven. Maar zou



Bijlagen. 159ste vel. — 011 — Tweede Kamer.
— miu'jfacaaJUJM?-: ' e •-urgtaggaKSKTTCg1 1*- lf lJnAi ««<«l*»—»*—

*

Mi >»t* «I»g»an^w«-—
*?.
” — '

Regeling van het Armbestuur.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

het dan ook niet wenschelijk en zelfs noodzakelijk zijn ,
in het

artikel zelf te doen uitkomen
,

dat de verpligting tot kennisge-

ving alleen aan instellingen van blijvenden aard wordt opgelegd?

Art. 10, alm. 1. Door eenige leden werd erkend, dat deze

strafbepaling in het stelsel der wet noodig is en tevens, dat,

als men de bestuurders der bijzondere instellingen van weldadig-

heid door strafbedreiging tot het doen der gevorderde mede-

deeling en kennisgeving wil dwingen ,
het opleggen van geldboete

aan die bestuurders de voorkeur verdient boven elke andere straf,

die de instelling zelve treft, en dus in de gevolgen op de armen

nederkomt. Intusschen meenden die leden, dat die straf bepaling

zelve nog niet goed is gesteld, in zoover de geldboete ook aan

de bestuurders gezamenlijk kan worden opgelegd. Zulk eene

gezamenlijke straf strijdt met het beginsel van art. 55 van het

Code Pénal. Uit de toepassing daarvan kunnen gevolgen voort-

vloeijen ,
die met de billijkheid niet zijn overeen te brengen. De

bestuurders zullen toch de geldboete, die hun gezamenlijk wordt

opgelegd, onder elkander omslaan, maar zoo doende zullen bij

de veroordeeling in de hoogste geldboete de leden van een talrijk

colle<ne zeer veel minder betalen, dan die van een collegie, uit

enkefe leden zamengesteld. De strafschuldige bestuurders moesten

altijd elk afzonderlijk tot eene geldboete worden veroordeeld.

Alin. 2. Eenige leden hebben beweerd, dat ten gevolge .van

de hier voorkomende bepaling, volgens welke het niet-begrijpen

in de veroordeeling afhankelijk is ook van het.bewijs, dat de

bestuurder het zijne heeft gedaan, om aan de wettelijke voorschriften

gevolg te geven, ook onschuldigen zouden kunnen worden ge-

straft? De bestuurder kan toch wettig verhinderd zijn geworden

om tot het besluit, waardoor de veroordeeling is berokkend
,,
mede

te werken. In het oog van deze leden was dus het bewijs van

niet te hebben medegewerkt, genoegzaam. Ook bij art. 226 der

gemeentewet wordt niets meer gevorderd. Door andere leden, is

geantwoord, dat de gevallen met gelijkstaan. Mbn zondigt hier

niet, zoo als in het geval van art. 226 der gemeentewet, committendo ,

maar omittendo. In het stelsel der wet moet vooral tegen lijdelijk

verzet worden gewaakt. Anders zullen de bestuurders, bij wie

onwil tot het doen der gevorderde mededeeling en kennisgeving

bestaat, niet bijeenkomen, niets van zich laten hooren. De woorden:

» en het zijne te hebben gedaan om daaraan gevolg te geven ” moeten

dus, zoo het voorschrift doel zal treffen, behouden blijven.

Alin. 3. De vraag is gedaan
,
of het wel met goede beginselen

van strafregt strookt, bij herhaling van misdrijf, altijd weder

dezelfde straf op te leggen , en de mogelijkheid te doen geboren

worden ,
dat het opleggen van geldboete als tot in het oneindige

wordt voortgezet. Enkele leden meenden
,
dat , hoe hard dit ook

klinken moge, in het stelsel der wet de ontzetting der bestuurders

uit hunne betrekking het eenige middel zou zijn, om aan voort-

durend verzet een einde te maken.

» De Koning." Men schijnt hier uit het oog verloren te hebben,

dat in onze wetten het Hoofd van den Staat steeds in den eersten

persoon spreekt.

Art. 11. Voor : v aangehouden' , aan het eind van het artikel,

las men liever : bijgehouden.

Art. 12.. Verscheidene leden zijn teruggekomen op de aan-

merking, dat deze bepaling niet in de tegenwoordige wet, maar

in die tot regeling der inrigting van het openbaar onderwijs,

volgens art. 194 der Grondwet gevorderd, te huis behoort. Er
werd, meenden zij ,

hier in meer dan één opzigt op de bij die

laatste wet vast te stellen beginselen te zeer vooruitgeloopen. Zoo

werd het vraagstuk der bekostiging van het onderwijs der armen-

kinderen zoo goed als beslist. Het artikel bragt toch mede dat

die kosten alleen op de gemeenten zouden nederkomen , terwijl

uit de Memorie van Toelichting bleek
,
dat het de bedoeling was

,

om niet dan bij volstrekt onvermogen der gemeente, de provincie,

en dus ook slechts in zeer zeldzame gevallen den Staat te doen te

hulp komen. Sommigen meenden tevens, dat het verkeerd was,

zoo als hier geschiedt, enkel van gemeentelijk onderwijs te spreken,

en dus het van staatswege gegeven onderwijs geheel op den

achtergrond te stellen. Hier kwam bij, dat het opnemen der

bepaling in deze wet streed met het door de Regering thans duidelijk

vooruitgezet beginsel ,
dat instellingen tot het voorkomen van ar-

moede niet tot het gebied der wet tot regeling van het armbestuur

behooren. Onder deze instellingen bekleeden de armenscholen

toch wel eene eerste plaats.

Door de meeste leden werd echter in dit bezwaar niet gedeeld.

In alle onze vroegere staatsregelingen, zeiden zij, werd de zorg

voor het armwezen en die voor het onderwijs der armenkinderen

in édnen adem genoemd. Het zijn onderwerpen , die met elkander

in naauw verband staan. Men ziet dus niet in, waarom de

tegenwoordige wet over de armenscholen het stilzwijgen zou

moeten bewaren , te minder daar de volgens art. 194 der

Grondwet gevorderde wet dan toch regeling van het openbaar

onderwijs in ’t algemeen, niet zoo bepaald regeling van het onder-

wijs der armenkinderen, ten doel moet hebben. Hoe die wet ook

worde ingerigt, zij zal wel altijd moeten uitgaan van het beginsel,

dat de kosten van het openbaar onderwijs in den regel door de

gemeente worden gedragen. Zoo het voorts niet betwist kan

worden, dat tot bestrijding van het pauperisme geen krachtiger

hulpmiddel bestaat dan de zedelijke en verstandelijke opleiding

der armenkinderen
,
kan men daarom de armenscholen nog niet

instellingen tot voorkoming van armoede in den hier bedoelden

zin noemen. De op die scholen opgenomene kinderen behooren

steeds tot de armen. Het om-niet gegeven onderwijs is reeds

eene gift of ondersteuning aan hen of hunne ouders.

Maar terwijl de meerderheid alzoo het artikel goedkeurt,. is

men in twee Afdeelingen krachtig opgekomen tegen de verklaring,

die de Memorie van Toelichting aan het woord opleiding geeft,

In die verklaring ligt, in verband met het vroeger deswege

verhandelde ,
het denkbeeld opgesloten ,

dat het kind eens armen

op de gemeentelijke school zal worden opgenomen, alleen om te

worden onderwezen
,

niet tevens om eene zedelijke opleiding te

erlangen. Mogt dit werkelijk de bedoeling zijn, verscheidene. leden

zouden zich ten sterkste tegen zulk eene aan het onderwijs der

armenkinderen te geven rigting moeten verklaren. Dat onderwijs

zou dan ophouden èn voor hen èn voor de maatschappij eene wel-

daad te zijn.

Evenzoo hadden eenige leden met leedwezen in de Memorie van

Toelichting gezien ,
dat, als de wet van opleiding der armenkinderen

spreekt, daarbij aan doorbet gemeentebestuur te vestigen crèches

,

bewaarscholen enz. moet worden gedacht. Zij zijn er verre af T

van het nut van zoodanige inrigtingen te miskennen ,
doch meenen

tevens ,
dat die niet van den Staat maar van de Kerk of van bij-

zondere vereenigingen moeten uitgaan. Worden zij van staatswege

gevestigd ,
en wordt alzoo het kind des behoeftigen ,

als van de

geboorte af door den Staat opgenomen en verzorgd, men zal een

grooten stap nader doen tot de staats-armenzorg op eene zeer uit-

gebreide schaal en ook door het aanmoedigen van on.beradene

huwelijken het aantal der armen op eene noodlottige wijze doen

toenemen.
Art. 13. De groote meerderheid heeft zich op nieuw tegen het

onderwerpen der godshuizen aan het onmiddellijk toezigt van bur-

gemeester en wethouders verklaard. Zij erkent gaarne
,
dat die

gestichten, waaronder er zoo vele zijn die onze natie en vooral

ook het voorgeslacht hoogelijk tot eer strekken , in het belang

der openbare orde en veiligheid aan een toezigt van het burgerlijk

bestuur kunnen of zelfs moeten worden onderworpen; maar zij

meent tevens , dat daarin niet te ver mag worden gegaan. Er

moet geene aanleiding worden gegeven, dat hier en daar burge-

meester en wethouders aan bestuurders der godshuizen noodeloos

en op eene stuitende wijze hunne meerderheid doen gevoelen.

De eenio'zins onbestemde bewoordingen van het artikel zouden

maar al° te zeer voet kunnen geven aan dat kwaad. Zoo als het

daar ligt, wordt op de godshuizen toezigt uitgeoefend door hen,

die, in°verband met den oorsprong dier gestichten, daartoe ge-

roepen zijn en dus door de regenten of bestuurders ;
maar daaren-

tegen onmiddelljk ,
dat is in een meer werkzaam, meer kracht-

dadig toezigt door burgemeester en wethouders. Eigenaardiger

zou het zeer zeker zijn, bij dit artikel te erkennen, dat de gods-

huizen onder het bestuur blijven van hen, die. krachtens den oor-

sprong dier gestichten daartoe geroepen zijn ;
maar dat dien

onverminderd daarop door burgemeester en wethouders toezigt
,

niet onmiddellijk toezigt wordt uitgeoefend. Het heeft bevreem-

ding verwekt
,
dat bij de herziening van het wets-ontwerp door

de Regering niet reeds eene wijziging van het artikel in dezen zin

is tot stand gebragt. De Memorie van Toelichting zegt toch, dat

het woord onmiddellijk vervallen kan, zoo het aanstoot of aanlei-

ding tot misverstand geeft. Maar nu is ,
meent men , uit het

vorig verslag duidelijk genoeg gebleken, dat de groote meerder-

heid der leden zich tegen zulk eene omschrijving van het toezigt

van burgemeester en wethouders heeft verklaard.

Eenigermate in verband met het voorafgaande, is door ver-

scheidene leden teruggekomen op de bedenking tegen de zeer uit-

gebreide beteekenis, die de Regering aan het woord godshuizen

hecht. Die bedenking is niet opgelost, maar behoudt integen-

deel, ten gevolge der veelomvattende omschrijving, die, in ver-

band met art. 98, op bladz. 27 der Memorie van Toelichting

wordt aangetroffen ,
al hare kracht.

De uitdrukking: het oppertoezigt van het algemeen bestuur i9, in

de schatting van sommigen, te onbestemd en ook moeijelijk met

de constitutionele beginselen overeen te brengen. Waar de wet-

gever in het algemeen van het uitvoerend gezag spreekt ,
behoort

hij den Koning te noemen ,
aan wien die magt bij art. 54 der

Grondwet uitdrukkelijk is opgedragen. Men las dus hier liever

:

het oppertoezigt van Onzentwege.
. _

Art. 14. Op nieuw is bij de overweging van. dit artikel het

vraagstuk behandeld, of de oprigting van werkhuizen voor armen

in het belang der behoeftigen zelven en van dat der maatschappij

in het algemeen wenschelijk is. Eenige leden aarzelden niet, op
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reeds vroeger aangeduide gronden , die vraag ontkennend te beant-

woorden. In allen gevalle scheen liet raadzaam , daaromtrent bij

deze wet niets te beslissen en dus geheel het artikel weg te laten.

Dat artikel was dan toch ook niet volstrekt noodig. De aard
van het op de werkhuizen te oefenen toezigt en de wijze van inrig-

ting dier gestichten schenen veeleer in eer*; algemeene politiewet

te moeten geregeld worden , dan in eene wet omtrent de bijzondere

armenpolitie.

Meer algemeen heeft men zich verklaard tegen het denkbeeld

,

om, zoo als hier geschiedt, aan het uitvoerend gezag de meest
onbeperkte magt tot regeling der wijze van inrigting voor alle

werkhuizen zonder onderscheid te geven. Voor zoover men daarbij

aan bedelaarsgestichten te denken had, kon tegen die inmenging
van het bestuur geene bedenking bestaan. Maar de wet gaat blijk-

baar veel verder en onderwerpt ook de werkhuizen
,
door kerkelijke

armbesturen of vereenigingen van bijzondere personen opgerigt, aan
de door het uitvoerend gezag te geven regels. Daar zijn onder
deze werkhuizen verscheidene, die goed zijn ingerigt en tot leniging

der armoede gunstige resultaten opleveren. Is het goed te keuren,
dat de Regering zich ook daarvoor als algemeene wetgever opwerpt
en ten aanzien daarvan eene magt verkrijgt veel grooter dan zij

omtrent alle overige particuliere armeninrigtingen bezit, die dan
toch hare eigene reglementen zouden blijven behouden ? Men
kon dit niet toestemmen en achtte de bepaling te gevaarlijker,

omdat van daar nog slechts een stap zou behoeven te worden
gedaan

,
om tot de regeling van geheel den particulieren arbeid te

komen. Bij'eenige leden woog intusschen dit bezwaar niet. Zij

meenden dat het hier toch altijd huizen geldt, waar armen werken,
en dat de Regering ,

uit kracht van hare bevoegdheid tot zorg voor
de armen, daarop een zeer bijzonder toezigt mogt uitoefenen.

Art. 15. In eene der Afdeelingen heeft men tegen de algemeene
atrekking en de onderdeelen van dit artikel bedenkingen geopperd.

Wanneer, zeide men, de bezittingen en inkomsten van eene ge-

meente-instelling van weldadigheid, ten gevolge van het vervallen

van het doel der instelling, ongebruikt blijven, behoort de gemeente-
raad over deze fondsen geheel vrijelijk te kunnen beschikken en

niet in die beschikking door bepalingen van eene wet als deze te

worden beperkt. Men kon zich voorts het geval
, sub b bedoeld,

niet goed voorstellen. Het kon zich enkel opdoen, als eene ker-
kelijke gemeente ophield' te bestaan, maar dan was er ook geen
kerkelijk bestuur meer. Wat de bepaling van lit. d betreft,

meende men, dat, als eene bijzondere instelling van weldadigheid
verviel, de daartoe behoorende fondsen moesten terugkeeren tot

den eigenaar of zijne regthebbenden. Ontbraken dezen, dan kon-
den de fondsen met die van onbeheerde nalatenschappen , waarvan
de Staat erfgenaam wordt , worden gelijkgesteld. Het zou dan
alleen de vraag kunnen zijn, of aan den Staat niet de verpligting

moest worden opgelegd , om de inkomsten dier aan hem vervallen
bezittingen weder tot een weldadig doel te besteden. Tot wegneming
dezer zwarigheden stelden eenige leden voor, om uit den aanhef van
het artikel de bepaling weg te laten , dat aan de hier bedoelde bezit-

tingen en inkomsten eene bestemming moet worden gegeven, aan
de laatstbekende zoo nabij mogelijk komende

,
en dus omtrent die

bestemming aan de in het artikel aangeduide besturen geheel de
vrije hand te laten.

De strekking van het artikel werd echter door de meerderheid
der leden, die zich over dit punt uitlieten, met kracht verdedigd.

Men achtte het een schoon denkbeeld
, dat gelden

,
eenmaal door

het voorgeslacht tot een weldadig doel bijeengebragt , ten allen

tijde tot zulk een doel moesten worden besteed, al kon dan ook de

oorspronkelijke bestemming niet meer worden gehandhaafd. Afwij-
king van dit denkbeeld zou juist het vroeger geopperde bezwaar
omtrent het meestermaken van het goed der armen met verdub-
belde kracht doen herleven. Daarenboven waren de geopperde
bedenkingen wel op te lossen. Als bijv. eene kerkelijke gemeente
ophield te bestaan, bleef het hoogcr kerkbestuur over, om aan de
daartoe behoorende fondsen eene bepaalde bestemming te geven,

liet kon alleen de vraag zijn, of de burgerlijke wetgever het regt

bezat , om aan de bevoegde kerkbesturen daarover voorschrift te

geven, en of hij , door dit te doen, al was de bepaling op zich

zelve goed en nuttig, niet te zeer trad op het kerkelijk gebied.

Dit bleef dan ook in betoog dorgenen, die zich torren do lsto alinea

van art. 5 hebben verklaard, een zeer wezenlijk bezwaar tegen

lit. b van het tegenwoordig artikel.

Nog is door sommigen gevraagd, of onder de erfgenamen , waar-
van lit. (I gewaagt, ook worden bedoeld de erfgenamen van hen,

die in het beheer aan de oorspronkelijke oprigters zijn opgevolgd?
Terwijl men, zoo als reeds uit § 1 van dit verslag is gebleken,

do weglating van art. 15 van het vroeger wets-ontwerp vrij alge-

meen met genoegen heeft gezien, is men in eene der Afdeelingen

opgekomen togen de beweegreden , die de Memorie van Toelich-
ting voor die weglating geeft. Men kon niet ontveinzen ,

dat die

beweegreden zelfs iels stuitends heeft. Blijkens het vroeger ver-

slag achtte men het ongehoord , dat weigering of nalatigheid der

bestuurders van eene instelling van weldadigheid zou worden,
gestraft door het niet verleenen der magtiging tot het aanvaarden
van makingen of schenkingen

, en dat dus de gevolgen van den
onwil of van het verzuim van derden op het hoofd der armen
zeiven zouden nederkomen. Maar als nu de Regering in de Memorie
van Toelichting zegt, dat art. 15 van het vroeger voorstel is

weggelaten , ook omdat het , bij de onbepaaldheid der artt. 947
en 1717 van het Burgerlijk Wetboek, in allen gevalle onnoodig
is, geeft zij vrij duidelijk te kennen, dat zij toch, des geraden
oordeelende

,
als straf voor de ongehoorzaamheid op eenigerlei wijze

aan de voorschriften dezer wet
, de hier bedoelde magtiging wei-

geren zal. Men zou dit niet anders dan misbruik van de bij het

Burgerlijk Wetboek gegevene magt kunpen noemen. Liever dan
zoodanig misbruik mogelijk te maken

,
zag men tegen de overtre-

ding ofniet-nakoming van bepalingen dezer wet
,
die geene poenale

sanctie bezitten, gelijk onder anderen met art. 5 het geval is,

eene afzonderlijke straf bedreigd. Bij iet bezit van een wettig

dwangmiddel zou de Regering toch niet ligt overgaan tot het

gebruik van een wapen, hetwelk men als ongeoorloofd beschouwt. i

Een lid wilde nog verder gegaan en uitdrukkelijk bepaald heb- I

ben , dat ongehoorzaamheid, aan de voorschriften dezer wet in

geen geval weigering der magtiging , volgens de aangehaalde
artikelen van het Burgerlijk Wetboek vereischt, ten gevolge kan
hebben. Men voerde echter daartegen aan , dat zoodanig uit-

sluiting eene gevaarlijke zijde had
,
daar het dan toch noodig

kon zijn
,

de magtiging op gronden , aan de tegenwoordige wet
ontleend, te weigeren, en het Burgerlijk Wetboek in allen ge-
valle de zaak aan de vrije beslissing der Regering overlaat. Een
ander lid erkende dit , maar vroeg

, of de magt bij de artt. 947
en 1717 van het Burgerlijk Wetboek aan het uitvoerend gezag
verleend, om de aanvaarding van makingen of schenkingen te

weigeren of toe te staan, niet al te groot was. Het al dan niet

tot stand komen eener nuttige instelling kon toch zoo doende
blootelijk van de willekeur eens ministers afhangen. Daarom
moest het, volgens dit lid, in aanmerking komen, bij de tegen-

woordige wet regelen omtrent de toepassing van de aangehaalde
artikelen van het Burgerlijk Wetboek te stellen.

TAYEEDE AFDEELIN’G.

Van de verpligtingen der besturen van bestellingen van welda-

digheid tot het doen van opgaven en van de goedkeuring

op hunne handelingen vereischt.

Art. 16. De overgroote meerderheid heeft zich tegen het denk-

beeld verklaard , dat de aard en de vorm der opgaven voor het

jaavlijksch verslag zouden moeten afhangen van door het uitvoe-

rend gezag te geven algemeene voorschriften. Al wilde men eens

toegeven ,
hetgeen door sommigen werd betwijfeld . dat de Rege-

ring met opzigt tot het vorderen dier opgaven ook van de bestuur-

ders der kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid

,

volkomen bevoegdheid bezit ; al stelt men voorts de in § 5 van

dit verslag ontwikkelde bedenking omtrent het gebruik van het

woord verrigtingen in art. 195 der Grondwet ter zijde ,
— dan

schijnt de wetgever toch te moeten huiveren , aan personen , niet

als ambtenaar aan bet Gouvernement ondergeschikt, onder eene

vrij zware straf bepaling ,
eene verpligting op te leggen , zonder

dat hij weet , hoe ver die verpligting zal worden uitgestrekt.

Voor die aarzeling bestaat te meer reden, omdat bij de toepassing

van art. 116 der gemeentewet hier en daar veel verder is gegaan

dan oorspronkelijk de bedoeliug was. Er komt bij, dat men de

onmogelijkheid geenszins inziet , om bij de wet vast te stellen

,

wat volgens dit artikel aan regeringsvoorschriften wordt overge-

laten. Zoo bet al niet oneigenaardig is , den vorm der opgaven

bij Koninklijk besluit te regelen, dan geldt dit toch niet omtrent

den aard dier opgaven. De Regering zegt wel, dat de inrigting

der aan de besturen van instellingen van weldadigheid te doene

vragen van den afwisselenden toestand der instellingen afhangt,

maar men moet daartegen doen opmerken, dat in het thans behan-

deld artikel van algemeene voorschriften sprake is, hetgeen het

denkbeeld van wijziging naar ieder bijzonder geval uïtsliiit.

Waarom zouden die algemeene voorschriften niet even goed bij

de wet als bij een Koninklijk besluit kunnen worden gegeven ?

In eene Atdecling gaf men in bedenking, of de wet niet nega-

tivo voorschriften omtrent den aard der opgaven zou kunnen
bevatten, zoodat punten wierden opgenoemd, tot welke de vragen

niet zullen worden uitgestrekt. Men noemde als voorbeeld van

uit te sluiten vraagpunten alle opgaven wegens onderstelling tuin

schamele armen.
Meer bijvul vond het in eene andere Afdoeling geopperde denk-

beeld , om bij de wet een staat of tabel te voegen, waarop al do

vragen voorkwamen, die jaarlijks aan do besturen der instellingen

van weldadigheid konden worden gedaan, en waaruit tevens

bleek, hoe do verschillende kolommen moesten worden ingevtild.

Zoo doende zou de uitvoering der wetsbepaling ook beter verze-

kerd zijn. Het viel toch niet te ontkennen, dat de besturen van
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instellingen van weldadigheid
,
zoo als de wet ligt, ja, gedwongen

zijn opgaven te doen, maar tevens die opgaven naar eigen goed-

vinden kunnen inrigten. Men moest tevens niet vergeten, dat,

naar mate men meerder vragen deed en dus bij de bestuurders

der instellingen meer wrevel wekte, de antwoorden sckraaider en

minder uitgewerkt zouden zijn.

Nog eene andere beschouwing konden vele leden ten aanzien

van dit punt niet terughouden. De Regering heeft meermalen

doen uitkomen , dat de besturen van vele instellingen van welda-

digheid ,
vooral ook vele diakoniebesturen , zich aan het geven

der noodige inlichtingen onttrekken. Zij klaagt daarover ook bij

de tegenwoordige Memorie van Toelichting. Men meent echter,

dat die weigerachtigheid geenszins altijd aan eigenzin en onwil

is toe te schrijven, maar vooral ook daaraan, dat vele besturen

van kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid toene-

mend bevreesd zijn geworden , door het openleggen van al de

bijzonderheden van hun beheer, hunne zelfstandigheid te zeer in

de waagschaal te stellen en zich naderhand in moeijelijkheden te

wikkelen. Hunne achterhoudendheid staat in verband niet slechts

met de banden
,

die men bij de onderscheidene voorgedragene

wetten omtrent het armbestuur hun heeft willen aanleggen, maar
ook met zoo menig openbaar geschrift , waarin beginselen worden
gepredikt ,

die , zoo zij in werking kwamen , hen nog oneindig

meer in hunne vrijheid van handelen zouden belemmeren. Op
zoodanige schrikachtige gemoederen zal men ,

hoe men de wette-

lijke voorschriften ook inrigte, door dwang niets winnen. Stelt

men hen echter gerust
,
treedt men met de kerkbesturen, waaraan

de meesten dier bestuurders onderworpen zijn, in gemeen over-

leg, er is geen twijfel aan, dat zij tot het geven van alle moge-

lijke opgaven, die billijkerwijze kunnen worden verlangd, bereid

zullen zijn.

Art. 17. Men is hier teruggekomen op de reeds vroeger in dit

verslag gemaakte opmerking, dat de bedreiging van geldboete,

ofschoon verre te verkiezen boven de vroegere bepaling omtrent

het verschaffen der noodige inlichtingen met den » sterken arm”

,

vele personen zal afschrikken om de betrekking van kerkelijk

armverzorger te aanvaarden.

Overigens is beweerd, dat in het stelsel der wet de strafbepa-

ling nog onvolledig is. De bestuurders ,
die binnen den aangewezen

termijn de gevraagde opgaven niet leveren
,
zullen met eene geld-

boete worden gestraft. Maar hoe dan ,
als zij die geldboete beta-

len en toch blijven stilzitten ; iets, wat als eenmaal de veroordeeling

daar is
,
geenszins tot de onmogelijkheden behoort ? Meent de

Regering hier dwangmiddelen te moeten gebruiken, zij zal, zoo.

zij haar doel wil bereiken
,
nog een stap verder moeten gaan.

Artt. 18—21. Ook na gezette overweging van hetgeen daar-

omtrent in de Memorie van Toelichting voorkomt, heeft de meer-

derheid der leden verklaard zich met de strekking der hier voor-

komende bepalingen niet te kunnen vereenigen, en zich te dier

zake inzonderheid ook aan den inbond van het vroegere verslag

gedragen. Het hoofdbezwaar bleef, dat hier, wat de kerkelijke en

bijzondere instellingen van weldadigheid betreft, niet meer sprake

is van staatstoezigt
,
maar van goed- of afkeuring van handelin-

gen der bestuurdërs
,
en dus van de vestiging eener oppervoogdij

van het staatsgezag over zelfstandige , niet regtstreeks aan den

Staat ondergeschikte vereenigingen. Yele leden voegden er uit-

drukkelijk bij, dat, indien deze artikelen onveranderd bleven, zij

aan het tegenwoordig wets-ontwerp hunne goedkeurende stem

zouden moeten weigeren. Zij waren er verre af, in het afgetrok-

kene het nuttige en heilzame van onderscheidene der hier voor-

komende voorschriften te betwisten. Zij stemden tevens het der

Regering gaarne toe , dat de kerkelijke armverzorger niet geheel

vrij moest zijn in zijn beheer; dat hij daarbij in het belang der

armen aan regels moest gebonden zijn; maar het was hun onmo-
gelijk goed te keuren

,
dat die banden door den burgerlijken

wetgever wierden opgelegd
, dat die regels uitgingen van het staats-

gezag. Alleen bet hoogere kerkbestuur was daartoe bevoegd.

Intusschen waren er niet slechts leden , die de bepalingen der

vier artikelen goedkeurden
,
maar ook daaronder , die nog veel

verder wilden gaan , en dus bijv. ook rekenpligtigheid voor de onge-
subsidieerde instellingen wilden hebben ingevoerd. De groote mis-
bruiken , die ,

naar hunne overtuiging, in het beheer dier instel-

lingen bestaan, konden alleen langs dien weg worden geweerd.

Art. 18. Eenige leden oordeelden de hier voorkomende bepaling,

ook in het stelsel der wet, te streng. Als de bestuurder eener

instelling van weldadigheid
,

die verzuimd had de onroerende
goederen dier instelling tegen brandschade te verzekeren , uit eigen

middelen de door dat verzuim veroorzaakte schade moest ver-

goeden ,
zou verbeurdverklaring van geheel zijn vermogen het ge-

volg kunnen zijn. Zoo doende zou bij de benoeming van eenen
bestuurder, als men ten minste de uitvoering der wet wilde ver-

zekeren
,

een onderzoek naar den toestand van zijn vermogen
noodig worden, of liever, men zou om de toepassing der wet casu

quo onmogelijk te maken, lieden kiezen die niets te verliezen

hebben. En was het billijk en regtvaardig, den armbestuurder,

die zijne betrekking geheel belangeloos waarneemt , zoo zwaar
voor een welligt geheel onwillekeurig verzuim te doen boeten?

Men kon zich niet herinneren, dat bijv. voor den burgemeester

der gemeente eene dergelijke bepaling bestond, en geloofde dus-

niet, dat deze persoonlijk aansprakelijk zou zijn als een aan de
gemeente toebehoorend huis afbrandde, hetwelk hij verzuimd had
tegen brandschade te doen verzekeren. Het opleggen eener geld-

boete of de veroordeeling tot het vergoeden van een evenredig

gering aandeel in de schade scheen, als het artikel behouden
moest blijven

,
eene meer met den aard der zaak overeenkomstige

straf.

Eerre de meeste leden meenden intusschen, dat in het stelsel

der wet het artikel kon en moest behouden blijven. Het geldt

hier eene allezins nuttige voorzorg, eene verpligting, die zeer

gemakkelijk is na te komen. Wierd die verpligting in de wet
geschreven

,
dan zon zich het geval wel niet ligt voordoen

,
dat

de bestuurder eener instelling van weldadigheid zich door het niet

nakomen daarvan zware schade berokkende.

Intusschen is men ook van deze zijde teruggekomen op de aan-
merking , dat de verpligting tot verzekering tot de roerende goe-

deren behoorde te worden uitgestrekt. Het huisraad der instellin-

gen van weldadigheid
,
zegt de Memorie van Toelichting, is

,
in

den regel, van geringe beteekenis. Men stemt dit gaarne toe;

maar moet dan ook niet aan effecten en kostbaarheden worden
gedacht ?

Art. 19. Met opzigt tot de geheele strekking van dit artikel

is de vraag gedaan, wat er gebeuren zal, indien de stichting-

brieven of uiterste wilsbeschikkingen, krachtens welke de instel-

lingen van weldadigheid bestaan, of door welke fondsen in haar
bezit zijn gekomen, voorwaarden of bepalingen omtrent de geld-

belegging inhouden, strijdig met de voorschriften dezer wet.

Alin. 2. In eene Afdeeling wilde men de bijgevoegde woor-
den, dat de stukken van geldleeningen de verklaring moeten
inhouden van niet dan krachtens de gevorderde magtiging te

kunnen worden vervreemd
, als geheel overtollig

, weggelaten
hebben. De effecten moeten op naam gesteld worden. Niemand
zal die koopen , dan na zich verzekerd te hebben

, dat aan het

voorschrift der wet voldaan is.

Alin. 3. Eenige leden achten het zeer wenschelijk, dat voor
de instellingen van weldadigheid ook de gelegenheid openblijve,

om gelden in prolongatie ofbeleening te beleggen. Die wijze van
geldbelegging biedt genoegzame waarborgen aan en heeft onder
bepaalde omstandigheden het groote voordeel, dat de bestuurders,

der instelling op een vooraf te berekenen tijdstip weder over het

geld kunnen beschikken.

Alin. 4. De groote meerderheid heeft zich op nieuw en met
aandrang tegen het vorderen der goedkeuring van Gedeputeerde
Staten voor de wijze van beleggen verklaard. Zelfs wanneer men
aanneemt, dat het staatsgezag omtrent het beleggen der gelden

van kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid regelen

kan voorschrijven, behoeft het burgerlijk bestuur zich niet zoo

diep in de zaak te mengen
,

als hier het geval zou zijn. De wet
beperkt de wijze van belegging. Men moet aannemen, dat zij

geene andere geldbelegging mogelijk maakt, dan die alle vereischte

waarborgen aanbiedt. Maar waarom kunnen dan de bestuurders

der instellingen ten minste in de keuze niet vrij zijn? Waarom
hun een band opgelegd, die vertraging, noodelooze botsingen en
zelfs soms wezenlijke schade aan de instellingen zal veroorzaken ?

Dit laatste zal vooral het geval zijn als het den aankoop van
onroerende goederen geldt. De aankoop van zoodanige goederen
in openbare veiling zal

,
gelijk reeds vroeger is aangetoond

, in

vele gevallen onmogelijk zijn, als de magtiging daartoe vooraf

aan Gedeputeerde Staten moet worden gevraagd. Het op dit punt
bestaande bezwaar is, nu in plaats van ’sKonings magtiging die

van Gedeputeerde Staten wordt gevorderd, eenigermate vermin-
derd

,
geenszins weggenomen.

Sommige leden wilden dan ook daarop de aandacht der Rege-
ring nog eens zeer bepaald gevestigd hebben en gaven in beden-

king , of indien de goedkeuring van Gedeputeerde Staten behouden
moest blijven — hetgeen de groote meerderheid echter volstrekt

onaannemelijk acht — die, wat onroerende goederen betreft, niet

zou kunnen worden beperkt tot de zoodanige, die onder ’shands

worden gekocht.

Alin. 5. Ook tegen deze zinsnede zijn onderscheidene beden-

kingen geopperd. Al dadelijk kan men de woorden: gtove nala-

tigheid niet anders dan eene zeer onbepaalde uitdrukking achten.

Maar gesteld dit ware geen beletsel, hoe zal dan het openbaar

ministerie met opzigt tot niet-rekenpligtige besturen te weten
kunnen komen , dat zij zich aan zoodanige grove nalatigheid in

het beleggen van gelden hebben schuldig gemaakt ? Komt het

openbaar ministerie het te weten en meent dit gebruik te moeten
maken van de facuitative magtiging bij de wet gegeven — eene

facultative magtiging ,
die voor gevallen als dit op zich zelf reeds



— 614 —
Regeling van het Armbestuur.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

iets ongehoords is — welken loop zal dan de procedure nemen ?

Men heeft zich daarvan geen goed denkbeeld kunnen vormen. Niet
eens blijkt of de aangeklaagde bestuurders voor den correctionelen

,

dan wel voor den burgerlijken regtef zullen worden geroepen, of'

zij zullen worden gehoord en of'kun gelegenheid zal worden gegeven,
om zich te verdedigen. Men stelle echter , dat werkelijk een
vonnis wordt uitgesproken; hoe zal dit dan ten uitvoer worden
gelegd

,
of liever, hoe zal men zekerheid erlangen , dat de veroor-

deelde bestuurders de verschuldigde wettelijke interesten in de kas
der instelling hebben gestort? Men stuit ook daarbij weder op het
onderwerpen eener bijzondere, niet aan het staatsgezag onderge-
schikte instelling aan bepalingen, met den aard van zoodanige
instelling in strijd. Het openbaar ministerie zal toch in het
onderstelde geval genoegen moeten nemen met de verklaring van
medebestuurders, dat de veroordeelden het verschuldigde betaald
hebben en dus van alle verdere aansprakelijkheid ontheven zijn.

Art. 20. Ook tegen dit artikel of' liever tegen de toepasselijk-

heid daarvan op de kerkelijke en bijzondere armbesturen blijft,

om meermalen aangeduide redenen, onoverkomelijk bezwaar bij

de meerderheid bestaan. Sommige leden gaven echter te kennen,
dat zij zich met het denkbeeld zouden kunnen vereenigen om het
opnemen van gelden en het vervreemden van onroerende goederen
afhankelijk te maken van eene magtiging des burgerlijken regters.

In allen gevalle sehijnt het vorderen van de toestemming van
Gedeputeerde Staten voor het doorhalen van hypothecaire inschrij-

vingen geheel overbodig. Het geldt daarbij slechts eene loutere

formaliteit
; het komt op de afbetaling der schuldvordering aan

,

welke betaling niet dan te gelijk met de doorhaling geschiedt.

Alverder acht men het verkeerd
,

dat
,

gelijk uit de Memorie
van Toelichting blijkt

,
toestemming tot het voeren vaü regtsge-

dingen vereiseht wordt, ook dan als de instelling de verwerende
partij is. Weigering om zich in regten te verweren, schijnt

naauwelijks denkbaar. Nog heeft men, ook na de opheldering
in de Memorie van Toelichting, zich niet goed kunnen voorstellen,

waarom ten aanzien van de toestemming tot het voeren van regts-

gedingen het geval van art. 96 is uitgezonderd. Het geldt daarbij

regtsgedingen tegen gemeentebesturen. Werd dus bij de wet de
magtiging van het gemeentebestuur gevorderd, dan zou men in

haar stelsel de uitzondering moeten billijken; maar het is de
toestemming van het provinciaal bestuur, waarvan hier sprake is.

Het meest algemeen heeft men zich verklaard tegen het vor-
deren van toestemming tot herstellingen aan gebouwen; waardoor,
daar -de grens hier zeer moeijelijk te trekken is, noodelooze, telken
jare terugkeerende omslag en belemmering zal geboren worden.

Eindelijk geldt voor verscheidene bepalingen van dit artikel de
vraag, wat gebeuren zat, indien de magtiging of’ toestemming van
Gedeputeerde Staten niet of niet spoedig genoeg wordt verleend.

Art. 21. Men keurt het niet goed, dat de onderhandsche
aanbesteding, die in vele gevallen tot wezenlijk nut der instelling

strekt , zoo moeijelijk worde gemaakt. Maar als er nu eens
onder ’s hands is aanbesteed, wat zal dan het gevolg zijn, welke
straf zullen de bestuurders beloopen? Het artikel is toch niet opge-
nomen onder degene, waarvan art. 25 verklaart, dat de daarmede
in strijd zijnde handelingen nietig zijn.

Art. 23. Eenigc leden hebben zich uitdrukkelijk verklaard tegen
de strekking van dit artikel, in zoover daarbij aan besturen van
instellingen van weldadigheid, die thans enkel rekening en ver-

antwoording aan het gemeentebestuur doen, ook verpligting tot

het doen goedkeuren hunner begrooting wordt opgelegd. Er is

hier weder uitbreiding der bemooijenis van het staatsgezag zonder
genoegzamen regtsgrond.

De vroegere opmerking, dat gebruik geene rcgtsverpligting

vormt, is door de Regering niet opgelost. Een gebruik is op
woderzijdseh goedvinden gevestigd; zoodra dit aan de cene zijde

vervalt, houdt ook de regtsverpligting op.

Eenige leden wilden liet voorschrift beperkt hebben door in het

artikel
,
in plaats van : » volgens bestaande regelen en gebruiken'

te lezen : volgens de regelen dezer wet.

Art. 24. Men heeft opmerkzaam gemaakt op do strijdigheid,

die tusschen dit artikel en verscheidene bepalingen van art. 20
bestaat. Uit bet tegenwoordig artikel volgt, dat niet-rekenpligtigc

besturen kwijtschelding van pachtgelden en dergolijkc mogen ver-

leenen , zonder eenige magtiging van staatswege. Daarentegen
mogen zij

,
volgens art. 20, niet tot herstellingen vaneen gebouw

overgaan , dan na voorafgaande toestemming van Gedeputeerde
Staten. Zij zijn bevoegd op eigen gezag geld geheel weg te

schenken , en zijn daarentegen belemmerd in eenen huishoudelijke!!

maatregel, waarbij in allen gevalle het geld ten nutte der instel-

ling besteed wordt. Evenzoo bestaat vrijheid tot geheelo kwijt-

schelding; beperking, als over de kwijt te schelden penningen
eene dading zou moeten worden getroffen, liet meerdere is ge-
oorloofd; juaar voor het mindere wordt do toestemming van het

burgerlijk gezag gevorderd.
Art. 25. In drie Aldoclingcn is men tcruggekomen op de be-

denking over het nadeel , dat derden door het nietig verklaren der

hier bedoelde handelingen zouden kunnen lijden. Die bedenking

is ,
naar men meent

,
door hetgeen de Memorie van Toelichting

omtrent dit punt zegt, niet voldoende opgelost.

Art. 26. Naar het gevoelen van enkelen kunnen uit de dubbele
goedkeuring ,

volgens dit artikel voor bepaalde handelingen van
kerkelijke armbesturen vereischt, zonderlinge gevolgen voortvloeijen.

Het armbestuur erlangt bijv. de goedkeuring van het hooger kerk-
bestuur tot eene bepaalde wijze van geldbelegging; maar Gede-
puteerde Staten vereenigen zich niet met die keuze : zal in zoodanig
geval het geld renteloos blijven liggen, en wie zal dan de straf

dragen voor grove nalatigheid in het beleggen van geldsommen ?

Art. 27. Ofschoon er enkele leden waren, die met opzigt tot

openbare inzameling van gelden aan preventive boven repressive

maatregelen de voorkeur geven en dus het tegenwoordig artikel

in zijne oorspronkelijke strekking behouden hadden willen zien,

heeft de groote meerderheid gaarne erkend, dat de daarin aan-
gebragte wijziging eene wezenlijke verbetering mag worden ge-
noemd. Intusschen bleven verscheidene leden van gevoelen , dat

de wet te ver ging
,
door ook inzameling van gelden aan de huizen

der ledematen eener kerkelijke gemeente onder haar gebied te

brengen, en dus de mogelijkheid te doen geboren worden, dat

zoodanige inzameling van wege burgemeester en wethouders wierd
gestuit. Er komen uitdrukkingen in de Memorie van Toelichting

voor, die er toe bijdragen, om aan dit bezwaar dubbel te hechten.

Het kan, wordt daar gezegd, van gewigt zijn, dat de liefdadigheid

der ingezetenen niet worde verzwakt of gedood , door al te menig-

vuldige inroeping van wege te veel besturen in een te kort tijds-

bestek. Men geeft dit gaarne toe voor algemeene inzamelingen;

maar mag, als eene kerkelijke gemeente hare leden tot vermoeijens

toe oproept tot het uitreiken van liefdegaven aan de geloofsgenoo-

ten , het burgerlijk gezag tusschen beide komen en een einde aan
de inzameling maken , op grond dat de kerk te veel vordert ?

Men durft stellig neen zeggen; en zou zoodanige tusschenkomst

misbruik van magt en verkorting van het regt eener gezindte

heeten. Op deze of dergelijke gronden bleef men van de zijde

der bedoelde leden aandringen op het vervangen der woorden:

» openbare inzameling van gelden" , in den aanhef van het artikel,

door: openbare algemeene inzameling van gelden.

Het artikel heeft voorts aanleiding gegeven tot de vraag, of de

kennisgeving omtrent de te houden inzameling schriftelijk moet
geschieden

,
in welk geval daarvan in de wet zou moeten blijken ,

alsmede tot die , of het de bedoeling is , dat de stuiting kan plaats

hebben
,

als de inzameling reeds begonnen is , dan wel of zij ge-

schieden moet binnen den termijn van drie maal vier en twintig

uren ,
waarvan het 1ste lid spreekt.

Bij eenige leden bestond bezwaar tegen het beroep op den Koning
in geval van stuiting , omdat de beslissing zoo lang zou kunnen
uitblijven, dat inmiddels het doel, waartoe de inzameling dienen

moest , vervallen was.

In drie der Afdeelingen heeft men beweerd , dat de bepaling van
het laatste lid van het artikel, als blijkbaar niets meer zijnde dan

een maatregel van algemeene politie
,

niet in de wet tot regeling

van het armbestuur te huis behoort. Die bepaling zou hier te eer

kunnen wegvallen, omdat in de zaak, die het daarbij geldt, bij

liet Koninklijk besluit van 22 September 1823 (Staatsblad n°. 41)

voorzien is.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Van het domicilie van onderstand van behoeftigen en het

bestuur, waarbij zij armlastig zijn.

EEKSTE AFDEELIXG.

Van de plaats waar de arme domicilie van onderstand heeft.

Terwijl de Regering op vele plaatsen in deze wet het woord
behoeftige in het woord arme veranderd heeft, is die eerste uit-

drukking op vele andere plaatsen behouden gebleven, bijv. in het

eerste der beide bovenstaande opschriften , en in de volgende

artt. 30, 36, 43, 45, 46 enz. Men onderstelt, dat dit laatste om
de welluidendheid is geschied, omdat bij de verandering, het

woord arme to spoedig door het woord armlastig zou zijn opge-
volgd. Intusschen is daaruit een gemis van overeenstemming ge-

boren, dat welligt later tot moeijelijkheden aanleiding zou kunnen
geven. Tusschen de begrippen van arm en behoeftig bestaat ont-

wijfelbaar eenig verschil, en men zou dus later aan het gebruik

van het een of het ander woord eene beteekenis kunnen hechten

,

die niet in de bedoeling des wetgevers ligt.

Art. 28. Op nieuw is do vraag gerezen, of do aanwijzing van

een zoogenaamd » domicilie van onderstand" tegenover de burger-

lijke en algemeene armbesturen raadzaam, tegenover de kerkelijke

armbesturen mogelijk en gepast is. Verscheidene leden aarzelden

niet die dubbele vraag ontkennend te beantwoorden. Zoodra do

Staat een van hem uitgegaan armbestuur aanwijst, bij hetwelk
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de arme ondersteuning kan erlangen, opent men den weg tot de

invoering eener staats-armenzorg met al hare verderfelijke ge-

volgen. Welke voorzorgen men ook neme, om te doen gevoelen

,

dat er geen het minste regt op onderstand bestaat, dat die ten

allen tijde geweigerd kan worden
,
— het vooruitgezette beginsel

zal sterker zijn, dan die voorzorgen. Tevens zal, langs dien weg,
de bereiking van het doel worden tegengegaan

, waarnaar , volgens

deze leden, moet worden gestreefd, om den staat van het arm-
wezen hier te lande te verbeteren, namelijk het terugbrengen,

zooveel dit slechts mogelijk is
,
van de ondersteuning der armen

tot de Kerk, of tot de kerkelijke liefdadigheid. De aanwijzing

van een » domicilie van onderstand” tegenover de kerkelijke arm-
besturen kon, naar dit gevoelen, niet anders dan ongerijmd, worden
genoemd. Kerkelijke liefdadigheid regelt zich naar geheel andere
beginselen , dan die in deze wet voorkomen en kunnen voorkomen.
Zij vraagt niet naar de plaats der geboorte

,
naar de vierjarige

inwoning en naar dergelijke bijzonderheden, maar deelt liefde-

gaven uit
,
waar zij die in haren geest wèlbesteed acht. Nu zegt

men wel
,

dat geheele domicilie van onderstand is slechts eene

fictie: het diakoniebestuur beslist op zijne eigene zedelijke verant-

woordelijkheid over elke aanvraag om onderstand ; maar men
•verliest daarbij te zeer uit het oog, in welken moeijelijken toe-

stand die armbesturen geraken
,

als zoovele armen naar hen
worden verwezen

,
die zij niet mogen of niet kunnen bedeelen. —

Geldt het hier slechts eene fictie
, waarom kan men die dan niet

geheel uit de wet doen verdwijnen ; waarom daarin eene denk-
beeldige lijn van afscheiding getrokken, als die lijn niet eene zeer

wezenlijke betéekenis heeft ?

Bij de meerderheid wogen deze bezwaren niet en meende men
integendeel de redenering der Memorie van Toelichting op dit

punt geheel te moeten beamen. Immers men kon de oogen niet

sluiten voor hetgeen werkelijk hier te lande bestaat en steeds

bestaan heeft. Ook was het volkomen waar, dat in dien geenerlei

aanwijzing van het bestuur, bij hetwelk de arme zich om onder-

steuning kan aanmelden
,

plaats vond
, 'het gevaar eener aan-

merkelijke uitbreiding der staats-armenzorg, waarvoor men aan
de andere zijde zoo zeer en te xmgt beducht is, zou toenemen.
Wïerd aan de kerkelijke armbesturen eene bepaalde verpligting tot

ondersteuning van armen opgelegd, men zou dit evenzeer als de
tegenstanders afkeuren. Maar die armbesturen bleven vrij om te

geven of te weigeren. Van niets dan van de aanwijzing van het

armbestuur, waarbij de arme zich kon aanmelden, was hier

sprake.

Wat nu meer bepaald den inhoud van het tegenwoordig artikel

betreft, zijn de onderscheidene stelsels wegens het domicilie van
onderstand weder ter sprake gebragt. Eenige leden hebben de

keus der geboorteplaats boven die van het tijdelijk verblijf, op de
bekende gronden, doen gelden. Anderen waren van oordeel, dat

de regeling van het domicilie van onderstand in verband moest
worden gebragt met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
omtrent de woonplaats

,
zoodat de feitelijke imvoning omtrent het

domicilie van onderstand beslissen moest. In óéne der Afdeelingen
helde men er vrij algemeen toe over om de voorwaarde

, dat de
arme vroeger geene bedeeling heeft genoten, te doen wegvallen,
en zulks vooral omdat het bewijs

,
dat de onderstand niet gestrekt

heeft om de onbedeelde inwoning gedurende vier jaren voor te

komen ,
zoo moeijelijk te leveren is

,
en omdat dus ook de be-

paling van het 2de lid van het artikel eene milde bron voor
jammerlijke „ twisten zou openen. Maar indien de Regering dit

denkbeeld omhelsde , dan zouden deze leden den gevorderden tijd

van inwoning van vier tot zes of acht jaren willen hebben
uitgestrekt.

Art. 29. Voor: » zal — worden beslist" las men liever: wordt
beslist.

Art. 30, alin. 1. Eenige leden volharden bij het gevoelen,
dat men de garnizoensplaatsen en vestingen te zeer bezwaart,
door voor de toepassing dezer wet de militairen als daar wonende
te beschouwen. Hunnes inziens staan de voordeelen , aan het bezit

van een garnizoen verknocht, niet gelijk met de lasten. Het hier
gestelde beginsel leidt daarenboven bij veelvuldige garnizoensver-
wisseling- tot moeijelijkheid in de uitvoering. Militairen staan gelijk

met ambtenaren
,

die een gedwongen domicilie hebben
, en men

wilde hen dus
,

even als zulks in Belgie is aangenomen
, het

domicilie laten behouden
,
wat zij vóór de indiensttreding hadden.

Enkelen stelden een middenweg voor , daarin bestaande om de
militairen als kinderen van den Staat, en dus als bij het Rijk arm-
lastig

,
te beschouwen.

Alin. 2. De hier bedoelde personen, die geen huis, maar steeds
een schip bewonen, zijn niet altijd schippers. Niet zelden zijn

het handwerkslieden of personen, die eene kleine nermg, bijv. in
aardewerk

,
doen. Het ware wenschelijk doqr het laten wegvallen

van het woord schippers ook deze meerendeels zeer arme lieden
onder de bepaling te begrijpen.

Andere leden hebben aangemerkt
,
dat het bezwarend voor de

IJIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853.

I veenkoloniën is, de gemeente, waarop de bewoners van een schip

de meeste betrekking hebben, als woonplaats dier personen aan
te wijzen.

Alin. 3. Hier schijnen nog meer categorien genoemd te moeten

worden , zoo als die der wegens verkwisting onder curatele gestel-

den en in een verbeterhuis opgeslotenen, en die der gegijzelden.

Indien te dezer plaatse alleen de vrije koloniën bedoeld worden,
heeft men tegen de bepaling geen bezwaar ; maar als ook de

kolonisten in dwangkolonien daaronder waren begrepen ,
zou het

voorschrift bezwarend zijn voor de gemeenten
,
waar deze lieden

zich na hun ontslag nederzetten. Eenige leden wenschen omtrent

dit voor bepaalde streken des Lands gewigtig punt inlichting te

ontvangen.

Art. 35. Ook met het oog op de opheldering, die de Memorie
van Toelichting omtrent het 3de lid van dit artikel bevat, heeft

men gevraagd
,
of het wel juist is daarin te zeggen : » Vermoedelijk-

overleden-verldaarde ouders worden voor de toepassing- van dit

artikel met overledenen gelijkgesteld." De regel geldt toch , vol-

gens die uitlegging
,
geenszins voor geheel het artikel

,
maar alleen

voor het 2de lid.

vierde afdeeling.
Van het bestuur

,
waarbij de behoeftige armlastig is.

Art. 48, alin. 1. Hoewel men gaarne toegeeft, dat er gevallen

kunnen voorkomen
, waarin een armbestuur meer aan de eischen

der menschelijkheid
,
dan aan de letter van zijn reglement moet

gehoorzamen, is het verscheiden leden twijfelachtig voorgekomen ,

of de wet daaromtrent wel eene bepaling behoort te bevatten. Ook
de eigenlijke bedoeling en strekking dier bepaling is niet regt be-
grepen geworden. Wanneer het reglement van een armbestuur
het regtstreeksch verbod inhoudt

,
om bedeeling te verleenen

,

strijdig met den aard der instelling en met bepaald uitgedrukte

regelen, zal dan dat verbod geacht worden aan de hier voorko-
mende algemeene erkenning der vrijheid van bedeelen onderge-

schikt te zijn ? Velen zouden dit verkeerd achten. Het is voorts

niet juist, dat art. 8 der wet van 1818 zakelijk dezelfde stelling

inhoudt. Daar toch wordt zoodanige bevoegdheid , als waarvan
hier sprake is , alleen aan de administrateuren van den algemeenen

onderstand rleend, terwijl het tegenwoordig artikel de magtiging
ook uitdrukkelijk tot de diakonien uitstrekt. Of is de bedoeling

van het artikel alleen
,
gelijk sommigen meenden

,
dat , waar een

armbestuur uit gevoel van menschelijkheid, voor eigene rekening,

-aan bij dat bestuur niet armlastige personen ondersteuning heett

verleend , in geen geval regt op verhaal kan te pas komen ?

Maar dan zou die bedoeling duidelijker moeten in het oog vallen.

Nadere toelichting en verduidelijking schijnt in allen gevalle nood-
zakelijk.

Alin. 2. Naar het oordeel van sommigen ligt in deze bepaling

een gevaarlijk beginsel, in zoover daarbij sprake is van het dienst-

baar maken der ondersteuning van behoeftigen aan het behoud der

rust, en volksbeweging daardoor dus zijdelings wordt aangemoe-
digd. Men ontkent daarom niet

,
dat er gevallen kunnen voor-

komen
,
waarin de toepassing der bepaling wenschelijk is ; maar dit

zal toch alleen zijn onder buitengewone, geenszins plotseling opko-
mende omstandigheden. Vinden deze plaats dan staat aan het

Gouvernement altijd de gelegenheid open, eenen tijdelijken maat-
regel te nemen en bepaalde voorschriften aan de gemeentebesturen
te geven.

Er bestaat tegen het opnemen der bepaling in de wet nog een
bezwaar, namelijk dat men niet gaarne bij de wet zelve aan bur-
gemeester en wethouders bevoegdheid zag gegeven, om bij wijze

van politie-maatregel, buiten den Raad, over gelden der gemeente
te beschikken.

Art. 49. Daar er verscheidene voorbeelden bestaan , dat de

hier bedoelde kosten vrijwillig door de gestichten, waarin de over-

brenging en verpleging der ongelukkïgen plaats vindt, worden
gedragen

,
zouden verscheidene leden ongaarne zien

,
dat het tegen-

woordig artikel de strekking had om dit in ’t vervolg te beletten ,

en de kosten in alle mogelijke gevallen ‘ten laste der burgerlijke

gemeente te brengen. Dit zou wel strijden met de bedoeling der

Regering, die in de Memorie van Toelichting uitdrukkelijk zegt,

dat plaatselijke schikkingen den last voor de burgerlijke gemeente

kunnen matigen
,
maar van het in stand houden dier plaatselijke

schikkingen blijkt uit de wet zelve niet. Het toepasselijk ver-

klaren van aft. 91 schijnt toch daartoe niet te kunnen leiden.

De bedoelde leden wenschten dus ten aanzien van dit punt een

meer bepaald voorbehoud in het artikel opgenomen te zien. Som-
mige leden waren er echter

,
naar wier gevoelen deze uitgaven zeer

wel altijd ten laste der burgerlijke gemeente konden komen.

DERDE HOOFDSTUK.
Van de regelen bij het ondersteunen van armen in acht te nemen.

Art. 51. Ook hier weder heeft men gemeend zich op de beden-
kingen, in het vorig verslag medegedeeld, te moeten beroepen,

H.
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die men door het antwoord der Regering niet genoegzaam opge-

lost acht. De meerderheid in vier Afdeelingen meent steeds, dat

het vooruitgezette nuttig beginsel om de armbesturen vrijelijk,

a.leen op hunne zedelijke verantwoordelijkheid over de aanvraag
om onderstand te laten beslissen, geheel zuiver moet worden be-

waard; dat dit beginsel niet door daarmede strijdige bepalingen,

gelijk die der artt. 47 en 66, moet worden ondermijnd
,
en dat

allerminst het verhaal op kerkelijke armbesturen toe te laten is.

Bij het vroeger gezegde is thans nog gevoegd
, dat de bedoelde

bepalingen het verkeerde gevolg zouden kunnen hebben, dat som-
mige diakonien zich haasten zouden de armlastigheid der behoef-

tigen, die zich bij haar aanmelden, te erkennen, omdat dan de

verpligting tot restitutie ophoudt en alleen de zedelijke verantwoor-
delijkheid o verblijft.

Art. 53. De gronden, vroeger voor en tegen de oprigting van
werkhuizen aangevoeld, zijn bij de nadere overweging van dit

artikel herhaald' Velen blijven het wenschelijk achten, dat de

wet over het punt der werkverschaffing het stilzwijgen beware,
ook omdat daardoor altijd eenigermate voet gegeven wordt aan de

erkenning van het zoogenaamde regt op den arbeid. Men kon deze

aangelegenheid aan de armbesturen zelve overlaten
,
die daarvoor

werkelijk op sommige plaatsen behoorlijk zorgen. Al ware voorts

de theorie, om door oprigting van werkhuizen het pauperisme

tegen te gaan, zoo voortreffelijk als sommigen meenen, dan zou

toch de toepassing ten platten lande falen.

Nog is gevraagd, of de toepassing van het artikel op schamele

armen geene groote moeijelijkheid zou opleveren
,
hetgeen dan weder

tot eene tweede vraag aanleiding gaf, namelijk of de indeeling in

categorien van art. 54 ook op deze armen toepasselijk zou zijn.

Art. 54. Men geeft in bedenking, orn uit de zinsnede, waar
gesproken wordt van de armen » die niet in godshuizen kunnen
worden opgenomen”, het woord hunnen te doen wegvallen. Dat
woord ware in eenen zin op te vatten die tot misbruik aanlei-

ding gaf.

Art. 57. In sommige onzer Hollandsche steden zijn wijkmeesters

noch onder dien naam, noch onder eenen anderen bekend. Er
zijn voorts steden of groote gemeenten

,
waar degenen, die betrek-

kingen van dezen aard bekleeden, buurtmeesters of iets dergelijks

heeten. Er schijnt dus hier van door het gemeentebestuur aan
-te wijzen ambtenaren gesproken te moeten worden.

VIERDE HOOFDSTUK.
EERSTE AFDEELIXG.

Van het verhaal op besturen.

Art. 58. De loop, dien deze soort van proces-orde zou nemen ,

is niet duidelijk. «Teruggave door het domicilie van onderstand”
is geene bepaalde of althans geene nnauwkeurige uitdrukking. Ook
kan men vragen, aan wien het bevel tot het uitreiken van den
onderstand

,
waarvan het 2de lid van het artikel gewaagt

,
gerigt

moet worden. Dat bevel strijdt met geheel het begrip van onver-
pligten onderstand.

Art. 67. Sommige leden achten het voor de gemeenten
, waar

groote gevangenissen gelegen zijn, een zeer wezenlijk bezwaar,
dat van de kosten van begrafenis geen verhaal plaats heeft. Niet
minder zou dit bezwaar wegen voor de gemeenten , waar de straf-

koloniën der Maatschappij van Weldadigheid gelegen zijn. Zouden,
vroeg men , de kosten van begrafenis der personen

,
die in de

Ommerschans sterven , ten laste der gemeente Ommen komen

,

of is dit bezwaar door de bepaling van art. 30 opgclost ? Tegen
die laatste opvatting pleit echter de meer beperkte beteekenis

,

die sommigen aan de woorden ; koloniale inrigtingen tol verzorging van

behoeftigen in art. 30 gegeven willen hebben.

TWEEDE AFDEELING.
Van het verhaal op de ondersteunden , hunne bloed- of

aanverwanten
, of nalatenschappen.

Art. 68. Er zijn godshuizen
, waar de inkomsten der bezittingen

van weezen enz. worden opgelegd
, en dan dat opgelegde geld bij

het verlaten van het huis aan den wees als uitzet gegeven wordt.
Hoe zal het na het in werking brengen der wet in dit opzigt met
deze gestichten gaan en in ’t algemeen met de zoodanige, waar
geheel andere regels omtrent de bezittingen der verpleegden, dan
de hier gestelde, gevolgd worden? Do zwarigheid ware weg te

nemen door de uitzondering van art. 70 niet tot de meerderjarigen
te beperken ,

maar algemeen te maken.
Men heeft voorts gevraagd , waarom hier uitsluitend van een-

loopende behoeftigen gesproken wordt. Ook op gehuwden kan het

artikel toepasselijk zijn.

Art. 73. Ofschoon deze bepaling door velen nuttig wordt
gekeurd

,
is de bedenking gerezen , of daarin niet met opzigt tot

do verpleegden
, die bij het in werking brengen der wet reeds in

een godshuis zijn opgenomen, eene terugwerkende kracht ligt. Ook
waren er eenigen, die het nut van het voorschrift niet zoo blijk-

baar achtten , om daarom de gestichten van hun eigendom te be-
rooven. Men heeft aan deze laatsten geantwoord, dat een gesticht

wel op geene andere vergoeding voor de verpleging kan rekenen,
dan op de teruggave der gemaakte kosten; dat die billijke vergoe-
ding door de voorafgaande artikelen verzekerd wordt, en dat dus
hier van geen beroovmg van eigendom sprake kan zijn. Nog is de
zwarigheid gemaakt , of er geene octrooijen bestaan , die titulo /

oneroso verkregen zijn, en of deze wel anders dan tegen schade- (

loosstelling kunnen worden opgeheven.

DERDE AFDEEUX8.
Van 'verjaring.

Art. 74. De verjaringstermijn van dit artikel, die in het vorig

ontwerp op een jaar was gesteld , is thans tot zes maanden ver-

kort ; maar moet dan ook niet in het volgende art. 75 eene gelijke :

verkorting plaats vinden van den termijn, gedurende welken de i

verjaring kan worden gestuit?

Art. 77. Men acht het wenschelijk, dat in elk geval de regts-

vorderingen tot verhaal van onderstand na den vijfjarigen termijn

verjaren. Het zal altijd zeer moeijelijk zijn, te constateren dat
]

de ondersteunde tot de teruggaaf in staat is geraakt. Die uit- i

zondering zou zoodanig kunnen worden toegepast , dat de termijn • f

onbepaald verlengd wierd.

VIJFDE HOOFDSTUK.
Van subsidien uit fondsen van burgerlijke gemeenten aan

instellingen van weldadigheid.

Art. 79. Naar het gevoelen van enkele leden zal het eigen-

aardige moeijelijkheden opleveren, den gemeenteraad te doen be-
oordeelen , of door de leden eener kerkelijke gemeente op eene !

billijke wijze tot de daarvan uitgegane instelling van weldadigheid

is bijgedragen. Zeer vele omstandigheden komen daarbij in aan-
merking, vooral ook die

,
of de kerkelijke gemeente voor het onder-

houd van hare eeredienst meer of minder bezwaard is: gewis een •

punt, niet binnen den gezigtskring van den gemeenteraad gelegen.

Art. 82. Verscheidene leden zien in deze bepaling voortdurend

bezwaar. Zij zijn tegen bet subsidiestelsel gestemd, maar wen-
seben dat daaraan trapsgewijze en zonder schokken een einde

worde gemaakt. Bij de toepassing van het artikel zou niet slechts

plotseling in het stelsel van armenbedeeling in de gemeente eene

verandering worden gebragt
;
maar, vermits die verandering ten

gevolge zou hebben , dat voortaan geheel of grootendeels door

burgerlijke armbesturen in de ondersteuning der behoeftigen zou

worden voorzien, ligt in het artikel de kiem van eene gemeentelijke

armentax, van een geheel ter zijde schuiven der kerkelijke lief-

dadigheid.

Van den wil van een enkel armbestuur in de gemeente maakt
het artikel het ophouden der subsidien van al de andere afhan-

kelijk. Op dat armbestuur zou het gemeentebestuur eenen invloed

kunnen uitoefenen , die tot de toepassing van het artikel leiden

moest. Men heeft hiertegen wel aangevoerd , dat het gemeente-

bestuur niet ligt zich vrij willig den last van geheel het onderhoud

der armen op den hals zal halen ; doch er is geantwoord , dat zich

gemeentebesturen denken laten , bij wie de overtuiging , dat alleen

burgerlijke armverzorging wenschelijk en nuttig is
,
diepe wortelen

beeft geschoten. De gemeenteraad zelf zon in het onderstelde geval

niets tot wering van liet kwaad kunnen doen. Hij heeft enkel te

beoordeelen , of de ongenoegzaamheid van het subsidie voldoende

is aangetoond, liet leit dier ongenoegzaamheid kan hij niet weg-
cijferen. Men zou daarom hier liever bepaald zien , dat de ge-

meenteraad in het onderstelde geval beslist wat geschieden moet.

Art. 84. Als de gemeente geenerlei subsidie meer verstrekt

,

bezit zij het haar bij dit artikel toegekende regt niet tot eene

soort van schifting der armen en de toewijzing van een deel daar-

van aan bepaalde kerkelijke armbesturen. Moest het artikel behou-

den blijven, dan zouden sommigen or prijs op stellen, dat de

bepaling, waarvan sub lit. a sprake is, in overleg met de kerke-*

lij ko besturen plaats had.

ZESDE HOOFDSTUK.
Van bedelaars en landloopers.

In twee Afdeelingen hoeft men het afgekcurd, dat in dit hoofd-

stuk niets voorkomt omtrent eene afscheiding tusschen de bedelaars,

die zich vrijwillig afmgoven tot opneming in een werkhuis, en do

bedelaars krachtens do bepalingen van het Wetboek van Strafregt

naar de bedelaarsgestichten opgezonden. In do Belgische wet treft

'men voorzieningen omtrent die afscheiding ann. Zij is in het belang

der zedelijkheid hoogst wenschelijk; Er zijn werkhuizen
,
waarin

personen, iUo zich vrijwillig nnngeven, opgenomen worden.

Artt. 88 en 89. Ofschoon op het punt der eenzame opsluiting

eenigermate aan de bedenking, dat met opzigt dezer tuchtiging to

veel aan het uitvoerend gezag is overgelaten, is toegegeven, zou-

den sommige leden de waarborgen in dien geest uitgebreid willen
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zien. De wetgever scheen toch alle denkbeeld te moeten ver-

bannen, dat ten opzigte van straffen willekeur zou kunnen heer-

gchen. Men sprak daarbij van het opleggen der verpligting aan

bestuurders van de bedelaaxsgestichten ,
om van het opleggen van

elke tuchtiging, die bepaalde perken overschrijdt, kennis te geven ;

van het houden van registers omtrent de opgelegde straffen, en

van het toekennen van zeker toezigt aan den officier van justitie,

voor wien het gesticht ten allen tijde toegankelijk zou moeten zijn.

Ook gaf men in bedenking om de bepaling omtrent de. eenzame

opsluiting te verzachten door de bijvoeging, dat deze in iedere

maand nooit langer dan voor zeven dagen zou kunnen worden op-

gelegd.

Wat het ontslag der bedelaars en landloopers betreft ,
heeft men

herinnerd, dat dit zeer dikwijls in strijd met de advijzen der

gemeentebesturen plaats vindt en dat de gemeenten daardoor groo-

telijks worden bezwaard.

In het 1ste lid van art. 88 heeft het voornaamwoord » hun" geen

Bubstantivum.

In art. 89 zal voor » maatregel van inwendig bestuur" het woord

algemeenen moeten worden gevoegd. Dezelfde uitlating was. reeds

vroeger in art. 14 opgemerkt ;
doch daar schijnt zij welluidend-

heidshalve te hebben plaats gehad.

Art. 90. Met nadruk is men op nieuw opgekomen tegen het

denkbeeld om de verplegingskosten van opgezondene bedelaars en

landloopers te brengen ten laste der burgerlijke gemeenten. Die

opzending is het gevolg eener toepassing van het straffegt ;
het

geldt daarbij de uitvoering van eene door den regter uitgesprokene

veroordeeling. De daardoor veroorzaakte kosten behooren dien

ten gevolge uit haren aard geheel door het Rijk gedragen te wor-

den. Daarenboven kan de toepassing der strafbepalingen tegen

bedelarij dan alleen genoegzaam verzekerd zijn
,
wanneer de ge-

meentebesturen niet behoeven te vreezen daardoor in de gevolgen

een zwaren last op de gemeente te laden. Dat het brengen der

bedoelde kosten ten laste van het Rijk gevaarlijk zou zijn, omdat

dan de armeniast
,
onder den vorm van wering der bedelarij

,
op den

Staat zou worden overgebragt, laat zich moeijelijk aannemen. Dat

bezwaar onderstelt pligtverzuim bij deregterlijke ambtenaren met

de vervolging belast.

In de Memorie van Toelichting wordt gezegd, dat de Staat

relf de kosten van opzending voor zijne rekening zal nemen , maar

uit het 2de lid van het tegenwoordig artikel blijkt dit niet
;
het

is er ten hoogste zijdelings uit at te leiden.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
Van de uitspraak over geschillen.

Art. 93. Zeer vele leden blijven van gevoelen, dat hier aan

het uitvoerend gezag een regt van beslissing Avordt toegekend , dat

men buitensporig mag noemen. Dat gezag zal in het hoogste res-

sort oordeelen over de vraag, of eene instelling al dan niet is eene

instelling van weldadigheid. Het zal dus gestichten en vereeni-

gingen van welke dit onzeker schijnt , aan de bepalingen dezer

wet onderwerpen. Dat de Regering daarbij zeer verre zal gaan,

is niet twijfelachtig. De zeer uitgebreide omschrijving, die ook nu

weder, op bladz. 27 der Memorie van Toelichting, van de gods-

huizen wordt gegeven
,
strekt daarvan ten bewijze. Evenzoo zal

het uitvoerend gezag beslissen in geschillen over het regt tot be-

noemen
,
schorsen en ontslaan van besturen over andere dan ker-

kelijke instellingen, en dus ook waar het instellingen geldt, door

bijzondere personen of door bijzondere niet-kerkelijke vereenigingen

geregeld en bestuurd. Üok instellingen derhalve , die krachtens

eene uiterste wilsbeschikking bestaan, vallen onder het artikel,

niettegenstaande de voorbeelden niet zeldzaam zijn, dat te dien

aanzien gerezen geschillen van den hier bedoelden aard door den

burgerlijken regter zijn beslist. Sommige leden wilden dan ook

de reeds in het artikel voorkomende uitzondering omtrent een

geschil van burgerlijk regt bepaald ook op dit laatste punt (het

benoemen, schorsen en ontslaan van besturen) toegepast hebben.

Art. 94. In het laatste lid van dit artikel behoorden achter

» onder eede" de woorden: of belofte te worden ingevoegd.

Artt. 96 en 97. Naar men meent, kunnen deze beide artikelen

thans tot één artikel worden zamengesmolten.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
Algemeene en slotbepalingen.

Art. 98. Men heeft doen opmerken
,
dat in vele werkhuizen

,

ïn plaats van » loon voor arbeid"
,
voedsel als loon wordt verstrekt.

Aldus vastgesteld den 13den April 1853.

Heemskerk.
Godefroi.
Groen van Prinsterer.
Blaupot ten Cate.
Van Heiden Reinestein.

[LXXXVin. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet tot regeling van het toezigt op

de Landverhuizers.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 23sten Februarij 1853,

werd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden een

wets-ontwerp tot regeling van het toezigt op de landverhuizers.

Bij het op den 4den Maart daaraanvolgende plaats gehad heb-

bend onderzoek in de Afdeelingen
,
zijn de volgende vragen en

bedenkingen geopperd.

§ 1. In de eerste plaats werd door zeer vele leden te kennen
gegeven, dat zij met genoegen bemerkt hadden, dat de Regering
hare aandacht op dit onderwerp had gevestigd. Toen de zucht

tot landverhuizing algemeen begon te worden, en het voorbeeld

van die enkelen, die hun vaderland verlieten om in andere oorden

verbetering van hun tijdelijk bestaan te zoeken, door meerderen
werd gevolgd, scheen van zelf de stroom der landverhuizers uit

Midden-Europa over ons land zijne rigting te zullen nemen. In

den aanvang werd deze verwachting ook door de ondervinding

bewaarheid. Indien toen van regeringswege maatregelen waren
'genomen, die strekken konden om deze vreemdelingen, welke zich

geheel moesten overgeven aan de goede trouw dergenen Avaarmede
zij overeenkomsten hadden gesloten of zouden sluiten, te bescher-

men en hen tegen verkeerde handehvijzen der reeders te verze-

keren, het ware hoogst waarschijnlijk, dat uit de landverhuizing

zoo voor de ingezetenen als voor den handel en de zeevaart eene

voorname bron van welvaart zou hebben gevloeid. Men heeft

integendeel door verkeerde maatregelen dien stroom gekeerd, zijnen

doortogt bemoeijelijkt, zoodat hij heeft opgehouden voor ons te

vloeijen en zich in andere rigtingen verplaatst heeft, waardoor
tevens -onze handel en zeevaart aanmerkelijk zijn benadeeld. Het
was dus met genoegen dat men bemerkte, dat de Regering het

verkeerde gevolg dier maatregelen trachtte weg te nemen, en op
die Avijze de eens berokkende schade te vergoeden

,
al kon men

zich niet vereenigen met het gezegde in de Memorie van Toelich-

ting, » dat de toepassing dier verordeningen tot geene zeer ge-

» wigtige bezwaren heeft aanleiding gegeven.”
Keurde men algemeen het doel van het wets-ontwerp goed,

niet allen konden evenwel met de daarin voorgedragene bepalingen

genoegen nemen.

§ 2. Bij de beschouAving van het ontwerp zelf heeft het vrij

algemeen bevreemding verwekt, dat het alleen 1 uitging van het

Departement van Binnenlandsche Zaken en niet tevens onder

teekend was door den Minister van Justitie. Enkele leden waren
zelfs van oordeel, dat het ondei’Averp geheel is van de competentie

van dezen laatsten. Het gold hier toch maatregelen van politie ,

van toezigt op en ten behoeve der landverhuizers, Avelke zorg bij

ons ten allen tijde met de justitie vereenigd is geweest en uit haren

aard vereenigd moet zijn. Dit gevoelen wordt ook voorgestaan in

het verslag der Staats-commissie voor de politie-Avet, Avaarin op

pag. 43 de bescherming der landverhuizers ook beschouwd Avordt

als behoorende tot de algemeene politie, die als een zijtak der

justitie is aan te merken. Te meer nog heeft deze omstandigheid

bevreemding verwekt, omdat dit ontwerp in dadelijk verband

staat met de vreemdelingen-wet van 13 Augustus 1849
(
Staats-

blad n°. 39), waarmede zij naar sommiger meening zelfs in strijd

is, en niet minder omdat de Regering zelve zegt: » dat deze nieuwe
regeling van de wetgevende magt dient uit te gaan, vooral ook y

omdat die regeling de bepalingen moet aanvullen van het Wetboek van

Koophandel.

Men meende dus den wensch te moeten uiten , dat het ontwerp
alsnog door den Minister van Justitie mogt Avorden onderteekend.

§ 3. Yele leden hebben de vraag geopperd, of de kamers van
koophandel over de voordragt zijn gehoord ? De daarin vervatte

bepalingen mogen toch van groot gewigt A'oor de handelaren en

reeders geacht worden en geven dus Avel aanleiding daartoe.

Indien deze collegien gehoord zijn, zou men gaarne mededeeling

van hare advijzen erlangen.

üok waren er leden die, de verkeerde gevolgen, zoo van de

vroegere besluiten als van dat van 1837 betreurende, gaarne door

de Regering zouden Avorden ingelicht omtrent de juiste Averking

van die maatregelen, en of het besluit van 183/ steeds in al zijne

deelen wordt nagekomen. Insgelijks zouden zij mededeeling Avillen

erlangen van de verordeningen betreffende dit onderwerp, die op

de plaatsen in het buitenland
,
waar de landverhuizers zich meestal

vereenigen om Europa te verlaten, worden gevolgd, ten einde uit

de beschouwing dier voorschriften, zoo noodig, geleid te Avorden

in de beantwoording der vraag ,
in hoeverre het zaak is , hen

door regeringsmaatregelen te beschermen, en van welken aard die

maatregelen in dat geval behooren te zijn.

Sommige leden meenen ,
dat de oprigting van particuliere A-ereeni-

gingen, om aan de verzorging der belangen van landverhuizers
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bevorderlijk te zijn , aanmoediging zelfs van gouvemementswege
konde verdienen.

§ 4. Heeft men vrij algemeen de bedoeling , in het ontwerp
gelegen, toegejuicht, namelijk, de vreemdelingen aan te moedigen
om door ons land hunne route te nemen

;
eene andere zaak is

het , of dit ontwerp die bedoeling zal verwezenlijken. De meer-
derheid meende dit te kunnen betwijfelen.

Velen konden toestemmen, dat de landverhuizers op eenige be-
scherming aanspraak hebben en dat die bescherming tot den bloei

onzer scheepvaart gunstig zou kunnen werken. Zij vonden dit

beginsel van toezigt in het ontwerp opgenomen, maar zijne toe-

passing tevens geheel afhankelijk gelaten van de uitvoerende
magt. Dit kon niet door hen worden goedgekeurd. Zoowel de
voorschriften voor het toezigt op het verblijf in Nederland , op
het vervoer en de middelen daartoe gebezigd

,
als die betreffende

den te stellen borgtogt, worden aan maatregelen van inwendig
bestuur overgelaten. Het zal dus van de Regering afhangen met
de volmagt haar bij dit ontwerp verstrekt, deze geheele zaak naar
hare wijze van zien te regelen

, waardoor gelegenheid gegeven
wordt tot even verkeerde maatregelen als vroeger in dit opzigt

genomen zijn. De geheele regeling dezer aangelegenheid behoorde
volgens deze leden in de wet te worden omschreven.
Sommigen echter gingen in hunne beschouwing verder en meen-

den dat aan de tegenwoordige wetsvoordragt geene behoefte bestond.

Zij waren van oordeel, dat een eenvoudiger en vrijgeviger stelsel

behoorde aangenomen te worden. Zij onderscheidden de bescher-

ming van den landverhuizer op het grondgebied van den Staat

en de bescherming op de zeereis.

Ten aanzien van het eerste punt achtten deze leden de bepa-
lingen in het wets-ontwerp voorgesteld, ' overbodig. Zij meenden
dat ook dan wanneer een criterium van het landverhuizerschap
ware aan te wijzen

,
geen meerder noch ander toezigt op het

verblijf of de doorreize van landverhuizers behoort uitgeoefend te

worden
,
dan voor elk ander ingezeten of vreemdeling bestaat.

Een afzonderlijk paspoorten-stelsel voor landverhuizers scheen
aan deze leden ondoelmatig toe

,
omdat de wet van 13 Augustus

1849
(
Staatsblad n°. 39) reeds de meeste ruimte ten aanzien van

de legitimatie en de toelating van vreemdelingen aanbiedt en het

behoud van eenheid van beheer in het toezigt ook hier wenschelijk
is. Strekte de bedoeling in dit ontwerp verder dan in de wet
van 1819

,
dan zoude men de grenzen opengesteld zien voor ieder

(zelfs landlooper en misdadiger), die, bij volslagen gebrek aan
legitimatie, het landverhuizerschap slechts voor te wenden heeft

om zich een kosteloozen verblijfpas te doen afgeven, waarvan de
geldigheid hier door geene tijdsbepaling is beperkt. Men meende
echter dat eene dergelijke onvoorzigtigheid niet kan geacht worden
in de bedoeling der Regering te liggen. Zij die de wet van 1849
wenschcn gehandhaafd te zien, meenden, dat indien men aan zoo-
danige vreemdelingen

,
die bij hunne aankomst hier te lande door

eene overeenkomst tot transatlantische reize of andere middelen
van hunne landverhuizers-hoedanigheid doen blijken, eenig meerder
gemak gedurende hunne doorreize zou wenschen te schenken

,

hierin kan voorzien worden door eene bloote administrative aan-
schrijving aan de hoofden van politie in de gemeenten, om bij de
persoonsbeschrijving op den reis- en verblijfpas, aangewezen bij de
wet van 1849, de hoedanigheid van landverhuizer te vermelden.
Ten aanzien van het tweede punt betreurden dezelfde leden

,

dat de bescherming op de zeereis, hoe wenschelijk op zich zelve,

zou beperkt blijven tot landverhuizers. Zij vroegen of gelijke be-
scherming niet behoort uitgestrekt te worden tot alle zeereizigers

zonder onderscheid
,
-wanneer hun aantal op eenen bodem een in

verhouding tot de scheepsruimte aan te wijzen maatstaf te boven
gaat ? Hierdoor zou het niet wel op te lossen vraagstuk omtrent
het criterium van landverhuizers tevens geheel vervallen.

De voorgesteldc borgtogt scheen aan deze leden toe niet alleen

eene weinig voorzigtige wijziging te zijn van de bepalingen die

in het Wetboek van Koophandel de verhouding tusschen den pas-

sagier op*zcereizen en den schipper regelen, maar tevens schadelijk

te zijn voor de belangen van de zeevaart en van den handel. De
borgtogt immers in verband met de verpligting der ondernemers
om eeno nieuwe scheepsgelegenheid te verstrekken in geval, van
afkeuring en (hetgeen nog bezwarender is) en in geval van zeeramp,
zal den ondernemers hooger vervoergeld doen vorderen van larid-

verhuizenden dan van andere zeereizigers. Deze hoogere vorde-

ringen, geëvenredigd aan de grootere verpligtingen der onderne-
mers, schijnen weinig geschikt, om den stroom der vreemdelingen
naar onze zeehavens te leiden. Do leden die deze meening voor-

staan zijn van gevoelen, dat, wil men voor Nederland herwinnen,
wat door onvoorzigtige belemmerende bepalingen is verloren ge-

gaan
, alsdan aan do zeevaart ceno ruime mate van vrijheid moet

geschonken worden
,
opdat zij met hot buitenland kunne wedijveren.

De handel zelf zal in het belang der reederijen doelmatige mid-
delen uitdenken en aanwenden om de landverhuizers naar onze
havens te lokken, terwy 1 tegen schadelijke handelingen van baat-

i zuchtige ondernemers
,
afdoende zou gewaakt worden door het l

maken van wettelijke bepalingen omtrent de vereischten van zee-

schepen die reizigers vervoeren. In geval van veronachtzaming
dier bepalingen , zou een eenvoudig maar wettig verbod om het

schip te doen vertrekken, de naleving der voorschriften op de
krachtigste wijze verzekeren.

§ 5. Met de toepassing van dit wets-ontwerp staat iu naauw
verband de beantwoording van de reeds aangeroerde vraag: wie
is als landverhuizer aan te merken ? Daarvoor wordt nergens in [

dit ontwerp een bepaald voorschrift gegeven en evenwel zal het 1

noodzakelijk zijn, wil men de voordeelen van dit ontwerp ook
niet aan andere personen toekennen. Eenige leden beweerden dat

|

hierin nooit moeijelijkheden ondervonden zijn, daar men, hetzij I

uit de omstandigheid dat de landverhuizers troepsgewijze aan-
(

komen
,
hetzij dat zij voorzien zijn van zoogenaamde Auswanderung-

scheinenoï contracten van vervoer, hen altijd heeft kunnen onder-
scheiden. Hiertegen werd echter aangevoerd dat , behalve dat niet

alle vreemde landverhuizers op zoodanige wijze behoeven aan te

komen, of van zoodanige stukken behoeven te zijn voorzien (men
beriep zich op den aanvang der Memorie van Toelichting! , niet <

uit het oog moest worden verloren dat het ontwerp ook geldt voor
Nederlandsche landverhuizers en ook andere bepalingen dan op
het binnenkomen bevat, en dat ook onderscheid gemaakt wordt :

tusschen eenen gewonen zeepassagier en tusschen eenen landver-
huizer. Zij die deze hiatsten vervoeren moeten borgtogt stellen,

hunne schepen zullen worden onderzocht en bij niet-geschikt-be-

vinding zal op hunne kosten of uit den door hen gestelden borgtogt
van staatswege voor het vervoer der landverhuizers worden ge-
zorgd

;
— straffen worden bij art. 7 voorgeschreven. Is het dus

niet te verwachten dat steeds, als het eenigzins mogelijk is, de
schipper

,
ten einde niet onder deze strenge bepalingen te vallen

,

zal beweren, dat er niet met landverhuizers maar met gewone
zeereizigers is gecontracteerd, en zou ook niet in een tegenover-
gesteld geval het uitzeilen van schepen kunnen worden bemoeije-
lijkt, die enkele familien medenemen welke niet onder de land- I

verhuizers kunnen worden begrepen ? Niet eens de animus non i

redeundi, zoo hij voor bewijs vatbaar was, kan hier als criterium

worden aangenomen, want niet op allen die voor goed het land i

verlaten
,
doelt het ontwerp. Ook omtrent dit moeijelijk en ge-

wigtig punt wensekte men van de Regering inlichting te erlangen.

Considerans. Enkele leden vonden de uitdrukking vreemd, dat I

het noodigis bestaande verordeningen (namelijk Koninklijke besluiten)

te herzien en bij de wet vast te stellen.

Art. 1. In eene Afdeeling gaven eenige leden te kennen, dat zij

deze bepaling noodeloos vonden ; het spreekt toch van zelf dat van 1

staatswege toezigt zal worden uitgeoefend op een ieder en dus ook
op landverhuizers. Bedoelt dit wets-ontwerp een bijzonder bescher-

mend toezigt, dan zou dit in de wet behooren te worden om- <

schreven.

Ter verduidelijking van den zin wenschten anderen vóór » het
\

vervoer ’ het woordje op geplaatst te zien. Het mogt anders op-

gevat worden als of er van staatswege voor het vervoer zal

worden gezorgd.

Art. 2. Men vindt hier het afgeven van verblijfpassen facultatief

gesteld. Dit' in verband gebragt met de omstandigheid dat er

niet bepaald wordt wie landverhuizers zijn, schijnt aanleiding tot

willekeur te geven. Eenige leden zouden liever zien dat deze
bepaling imperatief wierd gesteld en voor » kunnen' moeten ge-

lezen wierd.

Deze opmerking betrof evenzeer de 2de alinea van dit artikel.

Sommigen wenschten deze beschermende bepalingen ook uit te

strekken tot gewone vreemde zeereizigers.

Zoude voor de woorden : paspoort , in de "2de, en verblijfpas in

de lste alinea
,
niet eene gelijkluidende uitdrukking kunnen worden

gebezigd ?

Art. 3. Men herinnerde hier aan den reeds uitgedrukten wensch,
om in de wet opgenomen te zien wat hier aan maatregelen van
inwendig bestuur is overgelaten, een wensch die echter ook be-

streden is geworden op grond van de raoeijelijkheid om blijvende

voorschriften te geven voor eene zaak die uit haren aard zoo zeer

aan wisseling onderhevig is.

Door eenigen werd gevraagd wie volgens dit ontwerp als onderne-

mer zal worden beschouwd? Zal het degene zijn wiens naam in

het contract zal zijn uitgedrukt , of wordt de geleider die de land-

verhuizers vergezelt, of de reederij, die het vervoer heeft aangeno-
men, daarvoor gehouden? Men moet niet uit het oog verliezen

dat er niet altijd een geschreven contract zal bestaan. Deze leden

vreesden dat , zoo dit niet nader werd omschreven , er groote ge-

legenheid zal bestaan om de wet te ontduiken en dat een ieder

zal trachten zich van het stellen van borgtogt te ontslaan.

Behalve dat velen zich niet met dien borgtogt konden vereenigen,

omdat hij tot ernstige moeijelijkheden aanleiding kan geven

,

wenschten anderen het bedrag of de wijze van berekening van
dien borgtogt in de wet uitgedrukt tc zien.
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Nog drie vragen werden hier geopperd:

Zal de borgtogt strekken om ook de kosten van verblijf daarop

te verhalen zoo de landverhuizers niet vertrekken ?

Zal er ook van vreemde schippers die hier landverhuizers op-

nemen, hetzij er in den vreemde gecontracteerd is of niet, borg-

togt worden gevorderd? — en

Zal bij het stellen van den borgtogt, behalve op het getal der

personen, ook acht geslagen worden op den korteren of langeren

afstand en dus op den meer of minder langen duur van de reis ?

Art. 4. Geen schip. Ook met de geregeld varende stoombooten
gaan dikwijls landverhuizers als passagiers naar vreemde havens,

om van daar de zeereis verder te doen. Indien de maatschappijen

van deze ondernemingen aan borgtogt wierden onderworpen en dit

artikel ook op hare stoombooten toepasselijk wierd gemaakt, zou
hierdoor eene bezwarende belemmering voor die ondernemingen
worden daargesteld.

alle voorschriften. Sommige leden vroegen of het niet te ver

ging, vooral in het systeem van dit ontwerp, waarbij de te geven
voorschriften aan de Regering worden voorbehouden, bij onwil-

lekeurig verzuim van één derzelve het uitzeilen van een anders

wel ingerigt schip te beletten.

Art. 5. Plet beginsel van onderzoek in dit artikel gelegen werd
vrij algemeen goedgekeurd. Men vond het goed dat onbekende
vreemdelingen niet door het vertrouwen dat zij in de ondernemers
moeten stellen ,

in gevaar worden gebragt. Tevens rekende men
dat vooral deze bepaling medewerken zou om de landverhuizers

naar onze zeehavens te lokken. Men zoude evenwel het gezag
met dat onderzoek belast wel aangewezen willen zien. Ook kon-
den zich eenige leden niet vereenigen met de afkeuring door dat

gezag. De waarborg van onpartijdigheid is bij den regter te vin-

den, die na geleverd tegenbewijs van den reeder, dat zijn schip

aan de vereischten voldoet, uitspraak zal moeten doen.

Zoo als boven in § 4 der algemeene beschouwingen reeds is

aangemerkt
,

bevat deze bepaling een afwijking van het gemeene
regt, en van art. 525 van het AVetboek van Koophandel, dat

daarvan een uitvloeisel is. De bescherming voor de landverhui-

zers ten koste van de billijkheid uit te breiden, kwam ongeraden
voor. Alle contracten worden door onmogelijkheden boven men-
schelijk bereik vernietigd.

De toepassing van het artikel zal in vele gevallen moeijelijk-

heden te weeg brengen of onmogelijk zijn. Door toedoen van
eene zeeramp kunnen èn het schip èn de reizigers buiten bereik

van de zorg en het toezigt der Regering worden gebragt*

Eenige leden gaven bij dit artikel alweder de vrees te kennen
dat deze maatregelen van bescherming

, die het lokken van land-
verhuizers ten doel hebben

,
omdat zij te ver gaan haar doel

zullen missen. Zij drukken de reederijen zéé, dat deze zich

verpligt zullen zien hoogere transportgelden te eischen dan elders

geschiedt, en dit zal reeds genoeg zijn om alle verwachtingen te

leur te stellen.

Alin. 2. Velen vonden het minder gepast aan vreemde landver-
huizers het regt te geven om van den Staat te vorderen dat hij

voor den overtogt zorgen zou. Zij zouden liever lezen : kan
worden gezorgd.

Art. 6. hooger beroep. Men wenschte hier opgenomen te zien

bij welke magt
, op welke wijze en op welken tijd het zal moéten

geschieden. Er bestond verschil van gevoelen over de magt
waarbij de reeders in hooger beroep zouden moeten komen

; som-
migen meenden bij den regter ,

anderen bij de Hooge Regering.
Zeebouwend wordt gezegd van een schip dat reeds op zee is;

zeevaardig is de technieke benaming.
scheepsbevelhebbers. Onze koophandelswetgeving kent alleen

schippers.

Art. 7. worden gestraft. AVelke magt wordt met de uitspraak
der straf belast?

De Memorie van Toelichting maakt gewag van eigenaardige

straffen. Kunnen de bij dit artikel opgenoemde verbeuring van
borgtogt en het verbod van uitzeilen in strafregtelijken zin wel
straffen worden genoemd ?

Ook zou de toepassing van dit artikel op vreemde schepen
aanleiding tot internationale verwikkelingen kunnen geven.

AVordt het doelmatig geacht in den aanhef van alin. 1 te wijzen
op de bepalingen van art. 1 der wet van 1818, welk artikel ook
zonder deze opname van kracht zou blijven voor maatregelen
van inwendig bestuur, de herhaling in de laatste alinea zal wel
geheel overbodig kunnen genoemd worden.

Alin. 2. Plet kan toch niet de bedoeling der Regering zijn om,
boven de straffen bij de wet* van 1818 uitgedrukt, dé confiscatie

van den borgtogt en het verbod van uitzeilen
, nog andere tegen

overtreding bedreigde straffen te gelijk toe te passen. Dit zou
eene ongekende cumulatie van straffen zijn, die de ondernemers
zullen tegenhouden van ooit hunne schepen te leenen tot vervoer
van landverhuizers, daar zij zich anders aan allerstrengste straffen

overgelcverd zullen zien.

i Eindelijk is nog door enkele leden gevraagd, of de besluiten

over deze aangelegenheid door de wet zullen worden herroepen.

Pn dat geval oordeelden zij het noodig dit uitdrukkelijk te bepalen.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den

20sten April 1853.
Bots.
De Raadt.
Van Voorst.
Provó Kluit.
'Beens.

[L. 5.]

MEMORIE VAN BEANTAVOORDING- van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet ter uitvoering van Artikel 187 der Grondwet

.

(Inkwartieringen enz.)

Het Voorloopig Verslag, den 26sten Januarij jl. vastgesteld

door de Commissie van Rapporteurs der Tweede Kamer van de

Staten-Generaal
,

op het , bij Koninklijke boodschap van den
19den October 1852 aan de overweging dier Kamer onderworpen
ontwerp van wet tot uitvoering van art. 187 der Grondwet

,

betrekking hebbende tot de inkwartieringen enz., heeft der Rege-
ring aanleiding gegeven tot het antwoord , dat zij bij deze

Memorie der Kamer aanbiedt.

§ 1. Deze paragraaph van het Verslag is gewijd aan het be-

toog dat de Regering, door de taak des wetgevers op dit onder-
werp binnen enge grenzen beperkt te willen hebben

,
een ver-

keerden zin aan art. 187 der Grondwet hecht.

In de eerste plaats is men opgekomen tegen de stelling , in de
Memorie van Toelichting vooruitgezet, dat al wat de grondwet-
gever bij de wet geregeld wil hebben

,
door hem uitdrukkelijk

aan de wetgevende magt wordt opgedragen. Men noemt zoo-

danige beperking van den werkkring der wetgevende magt strijdig

met zuiver constitutionele beginselen
, en om de verkeerde gevol-

gen ,
waartoe zij zou kunnen leiden

, afkeurenswaard. De Re-
gering moet daaromtrent evenwel doen opmerken

,
dat zij de

bedoelde stelling niet heeft vooruitgezet in verband tot algemeene
constitutionele beginselen

,
met andere woorden tot de theorie

,

maar met het oog op onze Grondwet, dat is op de praktijk.

Zij meende, dat de groote reeks van onderwerpen, in onze
Grondwet voorkomende

,
waarvan de regeling uitdrukkelijk aan

de wetgevende magt wordt opgedragen
, regt gaf aan te nemen

,

dat zij geen regeling door de wet gewild heeft waar zij die niet

uitdrukkelijk voorschrijft; zij betwijfelt het ook, of, met onze

Grondwet, de stelling, om daaruit af te leiden gevolgen, afkeu-

renswaard mag worden genoemd. Nog meer gegrond schijnt de
stelling in casu, wanneer men het achtste hoofdstuk der Grondwet
beschouwt

,
waarin art. 187 wordt gevonden ,

daar in dat hoofd-
stuk herhaaldelijk de wetgevende magt tot regeling wordt opge-
roepen en dit niet plaats heeft in de 2de alinea van art. 187.

Doch, indien nu al de stelling ongegrond ware, dan nog moet
men vragen

, waarom wordt, indien de Grondwet de te regelen

zaak van het 2de lid van art. 187 werkelijk aan de wetgevende
magt had willen opdragen

, die magt daartoe dan niet opgeroepen

,

terwijl in het 3de lid alleen het maken van uitzondering op de
regeling aan den wetgever wordt opgedragen? Deze vraag ver-

dient des te ernstiger overweging
, wanneer men daarbij nog do

omstandigheid voegt
,
dat in het 2de lid van reglementen gesproken

wordt, en er derhalve — dit schijnt toch niet te ontkennen —
tusschen het 2de en 3de lid eene tegenstelling bestaat, die óf
zonder beteekenis is, óf alleen hare oplossing vinden kan in het

stelsel door de Regering aangenomen.
Met betrekking tot de argumenten uit de geschiedenis van

art. 187 geput, valt mede te deelen, dat in het archief van het

Departement van Oorlog de blijken in verschillende proeven van
een ontwerp van wet op het onderhavig onderwerp voorhanden
zijn, dat daar art. 210.der Grondwet van 1840 in den zin werd
opgenomen, Avelke daaraan, even als aan art. 212 der Grondwet
van 1815, in het Voorloopig Verslag wordt gehecht.

Maar het schijnt niet zoo onbetwistbaar , dat de Staats-com-

missie van 1848 het beginsel
, dat de reglementen uitsluitend de

schadeloosstelling zouden betreffen , heeft gehandhaafd.

AVant wat beteekende dan hare bijvoeging: » De uitzondcrin-

» gen voor tijden van oorlog regelt de wet” ? Indien toch de
geheele regeling, met uitzondering der schadeloosstelling, volgens

de bedoeling van de Staats-commissie bij de wet moest plaats

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853. II.
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(Memorie van Beantwoording van het Yoorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)—
hebben , Avaarom moest dan nog uitdrukkelijk worden vermeld

,

dat de uitzonderingen op de wettelijke regeling bij de wet moesten
gemaakt worden ? En wat nu betreft het daarop gevolgde rege-

rings-voorstel van 19 Junij 1848 (n°. VIII) , zoo betwijfelt de

Regering
,

of, bij het aannemen dier redactie
, de thans behandelde

vraag, gelijk het Voorloopig Verslag wil, zelfs niet zou hebben
kunnen rijzen. Want men vond ook daarin alweder de bijvoeging:

» De uitzonderingen voor tijden van oorlog regelt de wet.” En
ten blijke dat dit voorstel in geenen deele als zoo zeker bepaalde,

dat de regeling der inkwartiering enz. bij de wet moest geschie-

den, hebbe men slechts in te zien het Voorloopig Verslag van de
Commissie van Rapporteurs van 13 Julij 1848, waar men, onder
andere, leest: » Andere leden beweerden, dat er tot resrelinir van
» de geheele aangelegenheid der inkwartiering, de schadeloosstel-

» iing daaronder begrepen , behoefte bestond aan eene -wet, die

» zich geenszins zoo als het voorstel der liegenng medebragt , tot

)> het regelen der uitzonderingen voor tijden van oorlog behoorde te

» bepalen.” In de daarop gevolgde Memorie van Beantwoording
zeide de Regering: » Men wil tevens gaarne erkennen, dat het
» in het algemeen wenschelijk en nuttig, en in het bijzonder in

» verband tot art. 168 der Grondwet van 1840 (waarvan de
v strekking in het Avets-ontwerp tot herziening der GrondAvet
» n°. V is overgenomen) als een vereischte kan Avorden beschouAvd,
)) dat de vêrpligting der inwoners en der gemeenten, waarvan
» hier sprake is, behoorlijk worde geregeld.” Was nu in den zin

der Regering behoorlijke regeling, regeling bij de wet? De daad-
zaken mogen spreken.

Het wets-voorstel werd gewijzigd en gesteld , zoo als men het

thans in de Grondwet leest met de tegenstelling van de reglementen

in het 2de en de wet in het 3de lid. Blijkens het Algemeen
Verslag van de Rapporteurs van 8 Augustus 1848, waren zij, die

eene geheele regtding bij de wet verlangden , dan ook geenszins

bevredigd.

» Ook is men”, zoo leest men daar, » teruggekomen op het

» verlangen
,

dat bij de Grondwet de regeling van geheel het

» onderwerp der inkwartiering door eene bepaalde Avet verpligtend

» mogt Avorden gesteld”. Is dit nu nog geschied? Neen! aan
dat verlangen is niet voldaan, en het artikel is niettemin, zoo
onbevredigend als het vóór den geuiten wensch was, aangenomen.

Dit is dus zeker : de Grondwet gebiedt de tusschenkomst des

wetgevers voor de geheele regeling niet, en de bijvoeging van
het 3de lid schijnt haar zelfs bepaaldelijk uit te sluiten.

Volgaarne erkent de Regering, dat haar stelsel nog duidelijker

zoude blijken het Avare te zijn
,

indien zich tusschen schadeloos-

stelling en op het voegwoord en- bevond.
Ook geeft zij toe dat de grond uit de interpunctie geput niet

krachtig is, alhoeAvel zij daaromtrent vragen moet, of niet de
interpunctie in de officiële uitgave der GrondAvet gevonden Avor-

dende eerder tot leiddraad moet strekken , dan die in een vroeger
gedrukt stuk, Avaarvan de correctie misschien uit hoofde van
meerderen spoed minder naauwkeurig is geAveest, Avordt aange-
troffen. Maar noch het een noch het ander komt der Regering
van veel geAvigt voor ter staving van het verkeerde van kaar
stelsel, zoolang bij het vasthouden aan het andere stelsel, de
tegenstelling tusschen het 2de en 3de lid van art. 187 niet Avordt
opgelost op eene andere AA'ijze, dan Avaarop de Regering haar
heeft opgevat.

Het is der Regering toegeschenen, dat men in het Verslag op
bladz. 3 hare bedoeling omtrent de vraag, hoe ver de in het 3de
lid van art. 187 aangeduide uitzondering zich kan uitstrekken

,

niet avcI gevat heeft. De Memorie van Toelichting op dat punt
strekte ter beantAvoording van de §§ 2 en 3 van het Verslag van
26 Maart 1852. Die paragraphen dienden hoofdzakelijk om , in

het aangenomen stelsel der Regering, de verAvachting te kennen
te geven , dat in het wets-ontwerp enkel eene regeling voor
oorlogstijden zoude worden aangetroffen.

Deze verwachting bestreed de Regering als ongegrond, en

daartoe dienden de in het Voorloopig Verslag aangehaalde zin-

snede : ’> Ware het omgekeerd” enz. Maar de opvatting der

Regeling van de uitgestrektheid der bedoelde uitzondering is

uitgedrukt in de slotzinsnede van het antwoord op de §§ 2 en

3 van het Verslag op bladz. 3 der Memorie van Toelichting,

aldus luidende: » Al de kosten voor de legers Avorden uit 's Land?
» kas voldaan; als gevolg, uit dien regel getrokken, kunnen de
i) inkwartieringen enz. niet ten laste van één of meer imvoners
i) of gemeenten gebragt Avorden , dan tegen schadeloosstelling

;

i! wordt op dien regel eeno uitzondering ' noodig of wenschelijk

» geacht, dan zal de Avet die uitzondering regelen” enz.

Wanneer als een der mogelijko motiven , waarom de grond-
wetgever alleen de bcpuling der schadeloosstelling voor ieder bij-

zonder geval aan reglementen ovcrgclaten heeft, in liet Voorloopig
.Verslag op bladz. 3 wordt aangenomen, dat zoodanige regeling
tot te veel kleine bijzonderheden moet afdalen, dan pleit dit motief
niets minder tegen de regeling van geheel het onderwerp bij de

wet. Want bij het bepalen, om van niets anders te spreken, van
datgene," waarmede de gehuisveste en gevoede krijgsman tevreden |i

moet wezen, maar op de verstrekking waarvan hij dan ook,

indien geen onvermogen der ingezetenen haar ondoenlijk maakt, I

aanspraak heeft , moet ook van zelf in zoo veel kleine bijzonder-

heden worden getreden, dat het naamvelijks denkbaar is, dat dit

op het gebied van den wetgever te huis kan behooren.
Dat, zoo als verder in het Voorloopig Vei slag op bladz. 3

wordt opgemerkt, de GrondAvet niet regtstreeks en gebiedend den
last der inkAvartieringen en van de verdere in art. 187 bedoelde
verstrekkingen aan de inwoners oplegt

,
maar slechts de bevoegd-

heid verleent om dien op te leggen, en dat dus vooraf moet
Avorden uitgemaakt of en in hoeverre van deze bevoegdheid zal

worden gebruik gemaakt
, is volkomen Avaar ; doch wat baat die

stelling om aan te toonen
, dat dit moet Avorden uitgemaakt bij

de wet ? Niet óf het moet worden uitgemaakt, maar hoe het

moet Avorden uitgemaakt, is het punt, waarop het hier aankomt.
Wel zegt het Voorloopig Verslag verder op bladz. 4: » Neemt

» men dit niet aan, dan moet men tot het besluit komen, dat de

» grondAvetgever van 1848, die zoo veel wat vroeger aan de
» uitvoerende magt Averd overgelaten, bij de Avet Avil geregeld
i) hebben, ten aanzien van het thans behandelde onderwerp eenen
» tegenovergestelden Aveg heeft ingeslagen ; dat hier alleen terug-

» gang heeft plaats gehad. Art. 187 zou dan in vrijzinnige strek-

» king en bezorgdheid voor de regten der ingezetenen achterstaan

» ook bij het gouvernements-ontwerp n°. 23 van 8 Maart 1848,
» ’t welk bij art. 2 bepaalde : » » De ingezetenen en gemeenten
ij » zijn volgens de bij de wet vast te stellen bepalingen en be-

i) » houdens schadeloosstelling verpligt tot het entvangeó van
» » inkwartiering

” ” enz. Indien het mogt blijken , dat van dit

gouvernements-ontwerp bij de opvolgende herziening der Grond-
Avet kennis Avare genomen, dan, ja, zou men aan teruggang
moeten denken

;
maar de Regering gelooft veeleer dat daarop , als

afkomstig van een Gouvernement dat geen symphatie genoot

,

geen acht is geslagen vermits het anders te verwachten zou zijn

geweest, dat . deze ondubbelzinnige redactie verkozen zou zijn

geAvorden boven eéne minder duidelijke. Daarom is de Regering
van oordeel dat hier niet aan teruggang gedacht moet Avorden,

maar dat het denkbeeld van regeliug bij reglementen bij de her-

ziening heeft geheersekt
, omdat het ondenverp reeds bij de

bekende reglementen van 1814 was geregeld.

Wat men nu ook verder omtrent de bedoeling en strekking van
de redactie door de Staats-cominissie van 1848 gegeven moge
aanvoeren, de Regering zal thans niet herhalen wat daaromtrent
hierboven reeds is gezegd ; doch alleen vermelden , dat het Depar-
tement van Oorlog, om den aard van het onderwerp en overeen-

komstig den daarbij
,

ook blijkens het boven aangehaald art. 2

van het gouvernements-ontwerp n°. 23 A-an 8 Maart 1848, reeds

lang bestaanden Avensch, een ruimeren invloed op de regeling van
het onderAverp aan de wetgeving toegedacht, en een Avets-ontAverp

in dien geest zamengesteld had, hetwelk in de maand Februarij

1850 in den Raad van Ministers is oueiwogen, doch dat die Raad
zich alstoen met het stelsel van dat ontAverp niet heeft kunnen
vereenigen, omdat art. 187 der GrondAvet regeling bij reglementen

eischte en de redenering uit den aard der zaak de vervulling van
dien eisch niet mosrt doen nalaten. De toenmalige Minister van
Oorlog moest in eene zaak, de uitlegging namelijk van een grond-

wets-artikel , Avaarin hij minder dan andere leden van den Raad
bevoegd beoordeelaar Avas , AArel aan de meening van meer be-

voegden toegeven en kon dit des te gerceder doen, omdat hunne
opvatting van art. 187 der Grondwet hem, bij nadere overweging,
werkelijk de Avare toeschcen. liet schijnt dan ook niet overbodig

bij deze gelegenheid te doen opmerken, dat de tegemvoordige

inrigting van het onderhavig wets-ontAverp niet is voortgevloeid

uit den toeleg om aan de uitvoerende magt eene vrijere of minder
beperkte bevoegdheid toe te kennen , maar alleen om aan het

voorschrift der Grondwet te A'oldoen.

Met betrekking tot hetgeen op bladz. 4 van het Voorloopig

Verslag omtrent den aard der zaak Avordt gezegd, is het der Re-
gering voorgekomen, dat, indien de Grondwet regeling bij de

Avet eischt, de redenering uit den aard der zaak overbodig is;

en dat, indien zij regeling bij reglementen eischt, ook de aard

der zaak dien eisch niet mag doen voorbijzien.

De Regering zou dan ook meenen dit punt met stilzwijgen te

kunnen voorbijgaan, indien zij niet moest opkomen tegen de

nnA'olgendc bewoordingen: » behalve dat is het voorgedragen

» wets-ontwerp het beste bewys, dat de aard der zaak, die liet

» hier geldt , tot eeno regeling bij de wet dringt. In het stelsel

» der Regering zou dat wets-ontwerp zich tot het regelen der

i) uitzonderingen voor tijden van oorlog, op bestaande of vast te

i) stellen reglementen voor tijd van vrede hebben moeten bepalen.”

Neen, dit is bet stelsel der Regering niet; volgens haar Avordt

geen regeling bij de wet der uitzonderingen voor tijden van oorlog

vereischt op do reglementen ,
maar alleen op de verpligting tot
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het betalen van schadeloosstelling
;
met dat doel is art. 5 ontwor-

pen
,
omtrent hetwelk aan het slot dezer Memorie nog in eenige

ontwikkeling wordt getreden. Voorts zegt het Voorloopig Ver-
slag : » Zij heeft zelve echter ingezien

, dat bij het bestaan
,
vooral

» ook van art. 153 der Grondwet, zulk eene beperkte regeling

» onmogelijk was, en liet wets-ontwerp heeft zich als van zelf

» tot eene gedeeltelijke regeling van het onderwerp der inkwar-
« tieringen enz. ook voor den tijd van vrede uitgestrekt.” De
Regering moet dit ontkennen; immers geen enkele bijzonderheid

omtrent de verjoligting der ingezetenen o
f
gemeenten met betrek-

king tot de inkwartieringen en andere verstrekkingen wordt in het

wets-ontwerp geregeld ; het strekt, behalve art. 5, dat zijnen

oorsprong verschuldigd is aan het 3de lid van art. 187 der Grond-
wet, alleen en uitsluitend om te bepalen hoe gehandeld zal wor-
den, in geval de ingezetenen weigeren of nalatig zijn aan de

verpligtingen hun bij reglementen opgelegd te voldoen.

Hoe gaarne de Regering gewenscht had in de beantwoording
van de 1ste paragraaph van het Voorloopig Verslag kort te zijn,

moest zij er prijs op stellen
,
haar stelsel tegen de daarin aange-

voerde argumenten te verdedigen, eensdeels opdat men haar niet

van ligtvaardigheid in de behandeling van een hoogst gewigtig

onderwerp zou kunnen beschuldigen, anderdeels om, zooveel in

haar was, nog aanleiding te geven tot rijpe overweging of het

verwerpen van het stelsel der Regering kan geschieden zonder

een artikel der Grondwet geweld aan te doen.

Intusschen , bij hare overtuiging omtrent het regt verstand van
art. 187 der Grondwet, zou, om de minder duidelijke zamenstelling

van dat artikel, bij de Regering des noods plaats kunnen zijn voor

de meening dier leden, die oordeelen, dat het 2de lid de tusschen-

komst van den wetgever niet uitsluit. Maar alvorens tot die

meening
, welke zij ter bevordering van het gemeen overleg zou

kunnen omhelzen, toe te treden, is het haar noodig voorgekomen
het in de Kamer bovendrijvend gevoelen, zooveel mogelijk met
meerdere zekerheid te kennen, dan het Voorloopig Verslag kan
opleveren.

Dit vermeldt toch het besprokene in de Afdeelingen, zonder
dat het blijkt, of alle of vele leden daarin tegenwoordig zijn

geweest, terwijl het in deze paragraaph ontwikkelde gevoelen
daarenboven, blijkens zijnen aanhef, niet algemeen, maar nagenoeg

algemeen is geweest.

Daarom acht de Regering eene discussie of ten minste een be-

sluit der Kamer wenschelijk. Mogt alsdan art. 1 van het ontwerp,
waarin het stelsel al dadelijk op den voorgrond treedt, den bijval

der meerderheid niet erlangen ,
clan zal de Regering, met ’s Konings

magtiging, het ontwerp intrekken en trachten een ander te ver-

vaardigen
, meer overeenkomstig datgene

,
wat zij alsdan meenen

zal voor het gevoelen der Kamer te mogen houden.

§ 2. De Regering kan de afkeuring van de door haar voor-
gestelde dwangmaatregelen niet wel begrijpen. Zij meent toch,

dat, op welke wijze ook de verpligting der ingezetenen wordt
voorgeschreven, bij reglement of bij de wet, zij die met de uit-

voering der voorschriften belast zijn, de magt daartoe moeten
hebben; of moet het naleven dier voorschriften door de enkele
weigering of nalatigheid van een ingezeten om aan zijne verplig-

ting te voldoen, eene onmogelijkheid worden ? Moet de krijgsman,
geen gehuurde vreemdeling, maar een Nederlandsch burger, die

pligtmatig de bevelen zijner overheid opvolgt om zich van de eene
plaats naar de andere te begeven , waar hij soms moet medewerken
tot het handhaven of herstellen van orde en rust , en dan ook
daar, waar zij verstoord zijn, door het burgerlijk gezag en de
rustige burgers met verlangen wordt gewacht, zich van rust en
verkwikking spenen, omdat een ingezeten onpligtmatig goedvindt
te weigeren hem die te verstrekken? Moet het van het welmeenen
van elk ingezeten afhankelijk zijn, of hij datgene, wat wet of

reglement hem oplegt in het belang van de openbare dienst te

verstrekken
,
weigeren of geven zal ? Is zoo iets in eene geor-

dende maatschappij denkbaar? — Ook ziet de Regering het ver-

band niet in tusschen de afkeuring der dwangmaatregelen en de
opmerking

,
dat zij te zeer uit het oog verliest

,
dat de last

,
dien

het hier geldt, niet dan bij uitzondering aan de ingezetenen moet
worden opgelegd, uit zijnen aard onaangenaam of zelfs zeer druk-
kend is , en daarom ook zoo di agelijk moet worden gemaakt als

eenigzins mogelijk is.

De last moet voorzeker nimmer worden opgelegd, wanneer op
de gewone geregelde wijze in de behoeften van de krijgsdienst

kan worden voorzien; dat die last onaangenaam en drukkend is,

heeft de Regering reeds vroeger erkend en zal zij ook nu niet
tegenspreken ; men moet er derhalve op bedacht zijn , dat hij zoo
dragelijk mogelijk worde gemaakt; doch dit alles neemt niets v/eg
van de noodzakelijkheid dat de middelen voorhanden zijn, om dan,
wanneer hij opgelegd moet worden

, te voorkomen
, dat de inge-

zetenen zich daaraan willekeurig onttrekken
, en de Regering

begrijpt tot nog toe niet welke minder strenge dwangmaatregelen
zouden behooren te worden voorgeschreven.

§ 3. De Regering gelooft dat de voldoening aan den hier uit-

gedrukten wensch voor het grootste gedeelte zal afhangen van de
maatregelen ctoor de gemeentebesturen te nemen in het belang der
ingezetenen

, aan welke besturen
,
volgens de bedoeling der Rege-

ring, daaromtrent volkomen vrijheid van handelen moet worden
gelaten. Voorschriften te geven, hoe de gemeentebesturen ten

deze moeten handelen, acht de Regering onraadzaam en zij ge-

looft
,
dat zij zich moet bepalen tot het geven van wenken

,
omdat

het hier betreft eene zaak van huishoudelijken aard; immers wat
in de eene gemeente als goed en doelmatig ware aan te merken,
zou in eene andere aan groote , zoo niet onoverkomelijke moeije-

lijkheden onderhevig kunnen zijn
,
eensdeels uit hoofde van de

verschillende uitgestrektheid der gemeenten en het onderscheid

tusschen stad en platte land , anderdeels
,
omdat sommige ge-

meenten door hare ligging meermalen
,
andere hoogst zeldzaam

inkwartiering ontvangen.

Art. 1. Door in de Memorie van Toelichting te spreken van
handelingen van het militair gezag, waartoe het geen bevoegdheid

bezat
,
heeft de Regering die handelingen geenszins willen verdedi-

gen, maar, zoo zij hebben plaats gehad, die willen verklaren uit

den drang der omstandigheden. Zij heeft daarbij geene bepaal-

delijk aan te wijzen feiten op het oog gehad, maar moet thans

herhalen, dat een krijgsbevelhebber in tijden van oorlog of in

dringende gevallen ook met den besten wil bezield, niet altijd juist

zoo binnen de grenzen van bepalingen kan blijven, die voor ge-

wone omstandigheden en vreedzame tijden zeer geschikt kunnen
zijn. De ontkentenis in het Voorloopig Verslag opgenomen , dat

tot de bedoelde handelingen onvermijdelijke noodzakelijkheid kan
hebben bestaan ,

komt der Regering nog al gewaagd voor. Hoe
weet men dit, daar noch handelingen, noch omstandigheden,

waarin zij hebben plaats gehad
,

zijn aangeduid ? Men kan zich

,

bij voorbeeld, voorstellen, dat in tijden van oorlog of van bui-

tengewone omstandigheden het burgerlijk gezag niet ter plaatse

tegenwoordig is
,
ofwel — waarom zou men het onmogelijk noe-

men — , bijv. in grensplaatsen, dat het burgerlijk gezag minder
welgezind is en niet zorgt voor de verstrekking van het noodige;

de behoefte aan huisvesting en voeding, aan transportmiddelen

enz. bestaat er niet te minder om. Zou er in zulke gevallen

geen noodzakelijkheid bestaan dat de krijgsbevelhebber de taak

overnam, die in don regel is opgedragen aan het burgerlijk gezag,

doch dat die niet kan of niet wil volbrengen ? en zou het dan af

te keuren zijn , dat in zulke gevallen aan dien krijgsbevelhebber

daartoe eene buitengewone bevoegdheid wierd gegeven ? Het ligt

niet in de bedoeling der Regering zoodanige bevoegdheid verder

uit te strekken dan voor tijden van oorlog, of in geval van drin-

gende omstandigheden
, of van het niet ter plaatse aanwezig zijn

van het burgerlijk gezag.

Is er voor zulke gevallen een ander ,
even doelmatig middel

aan te wijzen ,
de Regering zal er gaarne haar voordeel mede

doen
,

vermits zij daardoor de krijgsbevelhebbers van eene ver-

antwoordelijkheid zou kunnen ontheffen, die hun nimmer aange-

naam kan zijn.

De onderscheiding hier ter plaatse tusschen de uitdrukkingen

gezag en magt is der Regering eenigermate als een Avoordenspel

voorgekomen, en schijnt haar daarenboven, uiteen staatsregtelijk

oogpunt beschouwd ,
niet naauAvkeurig toe. Er is eene wetge-

vende
,

eene uitvoerende en eene regterlijke magt; deze magten
ontleenen het gezag dat zij hebben uit de Grondwet en de daarop

steunende of daarmede niet strijdende verordeningen. Kaast die

magten bestaat niet nog eene militaire magt, maar er is wel,

om het zoo eens uit te drukken, eene militaire kracht, welke een

bestanddeel is van de uitvoerende magt; die kracht ontleent

middellijk of onmiddellijk gezag ,
voor zoover dat aan haar bij de

verordeningen wordt toegekend; voor zoo ver wordt zij gezag,

even als het burgerlijk bestuur slechts zoo verre gezag is of heeft,

als het daaraan bij de verordeningen wordt toegekend.

Gelijk derhalve de uitdrukking: burgerkijh gezag geenszins een

absoluut gezag zonder eenige beperking aanduidt, zoo kan de

uitdrukking: militair gezag met evenveel grond worden gebezigd,

omdat het evenzeer als het burgerlijk gezag binnen de grenzen

der openbare verordeningen is besloten.

Gelijk uit het boven medegedeelde reeds blijkt, ligt het in de

bedoeling der Regering in den regel de opvorderingen tot het

doen der verstrekkingen, waarvan in het 2de lid van art. 187

der Grondwet sprake is, zoo als tot nu toe, te doen plaats heb-

ben door de gemeentebesturen ;
eensdeels volgt dit uit den aard

der zaak, omdat die besturen het meest met de plaatselijke om-
standigheden bekend zijn, en anderdeels is het in het voordeel

van de dienst en van de ingezetenen ,
omdat de zaak op die

wijze op een regelmatigen voet behandeld kan worden. Alleen

in tijden van oorlog, in dringende omstandigheden of in het

mogelijk geval van het niet ter plaatse aanwezig zijn van het

burgerlijk gezag, zou de regel uitzondering lijden.

Is het nu denkbaar, dat in dergelijke tijden en omstandig-
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lieden de lioogste militaire bevelhebber een sergeant of korporaal
•zou wezen

, dan zou met betrekking tot dezen even zoowel als

ten aanzien van een officier de uitzondering gelden ; maar het is

bijna niet te denken dat een troep krijgslieden in de bedoelde
buitengewone omstandigheden door geen bevelhebber van hoogeren
rang dan dien van sergeant of korporaal zou worden aangevoerd,
zoodat de Regering meent te mogen vertrouwen, dat de deswege
gerezen bedenking bij nadere beschouwing wel niet zwaar zal

wegen.
De bevoegdheid in art. 1 van het wets-ontwerp aan het bur-

gerlijk of militair gezag gegeven om geleiders
,
schippers of voer-

lieden aan te wijzen, moet niet zoo Avorden opgevat, als of de
daartoe aangewezen personen genoodzaakt zouden kunnen worden
aan die aanwijzing gehoor te geven: de bevoegdheid is alleen toe-

gekend tegenover hen die
,
opgevorderd zijnde transportmiddelen

te leveren, aan die opvordering niet voldoen, maar sluit niet in

zich de magt om ook nog tegen de tot geleiders
,

schippers of

voerlieden aangewezen personen dwang uit te oefenen. De Rege-
ring meent trouwens dat dit niet in de redactie van art. 1 ligt.

Wat eindelijk de laatste aanmerking op art. 1 gemaakt betreft,

deze staat gedeeltelijk in verband tot eene dwaling omtrent de
gewone wijze van handelen. Zij betreft de wijze van levering van
transportmiddelen ten behoeve van de krijgsdienst.

De transporten te water geschieden wel in den regel volgens
een deswege aangegaan contract, doch dit is het geval niet met
de transporten te land, indien men het vervoer over de spoorwegen
uitzondert, waaromtrent verbindtenissen zijn aangegaan. Voor
zooveel bij het Departement van Oorlog bekend is

,
hebben er

voor de levering van de transportmiddelen te land nimmer con-
tracten bestaan

; maar het aangaan daarvan zou ook zeer ondoel-
matig zijn; het zou tot ontzaggelijke uitgaven leiden en eene onre-'
gelmatige uitkomst opleveren. Een contract voor transportmid-
delen te water kan daarom met nut gesloten worden, omdat de
aannemer slechts op zekere hoofdpunten, zoo als de vestingen en
garnizoensplaatsen, agenten en middelen van vervoer beschikbaar
behoeft te hebben. Heeft hij een transport te doen tusschen de
meest verwijderde plaatsen, in den regel kan dit met één en het-
zelfde vaartuig geschieden. Zou men ook een of meer aannemers
willen hebben voor de transporten te land, dan moesten op alle

rustplaatsen op den af te leggen weg agenten van die aannemers
en steeds voertuigen en paarden beschikbaar zijn; daarvoor zou,
al wierd ook van die beschikbare voorwerpen in een geheel jaar
geen gebruik gemaakt

, toch schadeloosstelling betaald moeten
worden. Zoo als deze dienst thans is ingerigt, en zoo als zij ten
allen tijde geweest is, worden de benoodigde voertuigen en paar-
den opgevorderd door de zorg der gemeentebesturen en aan hen,
die aan deze opvordering voldoen, van wege het Rijk schadever-
goeding betaald.

Wanneer er dus sprake is van contracten, dan kan dit, behou-
dens het vervoer over de spoorwegen

, overeenkomstig de sedert
onheugelijken tijd gevolgde praktijk, alleen betrekking hebben op
de transporten te water en op de leverantien die in den regel niet

nnders dan krachtens algemeene of bijzondere verbindtenissen
plaats hebben. Doch waarom nu voor die gevallen dat het ver-
voer te water of de leverantien buiten contract gevorderd worden ,

eene afzonderlijke wetsbepaling vereischt zou worden, voor zoo-
verre er moet worden voorgeSclireven wat geschieden zal , indien
aan zoodanige vordering geen gehoor verleend Avordt, moet de
Regering verklaren niet in te zien. Eene afzonderlijke bepaling
zou alleen te pas komen

, Avanneer do gevallen moesten worden
aangeduid, Avaarin van den regel van verstrekking bij contract

mag Avorden afgeweken: maar zoodanige bepaling bij de Avet te

vorderen, steunt op het stelsel van regeling bij de Avct van het
geheele onderwerp, een stelsel dat de Regering tot nog toe, op
grond van het reeds onder § 1 gezegde, niet kan omhelzen. Zij

meent alsnog dat in haar stelsel de beslissing over die afwijking
moet geschieden bij het reglement, zoodat zij dan niet, gelijk in

het Voorloopig Verslag wordt verondersteld, aan de militaire magt
wordt overgelaten.

Art. 2. liet is de bedoeling der Regering geenszins geweest
don militairen bevelhebber een gezag over burgerlijke ambtenaren
te doen uitoefenen

,
gelijk hier in het Verslag Avordt aangeduid.

Eene vernieuwde Avijziging der redactie zal hare mcening, gelijk

zij vertrouwt, duidelijker doen uitkomen.
Art. 3. Aan de Regering komt het hier gebezigde woord onregt

geenszins overeenkomstig den aard der zaak voor. Is het onregt
te noemen, wanneer iemand de schade moet dragen, voortvloeiende
uit zijne Aveigering of nalatigheid om aan zijne verpligting te vol-

doen? Indien hij die niet dragen moet, ten Avicns laste moet zij dan
komen? Zou het niet juist onregt moeten genoemd Avorden, wan-
neer een ander, Avio dan ook, haar dragen moet? Waarom het

middel van vervoer door het eenvoudig gebruik , waarvoor het
bestemd is , onbruikbaar of voor den eigenaar zonder waarde zou
kunnen worden, begrijpt de Regering niet, of het moest zijn

doordien er misbruik of een verkeerd gebruik van ware gemaakt ;

welnu, de eigenaar kan dan hem, die daaraan schuldig mogt zijn,

aanspreken.

Het beginsel van schadevergoeding blijft ongeschonden ; maar !

een ander beginsel, dat een ieder de schade moet dragen die een ;

gevolg van eigen schuld is ,
maakt of kan het eerste voor den on\vdl-

lige of nalatige zonder vrucht maken.
De Regering ziet inderdaad niet in, dat in het "eareven geval 1

eene regtvaardiger of billijker bepaling te maken zou zijn dan
art. 3 bevat; of zou men het beter achten, dat ter plaatse van aan-
komst het voertuig met paard of paarden aan zijn lot Avierd over-
gelaten , met kennisgeving aan den eigenaar, dat hij over een en
ander daar ter plaatse, indien het er nog is, kan beschikken?

Dit kan toch de bedoeling wel niet zijn; en, zoo neen, A\de moet
;

dan de kosten dragen
,
die als gevolg van des eigenaars nalatigheid

of weigering én toch in zijn belang gemaakt zijn ?

Art. 4. De Regering zou zich gelukkig achten, indien zij alle

moeijelijkheden en zwarigheden uit den weg kon ruimen. De vol-

maaktheid is niet te bereiken en de strijd tusschen verschillende

belangen niet weg te nemen. Maar de Regering zou Avenschen

dat men, bij het beoordeelen van dit Avets-ontwerp , en in het

bijzonder van art. 4 , zich ook eens plaatste op het standpunt van
wat de krijgsdienst in het algemeen belang kan eischen. Als
voorbeeld stelle men het geval dat een burgemeester tot handha-
ving van verstoorde orde en rust in zijne gemeente krijgsvolk

, en
wel ruiterij ,

uit eene naburige gemeente heeft gevorderd
; op zijnen

weg ontmoet de bevelhebber een tol, Avaaiwan de gaarder, Avelligt

eensgezind met de onruststokers , Aveigers den doortogt toe te laten
;

het bestuur en de Avelgezinde ingezetenen van de oproerige ge-
meente ,

misschien in gevaar van mishandeling, berooving en wat
niet al, zien met verlangen naarden bijstand van den sterken arm
uit

;
maar die sterke arm wordt verlamd door een tolgaarder

, en
uit angstvallige bezorgdheid voor miskenning van de regten van
dien tolgaarder, moeten bestuurders en ingezetenen aan moedwil,
baldadigheid en brooddronkenheid van onruststokers Avorden prijs

gegeven
;
want de krijgsbevelhebber moet eerst de hulp van den

Avelligt op aanmerkelij ken afstand wonenden burgemeester der ge-

meente waarin de tol gelegen is tot het openen daarvan inroepen,

na eerst onderrigt te zijn in welke gemeente hij zich bevindt, het-

geen hij ook niet altijd even spoedig te Aveten kan komen; die

burgemeester moet welligt , alvorens bevelen te geven , van andere

autoriteiten magtiging daartoe hebben, en zoo verloopt een kost-

bare tijd Avaarvan het verlies dikwijls niet meer te herstellen is.

Der Regering komt, wanneer zij zich dergelijk geAral voorstelt,

de noodzakelijkheid der bepaling van art. 4 zoo handtastelijk voor,

dat zij tot aanbeveling daarvan meent
,

niets anders te behoeven
bij te brengen.

Gaarne erkent zij nogtans dat niet alle gevallen zoo dringend

zijn; maar mag men het niet onmogelijk rekenen, de gevallen te

omschrijven, waarin aan een bevelhebber of geleider AA’èl. waarin
hun niet de bedoelde bevoegdheid zal Avorden toegekend? Zij

moet er derhalve op blijven aandringen, dat die bevoegdheid bij

de Avet Avorde gegeven. Ten einde evenAvel zooveel mogelijk aan
de gemaakte bezwaren te gemoet te komen , heeft zij dit artikel

voortijden van vrede zoodanig ge\Arijzigd, dat de uitzondering,

welke ten aanzien van sluizen Avas voorgesteld , alsnu uitgestrekt

is tot alle belemmeringen Aran den door- of ovei’togt.

Dat de burgemeester niet altijd de bevoegde persoon is, die de

opening van sluizen tollen enz. bevelen kan, is waar ; doch de
bevelhebber of geleider kan zeldzaam juist Aveten tot wien hij

zich wenden moet; daarom kan men' hem naar niemand anders
dan naar den burgemeester verwijzen ,

die, indien hij zelf niet

bevoegd is , in het belang van de openbare dienst de magtiging
tot het verlecnen van den door- of overtogt kan vragen waar het

behoort.

De Regering meende overigens dat de uitdrukking
:
gaarder vol-

doende ware, daar hij, die de tollen enz. opent, ook de daarvoor
verschuldigde gelden ontvangt; zij ziet er niettemin geen bezwaar
in bij de vermelding van gaarders , ook wachters of opzigters te

noemen.
Ter beantwoording der laatste zinsnede van het aangeteekende

in het Verslag op art. 4 doet de Regering opmerken, dat hier

geen sprake is van kosteloos doortrekken van tollen; daar, waar
tolgelden verschuldigd zijn voor doortrekkende troepen en militaire

transporten, zal bij het reglement het betalen daarvan Avorden

voorgeschreven.

Art. 5. De Regering heeft noch in dit Voorloopig Verslag,

noch in het Verslag van 26 Maart 1852 bepaalde argumenten
gevonden, waarom hare toepassing van het 3de lid ATan art. 187

der GrondAvet den naam van zonderling verdient, en de hier \'er-

melde mcening van verscheidene leden de ware zoude zijn. Kor-
telijk zij hier nog de redenering der Regering herhaald. Het
lste lid van art. 187 stelt als regel dat al de kosten voor de

legers uit ’s Lauds kas Avorden voldaan ; daarom kunnen, volgens
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Uitvoering van Artikel 187 der Grondwet. (Inkwartieringen enz.)

(Nota van Wijzigingen
;
Eindverslag der Commissie van Rapporteurs.)

het 2de lid, de inkwartieringen enz. niet dan tegen schadeloos-

stelling ten laste van inwoners of gemeenten worden gebragt, be-

houdens uitzondering evenwel voor tijden van oorlog, volgens

het 3de lid te regelen door de wet. Daarop is de bepaling van

art. 5 gegrond. Is voor die uitzondering geen afdoende reden

,

gelijk het Voorloopig Verslag zegt, dan zou art. 5 moeten verval-

len ;
doch men neemt de vrijheid daaromtrent te herinneren aan

hetgeen tot ondersteuning der bepaling is aangeteekend op

bladzz. 2 en 3 der Memorie van Toelichting op het bij Koninklijke

boodschap van 15 December 1851 aan de Kamer ingezonden

wets-ontwerp. Daar is gewezen op de wenschelijkheid om de

oorlogskosten te verminderen, doch met zoo weinig schade voor

bijzondere personen mogelijk. Dit doel meende men onder anderen

te kunnen bereiken door het niet betalen van tolgelden, omdat
de gaarders of pachters daardoor minder eigenlijke schade zouden

lijden dan verstoken worden van het genot van groote en onvoor-

ziene voordeelen. Bij bewegingen van troepen tot verdediging

tegen of aanval van den vijand
,
zou de verpligting tot betaling

van tolgelden inderdaad eene ongerijmdheid kunnen worden.

Wat de tweede op art. 5 gevallen aanmerking betreft, moet de

Regering erkennen de strekking daarvan niet wel te vatten. Zal

er uitzondering op de betaling van schadeloosstelling zijn, dan

moet natuurlijk de regel zijn dat er schadeloosstelling wordt ge-

geven, voor zooverre die volgens andere bepalingen verschuldigd is.

Nu is het bekend , dat ten gevolge van Koninklijke besluiten

,

voor zooveel de rijkswegen betreft en van voorwaarden aan con-

cessien tot het aanleggen van wegen aan gemeenten
,
maatschap-

pijen en bijzondere personen verleend verbonden, zekere vrijdommen

zijn toegekend, onder andere ook ten behoeve van de krijgsdienst.

Dienovereenkomstig zal in het reglement de betaling van de tol-

gelden voorgeschreven moeten worden, voor zooverre andere bepa-

lingen geen vrijdom toelaten, terwijl art. 5 van het wets-ontwerp

ten" doel heeft ook van het betalen dier tolgelden voor tijden van

oorlog vrij te stellen.

’s Gravenhage ,
den 7den April 1853.

De Minister van Oorlog
,

Bon
. Forstner van Dambenot.

[L. 6 .]

NOTA VAN WIJZIGINGEN in het Ontwerp, van Wet ter

uitvoering van art. 187 der Grondwet. (Inkwartieringen enz.)

[Zie dit Wets-ontwerp op bladz. 247 dezer Bijlagen.]

Art. 2 ,
6den regel : beambte

, of vervalt.

7den regel ,
wordt bijgevoegd : » Anders , van een door den

» krijgsbevelhebber schriftelijk aangewezen militairen officier.”

Art. 4 ,
4den regel. Wordt gevoegd tusschen van en gaarders

:

» wachters, opzigters of”.

Het 2 de en 3de lid vervallen en worden vervangen door

:

j) Mogten de wachters, opzigters of gaarders verklaren den
» door- of overtogt niet te mogen toelaten krachtens bevelen van
i> het bevoegd gezag, zoo wendt de bevelhebber of geleider zich tot

v den burgemeester der gemeente
,
waarin de belemmering plaats

i) heeft. Deze bepaalt het tijdstip, waarop de door- of overtogt

)i zal toegelaten worden, daarbij, zooveel van hem afhangt
, zorgende

» dat het oponthoud zoo kort mogelijk zij.

» In tij den van oorlog evenwel is de bevelhebber of geleider be-
)> voegd de belemmering van den door- of overtogt, zonder tus-

» schenkomst van den burgemeester, uit den weg te ruimen.”

[L. 7.]

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET ter uitvoering van
art. 187 der Grondwet. ( Inkwartieringen enz.) [Het oor-
spronkelijk Wets-ontwerp op bladz. 247 dezer Bijlagen

geplaatst en de hierboven staande Wijzigingen maken
zamen het Gewijzigd Wets-ontwerp uit.]

[L. 8.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet ter uitvoering van art. 187 der Grondwet.

(Inkwartieringen enz.) ;
uitgebragt in de zitting van den

20sten April 1853.

De Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet,
houdende bepalingen ter uitvoering van art. 187 der Grondwet
heeft kennis genomen van de Memorie van Beantwoording, door

den Minister van Oorlog den 7den April jl. ingezonden op het

Voorloopig Verslag wegens dit wets-ontwerp.
Vermits uit deze Memorie blijkt, dat de Regering de opvatting

van art. 187 der Grondwet, die bij het plaats gehad hebbend
onderzoek dezer voordragt in de Afdeelingen der Kamer nagenoeg

algemeen werd voorgestaan, niet heeft omhelsd, doch tevens be-

paaldelijk wenscht , dat omtrent dit hoofdpunt, hetwelk geheel

deze aangelegenheid beheerscht, eene beslissing der Kamer zelve,

na eene daarover te houden discussie
,
plaats hebbe ; en vermits de

wederzijdsche gevoelens omtrent datzelfde punt van weerszijden in

de gewisselde stukken uitvoerig zijn uiteengezet, — is het der Com-
missie van Rapporteurs voorgekomen, dat eene nadere overweging

te dezer zake in de Afdeelingen der Kamer niet noodig is.

De Commissie van Rapporteurs heeft er, als eigen oordeel, nog
bij te voegen, dat zij door de van regeringswege aangevoerde

gronden niet teruggebragt is van haar gevoelen, dat de letter van
art. 187 der Grondwet, of althans de aard der zaak medebrengt,'

dat de regeling voor gewone tijden van al hetgeen de inkwartie-

ringen en verdere verstrekkingen voor ’s Konings legers of vestin-

gen betreft, tot het gebied der wetgeving behoort, zonder andere

beperking dan het bepalen van den voet der schadeloosstelling

;

welke bepaling aan de reglementen ,
bij het 2de lid van art. 187

der Grondwet bedoeld , is overgelaten.

Aldus vastgesteld den löden April 1853.

Poortman.
De Man.
Gevers Deijnoot.
Jespers.
Van Nispen van SevenAEe.

[XCVH. l.J

MISSIVE, ingekomen in de zitting van den 13den April
1853.

’s Gravenhage, den 26sten Maart 1853.

Ter voldoening aan de laatste alinea van art. 9 der wet van
den lOden Februarij 1844 (Staatsblad n°. 7), heb ik de eer, hier-
nevens, aan U Hoog Ed. Gestr. , ter mededeeling aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, te doen geworden een afschrift der
door de Algemeene Rekenkamer afgesloten Rekening van ontvang
en uitgaaf van het Bijzonder Fonds tot voldoening der uitgaven

,

voortvloeijende uit de kolonisatie van behoeftigen in de Koloniën
der Maatschappij van Weldadigheid over 1851, en eene Nota van
Toelichting van eenige posten in die Rekening voorkomende,
waarbij verklaring niet overtollig schijnt

, met eenige in die Nota
vermelde stukken.

De Minister van Binnenlandsche Zaken ,

Thorbecke.

Aan den Heer Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1852—1853. II.

REKENING



— 624 -

lickeninq v. het Fonds tveqens de kolonisatie v. behoeftiqen in de

(Rekening.)

koloniën der Maatschappij v. Weldadigheid over 1 85 1

[XCVIL 2.] REKENING wegens de Ontvangsten en Uitgaven
,
voor en ten behoeve van bet Bijzondei

der Maatschappij van Weldadigheid, ingesteld bij de M’et van io Februarij i844|J

• ONT
- —

1

OMSCHRIJVING DER MIDDELEN

AAJfG-EWEZEX TOT

DEKKING DER UITGAVEN.

«EEAiMD

BELOOP.

ONDERWERP
DEE

ONTVANGSTEN.

Voordeelig slot der rekening van 1850 J

a. De gelden welke door besturen van gemeenten
in de schatkist worden gestort , ter zake der
plaatsing en verzorging van behoeftigen in de
'koloniën f 325,000.00

Gelden door besturen van gemeenten in de schatkist

gestort, ter zake van plaatsing en verzorging van i

behoeftigen in de koloniën.

« i

Gelden door besturen van gemeenten ter zelfder zake
,

aan den Minister van Binnenlandsche Zaken over-

gemaakt en door deze in de schatkist gestort.

)b. De gelden ingehouden wordende op de pensioe-

nen der kolonisten, die in het genot daarvan zijn,

en voor welke geen domicilie van onderstand in

Nederland kan worden aangewezen tot goedma-
king der uitgaven , voortvloeijende uit hunne
plaatsing en verzorging in de koloniën .. .. . 1,000.00

Gelden ingehouden op de pensioenen der kolonisten , die

in het genot daarvan zijn, en voor welke geen domi-

cilie van onderstand in Nederland kan worden aan-

gewezen tot goedmaking der uitgaven , voortvloeijende

uit hunne plaatsing en verzorging in de koloniën.

cc. De gelden , welke op de begrooting der staats-

uitgaven voor de Departementen van Binnenland-
sche Zaken en van Oorlog reeds zijn of verder
mogten worden uitgetrokken voor bijdragen tot

voldoening van hetgeen ter zake der kolonisatie

wan behoeftigen in de koloniën der Maatschappij
van Weldadigheid, aan haar verschuldigd is , en
voor kosten wegens vestiging en onderhoud van
militaire huisgezinnen in dezelfde koloniën . . 138.016.20

Gelden ,
welke op de begrooting der staatsuitgaven voor

de Departementen van Binnenlandsche Zaken en van

Oorlog zijn uitgetrokken voor bijdragen tot voldoe-

ning van hetgeen ter zake der kolonisatie van behoef-

tigen in de koloniën der Maatschappij van Weldadig-

heid aan haar verschuldigd is
,
en voor kosten wegens

vestiging en onderhoud van militaire huisgezinnen in

dezelfde koloniën.

f 464,016.20

UIT

benaming der onderwerpen van uitgaaf.

CU

iC.

d.

<e.

Kosten van vestiging of besteding van in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid geplaatste behoeftigen

en militaire 'huisgezinnen

Vergoeding wagens het onderhoud van kolonisten dio voor den gewonen kolonialen arbeid ongeschikt zijn, en voor
onderhoud van militaire huisgezinnen

Teruggaaf van door de Maatschappij van Weldadigheid voorgeschoten kosten van vervoer van behoeftigen naar
de koloniën

Kosten van kleeding of vervanging der kolonisten die geplaatst zijn in vervanging van andere die vroeger in de
koloniën verpleegd zyn geweest

Tegooddoening aan do Maatschappij van Weldadigheid wegens schulden nagelaten door bij de nationale militie in-

gelyfde kolonisten of door de zoodanigen die ontslagen zijn en voor welke geen domicilie van onderstand in Ne-
derland kan worden aangewezen

,
gelijk mede voor reisgeld aan laatstgenoemden verstrekt

Bezoldiging, mitsgaders do bij abonnement to voldoeno bureau- en reiskosten van don gecommitteerde der Regering bij

de genoemde Maatschappij en van den aan dezen toevoegdon persoon

Teruggaaf van hetgeen door besturen van gemeenten over ecnig jaar meer in de schatkist gestort dan verschuldigd

mogt zijn ter zake der plaatsing en verzorging van behooftigen in dc voormelde koloniën
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Rekening v. het Fonds wegens de kolonisatie v. behoeftigen in de koloniën der Maatschappij v. Weldadigheid over i85i.'

(Rekening.)

Fonds tot voldoening der uitgaven
,

voortvloeiende uit de kolonisatie van behoeftigen in de Koloniën

Staatsblad n°. 7 ). Dienst i85i.

VANGSTEN.
WIJZE YAN OVERSTORTING

IN

’S RIJKS SCHATKIST.

BEDRAG

der gedane

ONTVANGSTEN.

VERSCHIL.

Minder
dan de raming.

Meerder
dan de raming.

Door de ontvangers der registratie I 3,01,,878,73 5

Door den Minister van Binnenlandsche Zaken t>9 den bes?

taalmeester te ’s Gravenkage 83.655

Door den Minister van Finantien en de Handel-maatschappij bij assignatien

ten name van de Generale Thesaurie ,
om te worden geboekt ten behoeve

van het bijzonder fonds

Bij ordonnantiën van betaling ten name van de Generale Thesaurie om te

worden geboekt ten behoeve van het byzonder fonds, . f lOQ,000.00

f 266,698.76 5

801,462.39

1,023.145

Als boven , by assignatien , 88,016.20
138,016,20

t 707,200.50

f 23,537.61

f 23,537.61

f 266,698.765

23.145

f 266,721.91

Meerder f 213,184.30

GAVEN.

GERAAMD BELOOP.

BEDRAG DER BU DE ALGEMEENE REKENKAMER VEREVENDE UITGAVEN.

In 1851. In 1852. TOTAAL.

Minder verevend

dan de raming op

SI December 1852.

322,000.00

146,016.20

20,000.00

60,000.00

1,000.00

2,500.00

12,500.00

564,016.20

302,622.67

50,981.09

7,514.665

22,125.00

.850.00

10,429.975

394,523.40

19,377.33

65,666.145

1,601.555

5,640.00

32.375

850.00

70.00

93,237.405

322,000.00

116,647.235

9,116.22

27,765.00

32.375

1,700.00

10,499.975

487,760.805

29,368.965

10,883.78

32,235.00

967.625

800.00

2,000.025

76,255.395
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(Csotu van Toelichting.)

BALANS.
De ontvangsten bedragen f 707,200.50

De uitgaven beloopen 487,760.805

Zoodat het Bijzonder Fonds tot voldoening der

uitgaven, voortvioeijende uit de kolonisatie van
behoeftigen in de koloniën der Maatschappij van

Weldadigheid , ingesteld bij de wet van 10 Februarij

1844
(
Staatsblad n°. 7), dienst 1851 , een voordeelig

slot oplevert ten bedrage van f 219,439.695

Het voormeld voordeelig slot zal, overeenkomstig het 2de lid

van art. 9 der wet van den 10den Februarij 1844
(
Staatsblad n°. 7j

,

worden overgebragt op de Rekening van het voorhanden Bijzonder
Fonds over 1852 ,

welke naar aanleiding van het 1ste lid van dat

artikel, vóór 31 December 1853 aan de Algemeene Rekenkamer
ter opneming zal worden ingezonden.

’s Gravenhage
, den 28sten December 1852.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

(
get . )

Thorbecke.

Aldus gehoord ,
opgenomen en gesloten

,
na gebleken overeen-

stemming met de boekingen der Algemeene Rekenkamer , naarO O O 1

aanleiding van art. 9 der wet van den 10den Februarij 1844
[Staatsblad n°. 7 ) ,

in de vergadering van het collegie op heden.

’s Gravenhage, den 13den Januarij 1853.

[Get.) Van Maxsvelt. Van Fridagh.
Ter ordonnnantie van dezelve.

(
Get.) De Viscii Eijbergen.

Voor eensluidend afschrift.

De Secretaris-Generaal bij het Ministerie van

Binnenlandsche Zaken
,

J. SCHRÖDER.

[XCVII. 3.]

NOTA VAN TOELICHTING van eenige posten der Reke-

ning wegens de ontvangsten en uitgaven voor en ten behoeve

van het Fonds tot voldoening der uitgaven
, voortvioeijende

uit de kolonisatie van behoeftigen in de koloniën der Maat-
schappij van Weldadigheid, ingesteld bij de wet van den

10den Februarij 1844 (Staatsblad n°. 7); dienst 1851.

OIÜXÏAIÏGSTEI.
In overeenstemming met het voorschrift van art. 9 der wet

van den 10den Februarij 1844 [Staatsblad n°. 7), zijn in deze

rekening geene andere ontvangsten verantwoord, dan die zijn ge-

daan in het jaar waarover zij loopt.

a. De door de gemeenten bij de ontvangers der registratie

gedane betalingen bedragen f 39,267.64 minder dan in 1850.

In de som dier betalingen is begrepen de geheele of gedeeltelijke

aanzuivering van het door sommige gemeenten over vorige dienst-

jaren nog verschuldigde , te weten:

over 1846 en vroeger ... * f 124.345

» 1847 30.00

„ 1848 59.77

» 1849 6,648.31

» 1850 95,180.77

over het dienstjaar 1851 is betaald .... 199,300.54

over 1852 ,
bij wege van voorbetaling, is gestort 35.00

te zamen f 301,378.77 5

Op den 31 sten December 1851 waren de gemeenten nog schuldig :

over 1846 en vroeger 1 1,039.40

» 1847 4,763.615

„ 1848 • . . . 10,923.86

„ 1849 15,066.305

» 1850 21,789.49

» 1851 112,528.885

Bij vergelijking van deze sommen met die
,
voorkomende in de

nota van toelichting der rekening over 1850, ontwaart men, dat

die van 1816 en 1850 niet geheel sluiten met het daarin opgegeven

beloop der restanten op ultimo December 1850.

Bij de nota tot toelichting der rekening over 1850 zijn de oor-

zaken vermeld , waarom de toen bestaande restanten niet geheel

sloten met die pp ultimo Docembcr 1849 aanwezig.

Dezelfde oorzaken hebben weder hetzelfde gevolg had met opzigt

tot de thans aangeduide dienstjaren.

De sterkte van dat gedeelte der koloniale bevolking, dat op de

schuld der gemeenten invloed heeft , was :

° —• •• ^ I-.K 4 k

op den 1 sten Januarij 1851

)) 1) )) Februarij )) . . , . . 5,924

» J) » Maart i) 5,987

» » )) April » 6,020

» » )1 Mei )) 5,640

» D » Juny n 5,268

» » )) Julij )) 5,351

1) )> » Augustus » 5,395

<> September )> 5,460

op den lsten October 1851 . . . . f 5,520
i) » >i November » 5,564
» » i) December » 5,651

en dus over het algemeen aanmerkelijk minder dan in 1850

,

blijkens de nota van toelichting der rekening over dat jaar.
Hierin en in het feit, dat in 1851 minder dan in 1850 wegens
restanten over vroegere jaren werd ontvangen, is de oorzaak ge-
legen, dat het gestorte in 1851

,
zoo als reeds is opgemerkt, minder

heeft bedragen dan in 1850.

De som van f 83.651/2 door den Minister van Binnenlandsche
Zaken in de schatkist gestort, is door dezen ontvangen van wege
de Belgische Regering, ter zake der opneming en verpleging in

de koloniën van personen die in Belgische gemeenten domicilie
van onderstand hebben.
De overeenkomst tusschen de Nederlandsche en Belgische Rede-

ringen ,
opgenomen in het Staatsblad van 1842 (n°. 8), betreft de !

kosten van verpleging , zoowel in bedelaarsgestichten als in andere
inrigtingen voor armen en aan hunne huizen. Deze ontvangst i

spruit dus voort uit de toepassing dier overeenkomst op kosten
i

van verpleging in die gestichten tot den 31sten Mei 1849 , toen
zij heeft opgehouden te werken. De betaling heeft plaats , nadat
de vorderingen deswege , ten gevolge van doorgaans langdurige

|

briefwisseling, tot liquiditeit zijn gebragt, en ondergaan ook
daarna nog dikwerf vertraging van de zijde der belanghebbende
gemeentebesturen. Daardoor wisselt het bedrag van hetgeen wordt
ontvangen jaarlijks veel af.

c. De som van f 138,016.20 is zamengesteld uit

die van f 100,000.00
uitgetrokken bij het Vde hoofdstuk der Staats-

begrooting van uitgaven over 1851, afdceling 10,
artikel 100, vastgesteld bij de wet van den 31sten
December 1850 [Staatsblad n°. 105) ,

en uit die van 38,016.20
voorkomende op het Xde hoofdstuk dier begx-ooting, afdeeling 12,
artikel 30 , vastgesteld bij de wet van den 31sten December 1850

|

[Staatsblad n°. 111).

UITGAVEN.
a. De gezamenlijke bevolking, geplaatst overeenkomstig het

I

contract door de Regering met de Maatschappij van Weldadigheid , \

en dus met inbegrip der militaire huisgezinnen en der gezinnen :

waarvan, volgens art. 21 van dat contract, de keuze aan die*
maatschappij verblijft, bedroegen in 1851, den lsten Junij 6242,
en den lsten December 6602. De bestedingsgelden, ad f 322,000,
waren dus ten volle aan haar verschuldigd.

b. Op de staten der kolonisten
,
die geheel of gedeeltelijk voor

den kolonialen arbeid ongeschikt waren, komen voor over het
eerste halfjaar 1851 2654 personen, over het tweede halfjaar 2648
personen. Hieronder bevonden zich gedurende het eerste halfjaar

826 ,
en gedurende het tweede halfjaar 815 geheel invalide personen.

In 1850 was het getal over het eerste halfjaar 2719, over het
tweede halfjaar 2618; waaronder over het eerste halfjaar 871,
en over het tweede halfjaar 806 geheel invaliden.

Ten gevolge van dit een en ander heeft deze post van uitgaaf
over 1851 f 993.27 minder bedragen dan over 1850.

c. Deze post heeft in 1851 f 1323.37 3 meer bedragen dan in

1850. Dit is het gevolg van het grooter aantal personen, dat in

1851 naar de koloniale gestichten werd overgebragt. Overigens
hangt het afwisselend beloop van dien post mede af van den meer
of min verwijderden afstand van het punt, van waar de verpleeg-
den zijn gekomen.

d. In 1851 zijn 1779 personen in de koloniën opgenomen, waar-
voor kosten van kleeding of vervanging aan de Maatschappij van
Weldadigheid waren verschuldigd. In 1850 bedroeg dat getal

slechts 1361 personen. Hierdoor en doordat het Departement
van Oorlog

, op grond van zijn contract met die maatschappij ,

wegens vergoeding van de eerste complete verstrekkingen aan
militaire huisgezinnen, een bedrag van i'1080 schuldig was, heeft

deze uitgaaf over 1851 f 7350 meer bedragen dan over 1850.

f. Deze post bedraagt f 400 minder dan in 1850, daar de
persoon, die aan den gecommitteerde der Regering bij de Maat-
schappij van Weldadigheid was toegevoegd , in 1850 op zijn verzoek
uit die betrekking ontslagen en ook in 1851 niet vervangen is.

Voorts worden, om ter inzage der leden van de Staten-Gencraal

ter griffen der beide Kamers te worden nedergelegd, hierbij genoegd
de balansen der Maatschappij van Weldadigheid over de jaren 1849,
1850 en 1851, en zeven doorliet bestuur dier inrigting verstrekte

nota’s, inhoudendo de opgaven over dezelfde jaren van de uit-

komsten van onderscheidene takken van zijn beheer, en mede-
deeling van den gunstigen uitslag der conversie en der laatste

pogingen ter vermeerdering van het getal leden.

Die opgaven zijn verlangd bij het Verslag der Commissie uit

de Tweede Kamer, in wier handen was gesteld de Rekening van
het fonds voor kolonisatie van behoeftigen in de koloniën dier

maatschappij over 1850.

’s Gravenhage , den 26sten Maart 1853.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Thorbeckb.
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TROONREDE en ADRES VAN ANTWOORD. Opge-

nomen in het Verslag der Handelingen. (Vereenigde

Zitting 14 Junij en Zitting van 23 Junij.)

[II. 1.]

KONINEXiIJEE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

vart den 20sten Junij 1853.

MIJNE HEEKEN !

Hiernevens bieden Wij U ter overweging aan een Ontwerp van

Wet ,
tot aanvulling der wet van den 18den December 1852

(Staatsblad n°. 212), betreffende de pensioenen der Zee- en Landmagt.

De toelichtende Memorie, die dat wets-ontwerp vergezelt, ont-

wikkelt de gronden waarop het rust.

Wij bevelen U , Mijne Heeren ,
in Godes heilige bescherming.

’s Gravenhage , den 16den Junij 1853.

WILLEM.

[H. 2.}

ONTWERP VAN WET tot aanvulling der Wet van den

18den December 1852 (Staatsblad ra
0

. 212), betreffende de

j
-pensioenen der Zee- en Landmagt.

Wu WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat het noodzakelijk

is , dat de bepalingen der wet van den 18den December 1852
(Staatsblad n°. 212) ,

voor zooverre zij zonder voorbehoud betrek-

king hebben op de artt. 62 en 65 der wet van den 28sten Augustus

1851 (Staatsblad n°. 127) en op de artt. 61 en 64 der wet van
denzelfden dag (Staatsblad n°. 129) ,

worden herzien

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

Bij uitzondering op de bepalingen der wet van den 18den
December 1852 (Staatsblad n°. 212), wordt voor de militaire

gepensioneerden
,

gegageerden of onderstand genietenden
, aan

wie, vóór het in werking treden der wetten van den 28sten

Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127 en 129) ,
vergunning is verleend

het pensioen, gagement of den onderstand, voortdurend of tijdelijk ,

buiten het Rijk of zijne overzeesche bezittingen te verteren, zonder

aan korting te zijn onderworpen
,
of om het militaire pensioen

,

gagement of den onderstand
,
gelijktijdig met een ander pensioen,

ten laste der geldmiddelen van den Staat of van zijne overzeesche

bezittingen te genieten , die vergunning gehandhaafd.

De aan de titularissen gedane uitbetalingen van het pensioen ,
het

gagement of den onderstand, te rekenen van den lsten October

1851, worden bekrachtigd.

Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst

, en dat alle ministeriele departementen
,

autoriteiten

,

coUegien en ambtenaren
,
wien zulks aangaat ,

aan de naauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te , den

[II. 3.J

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Het doet der Regering leed, dat zij
,
zoo spoedig na het ge-

houden gemeenschappelijk overleg over den inhoud der wet van
den 18den December 1852 , (Staatsblad n°. 212) , daaromtrent op
hieuw de medewerking der Staten-Generaal moet inroepen.
Met het voorstel, hetwelk tot gezegde wet aanleiding gaf,

heoogde de Regering om voor hét vervolg allen twijfel weg te

nemen , dat de bepalingen der wetten van den 28sten Augustus

1851 (Staatsblad n°. 127 en 129) voortaan alleen regel en rigt-

snoer bij het behandelen der militaire pensioenen zouden wezen,
doch niet dat de zin daarvan in dier voege zou worden verstaan,

dat vroegere, op eene regelmatige wijze verkregen regten aan de
belanghebbenden zouden worden ontnomen. Dit laatste zou nogtans

het geval worden door de wijze waarop de Algemeene Rekenkamer
de wet van den 18den December 1852 uitlegt en verklaart.

Volgens haar zijn al de, vóór den lsten October 1851 genomen
speciale beschikkingen, zoowel tot vergunning van voortdurend of

tijdelijk buitenlandsch verblijf, zonder inhouding op het pensioen

(voor zooveel dit meer dan f 300 bedraagt), als tot het gelijktijdig

genot van meer dan één pensioen, te rekenen van dat tijdstip,

vervallen
,
zoodat die pensioenen aan de korting van één derde

onderworpen
,
of wel geheel ingetrokken moeten worden.

Intusschen zijn de vergunningen tot het behoud van het pen-
sioen , zoo als hiervoren reeds gezegd is, op eene regelmatige

wijze verkregen; terwijl het van zelf spreekt, dat, indien de
Regering eenig ander dan het opgegeven doel aan hare voordragt
verbonden had

,
zij dit dan verklaard en gewezen zou hebben op

de geldelijke voordeelen, welke daaruit voor de schatkist zouden
ontstaan.

Dit is echter niet geschied, en men moet er bijvoegen, dat van
de zijde der wetgeving in het algemeen aan de door de Algemeene
Rekenkamer gemaakte gevolgtrekking ook niet is gedacht, en dat
het derhalve voor de belanghebbenden hoogst grievend zoude zijn,

indien zij op de voorgestelde indirecte wijze van voorregten wier-
den verstoken, welke aan hen om goede redenen werden toegelegd.

Zoo erlangde het grootste gedeelte der officieren van de Zwit-
sersche regementen afkomstig, de vergunning om het pensioen
zonder korting buiten het Rijk te verteren. Die toekenning had
plaats in een oogenblik, dat de Regering het raadzaam vond de
capitulatie wegens het in dienst houden dier corpsen op te heffen.

Om die opheffing te bevorderen, welke tot vermindering der uit-

gaven van ’s Rijks schatkist strekte, moest men van eene andere
zijde de officieren, die eensklaps hun bestaan verloren, daarin
redelijkerwijze te gemoet komen, en de voormelde vergunning
werd op grond daarvan toegestaan.

Yoorts is nog aan enkele officieren
,
meestal geboortig in Belgie

of Luxemburg, de meer bedoelde toestemming of op grond van
bewezen diensten, öf ter zake van gevorderden leeftijd, of wegens
gezondheidstoestand verleend

;
terwijl eindelijk het gelijktijdig genot

van meer dan één pensioen aan eenige weinige officieren en mili-

tairen beneden dien rang is ingewilligd, voor zooveel zij uithoofde
van later bewezene diensten op eenigzins ruimere belooning aan-
spraak bleken te hebben. Deze zijn thans meerendeels in verge-
vorderden leeftijd.

De Regering heeft het derhalve van haren pligt geacht, door het
hierbij aangeboden wets-ontwerp de bezwaren weg te nemen

,

welke door de toepassing der wet van 18 December 1852, van de
zijde der Algemeene Rekenkamer, ontstaan zijn, ter voorkoming
dat, tegen de bedoeling der wet, vroeger op legale wijze verkregen
regten zouden worden verkort.

Met betrekking tot het gewag maken in het tegenwoordig wets-
ontwerp ook van tijdelijk verleende vergunningen om het pensioen
zonder korting buiten het Rijk te verteren , zij hier nog opge-
merkt

,
dat die vóór het in werking brengen der wetten van

28 Augustus 1851, onafhankelijk van het bedrag der pensioenen,
konden worden verleend

,
zonder dat het, zoo als thans door de

wet gevorderd wordt, uit eene geneeskundige verklaring behoefde

te blijken, dat een tijdelijk buitenlandsch verblijf tot herstel van
gezondheid noodzakelijk was , en dat het derhalve billijk moet
geacht worden de vóór 1°. October 1851 op dien voet verleende

vergunningen ten einde te doen loopen, zonder het pensioen der

hier bedoelde titularissen aan korting te onderwerpen.

Ten slotte moet hier nog worden bijgevoegd, dat genoegzaam
al de hier bedoelde vergunningen inderdaad verleend zijn tot her-

stel van gezondheid , ofschoon daarvan in de besluiten daartoe

betrekkelijk geene melding plagt gemaakt te worden ; en ook
, dat

ze reeds vóór langen tijd zijn afgeloopen , met uitzondering van
slechts twee

,

waarmede dit toch ook eerlang zal plaats hebben.

De Minister van Marine
,

De Minister van Oorlog
,

J. Enslie. Bon
. Forstxer van Dameevot.



mje&*6JUMXMï7M'~rmr\, i ojae—i 1 11 wpmbm—waami t n inw i M’tttaaa—iromT—m—TTui —^iTsagaMBi—B— ——

m

m
Wijziging der Wet van 28 Augustus i 85 1. (Bevord. der Offic. v. de Geneeskundige Dienst en v. de Administ. bij de Zeemagt.)

(Koninklijke Boodschap
;
Ontwerp van AA' et

;
Memorie van Toelichting.)

[UI- l.J

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van

den 20sten Junij 1853.

MIJNE HEEREX !

Aan U wordt hiernevens ter overweging aangeboden een Ont-

werp van Wet houdende wijziging van eenige artikelen der Wet
van 28 Augustus 1851

(
Staatsblad n°. 126), in zoover betreft de

bevordering der Oifieieren van de Geneeskundige Dienst en die

der Administratie bij de Zeemagt.

De bij dit Wets-ontwerp behoorende Memorie (met twee bijlagen)

bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede
,
Mijne Heeren

,
bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

\s Gravenhage, den 16den Junij 1853.

W ILL E M.

|III. 2.J

ONTWERP VAN WET houdende wijziging van eenige

artikelen der Wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 126)

,

in zoover betreft de bevordering der Officieren van de Genees-

kundige Dienst en die der Administratie bij de Zeemagt.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de organisatie

van de geneeskundige dienst en der officieren van administratie

bij de zeemagt
,
door Ons vastgesteld na het in werking komen

der wet van den 28sten Augustus 1851 [Staatsblad n°. 126) , eene

wijziging in de bij die wet voorgeschrevene regelen voor de be-

vordering van de officieren dier beide diensten noodzakelijk maakt,
Zoo is het , dat Wij

,
den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en

verstaan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Art. 1. Het 10de artikel der wet van 28 Augustus 1851

[Staatsblad n°. 126) wordt gelezen als volgt:

» De officieren van gezondheid en van administratie der 3de en

2de klasse
,
zoomede de apothekers der 3de en 2de klasse , moeten

eiken rang minstens drie jaren hebben bekleed, alvorens tot eenen

hoogeren rang te kunnen bevorderd worden.
» De officieren van gezondheid en apothekers/moeten daarenboven

vooraf het examen tot den hoogeren rang voldoende hebben afge-

legd. AVanneer zij door- eene zeereis of om andere billijke redenen

belet zijn het examen te kunnen afleggen
,

geschiedt, na later

afgelegd examen, hunne bevordering met herstel van rangvolging

boven degenen
,
die inmiddels naar ouderdom en rang van beneden

hun standpunt zijn bevorderd.

» Om tot de rangen boven dien van officier van gezondheid der

lste klasse, zoomede om van officier van administratie der 1ste

klasse tot inspecteur van administratie te kunnen bevorderd wor-
den

,
zullen de officieren

,
die daartoe in aanmerking komen',

minstens twee jaren in den naast voorgaanden rang gediend moe-
ten hebben.”

Art. 2. Art. 12 der in het vorig artikel genoemde wet wordt
gelezen als volgt:

» De bevorderingen bij het corps zee-officicren, beginnende van
adelborst der 1ste klasse tot den rang van luitenant ter zee der lste

klasse ingesloten, — die van het corps mariniers, van 2den luitenant

tot dien van kapitein ingesloten,— die bij de officieren van gezond-

heid en van administratie, van officier van gezondheid en officier

van administratie der 3de klasse tot officier van gezondheid en

officier van administratie lste klasse ingesloten, geschieden steeds

voor vijf zesden van het getal te bevorderen officieren, naar ouder-

dom in rang, voor zoover deze, bij onberispelijk gedrag, genoeg-
zamen dienstijver en de vereischte kunde en bekwaamheid voor eenen
hoogeren rang bezitten.

» Het overige één zesde kan door Ons worden aangevuld

by keuze.

» Tot bevordering bij keuze mogen alleen in aanmerking komen
zoodanige officieren en adelborsten, die boven anderen uitmunten
door bijzondere talenten, kennis, geschiktheid en aanleg, door

meerdere beoefening der tot hun vak betrekking hebbende weten-
schappen

,
door aanhoudend loffelijk gedrag en dienstijver, door

verdienstelijke verrigtingen , en waarvan men ten gevolge van de

opvolgondo rapporten de verzekering hoeft, dat zij meer bijzon-

dere geschiktheid bezitten om in hoogero rangen nuttige diensten

te kunnen bewyzcn.”
Art. 3. Art. 13 der gezegde wret wordt gelezen als volgt

:

» Do bevorderingen tot kapitein-luitcnant geschieden voor drie

vierden en tot kapitein tor zeo voor twee derden volgens ouderdom
in rang, voor zoover do daartoe in aanmerking komende officieren ,

bij onberispelijk gedrag , de vereischte geschiktheid tot den hoogeren
rang bezitten.

)) De overige een vierde en een derde kunnen door Ons worden
aangevuld bij keuze.

» De bevorderingen tot majoor, luitenant-kolonel en kolonel bij

het corps mariniers
,
zoomede die tot eenen hoogeren rang dan dien

van officier van gezondheid der lste klasse en officier van admi-
nistratie der lste klasse, geschieden door Ons bij keuze.

i) Deze keuzen bepalen zich tot de meest geschikte officieren van
den naast voorgaanden rang.”

Art. 4. De tegenwoordige wet wordt in werking gebragt , te

rekenen van den lsten Julij 1853.

Lasten en bevelen
, dat deze in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst , en dat alle ministeriele departementen
, autoriteiten

, col-

legien en ambtenaren , Avien zulks aangaat , aan de naauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te den

[HL 3.J

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ondervinding had bewezen dat de regeling van de genees-
kundige en administrative dienst , zoodanig als die bij de zeemagt
tot nog toe bestond

,
niet goed met de belangen van het Rijk was

overeen te brengen
,
noch aan de eischen der dienst voldeed.

AVat de eerste, de geneeskundige dienst, betreft, de weinige
vooruitzigten

,
welke er voor de officieren van die dienst beston-

den, gaven aanleiding dat zeer velen hunner, na eenen korten
tijd den Lande gediend te hebben, poogden op andere wijzen hun
bestaan te vinden en derhalve de zeedienst weder verlieten; ter-
wijl slechts een zeer gering getal nieuwe geneeskundigen zich bij

de zeemagt voegde.

Door deze vereenigde oorzaken was het , dat het kader, zoodanig
als het door het Koninklijk besluit van 5 November 1842, n°. 55

,

werd vastgesteld, nimmer voltallig geraakte. Er ontstond gebrek
aan geneeskundige hulp op sommige oorlogsvaartuigen

,
zoodat de

goede gang van de dienst er onder leed. Dit euvel nam steeds toe.

Er rezen klagten , welke de noodzakelijkheid deden inzien een
goed toezigt op de geneeskundige dienst, ook bij de verschillende
afdcelingen der zeemagt , te doen uitoefenen door officieren van
die dienst, wrelke met al de eischen derzelve door ondervinding
bekend wmren. Eene nieuwe organisatie der officieren van ge-
zondheid wrerd derhalve gevorderd

, om het nadeel dat de dienst
zelve leed te keer te gaan, terwijl eene verbetering der vooruit-
zigten van die officieren de steeds toenemende neiging tot het
verlaten der dienst moest doen ophouden en aan andere genees-
kundigen eenen prikkel geven ter aansporing om hunne verkregen
kennis ten nutte der zeemagt aan te Avenden.

Hoezeer nog slechts korten tijd in wmrking, heeft echter de be-
doelde verandering in dit laatste opzigt reeds goede vruchten
opgeleverd en er bestaan alle redenen om zich te mogen vleijen,

dat de einduitkomst zal leeren dat het beoogde doei is bereikt

geworden.
De administrative dienst bij de zeemagt werkte nadeelig voor

de belangen der schatkist. De kopgelden aan de officieren van
administratie naar gelang der hoegrootheid van de scheepsbe-
manning toegekend voor het verschaffen van vuur , licht en kom-
maliewant, en het deelen in de bezuiniging op de mondbehoeften
voerden het inkomen dier officieren hooger op, dan voor de rangen
die zij bekleedden, en voor do diensten welke hun opgedragen
worden, noodig of billijk Avas.

Op die wijze miste het Rijk een gedeelte der voordeelen, welke
uit de bezuiniging op de levensmiddelen voortvloeiden, terwijl die

voordeelen eigenlijk uitsluitend aan den Staat toebehoorden. Dit
stelsel van beheer is geoordeeld niet langer te moeten voortduren,
en het is noodig geworden den officieren van administratie vaste
bezoldigingen toe te kennen en het Rijk eenen waarborg te ver-
schaften , dat niemand eenig voordeel zoude trekken uit de door
bijkomende omstandigheden van klimaat als anderzins veroorzaakt
wordende bezuiniging, welke een goed beheer der levensmiddelen
op de oorlogsschepen ten voordeele van het Rijk ten gevolge moet
hebben.

Tot het bereiken van dit laatste doel werd een controlerend
toezigt vereischt, uitgeoefend door mannen, wier praktische onder-
vinding in het vak, zoo wat aangaat de administratie als de

wijze Avaarop die aan boord der schepen gevoerd Avordt, hen ten

volle in staat stelde zoodanig controlerend toezigt met alle juist-

heid en met kennis van zaken uit te oefenen.

Aan den oenen kant geldelijke voordeelen aan de officieren van
administratie ontnemende , A’orderde do billijkheid aan de andere
zijde, hunnen stand te verbeteren door hun de vooruitzigten tot

het verkrijgen van hoogerc rangen te openen
,

onverminderd de
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bepaling van tractemcnten
,
eenigzins aan hunne verantwoordelijk-

heid in de scheeps-administratie en die der levensmiddelen geëven-

redigd.

Tot eene behoorlijke rangvolgïng voor het toezigt bij de genees-

kundige dienst en voor het controlerend toezigt bij cle administratie

,

was het noodig hoogere rangen in te stellen voor de officieren bij

die beide diensten, welke met dat toezigt zouden worden belast.

Ten einde een volledig overzigt te geven der tegenwoordige

zamenstelling van de geneeskundige dienst en het corps officieren

van administratie hij de zeemagt, wordt hierbij een exemplaar van

elke dier organisatien overgelegd.

Alsnu overgaande tot eene meer bepaalde toelichting van het

aangeboden wets-ontwerp
,

zij gezegd, dat de Regering gemeend

heeft de 1ste alinea van art. 10 der wet op de bevordering der officie-

ren van de zeemagt niet van die algemeene toepassing op alle officie-

ren van gezondheid en administratie te moeten laten, als zulks bij

de thans bestaande wet het geval is ,
en zich daarbij uitsluitend te

moeten bepalen bij de 3de en 2de klassen van de bedoelde officie-

ren , ten einde de mogelijkheid om uit den laatsten onderge-

schikten officiersrang tot dien van hoofd-officier te kunnen gera-

ken, bij de zeemagt niet moeijelijker te maken dan bij de land-

magt, maar daarmede althans op gelijken voet te brengen.

Bovendien acht de Regering het, wat de officieren van gezond-

heid betreft, noodzakelijk, omdat een hoofd-officier van dat vak

het toezigt over zekere afdeeling van de geneeskundige dienst moet

uitoefenen ,
en men dus in de keuze des persoons tot zulk eene ge-

wigtige dienst niet al te zeer beperkt behoort te zijn.

Er is ook thans eene 3de alinea bij dit artikel gevoegd, welke

nagenoeg gelijkluidend is met de laatste alinea van art. 19 der

wet tot regeling van de bevordering enz. van de officieren der

landmagt (Staatsblad n°. 128 van het jaar 1851). De officieren

van administratie zijn tevens daarbij opgenomen
,
omdat men ook

ten hunnen aanzien bij de keuze van den persoon, die geroepen

wordt om de controle zijner mede-officieren te voeren
,
niet te zeer

aan banden zoude gelegd zijn, maar daartoe den zoodanige zoude

kunnen benoemen, die door erkende bekwaamheid en naauwlet-

tendheid in de administratie zich boven anderen onderscheidt.

Nog zijn in de 1ste alinea van dit artikel opgenomen de

apothekers, hoezeer die vroeger in art. 10 niet werden genoemd.

De reden daarvoor is, omdat de plaats gehad hebbende verande-

ring in de geneeskundige dienst van de zeemagt denkelijk aanlei-

ding zal geven dat er voortaan meer klassen van apothekers zullen

benoodigd zijn dan vroeger, en de Regering het regelmatig acht

dat in zoodanig geval dan ook hunne wijze van bevordering bij de

wet zij geregeld. De toevoeging van hoogere rangen tot de officie-

ren van gezondheid en administratie vordert eene wijziging van

art. 12, en de Regering heeft daarom gemeend in dat artikel ook te

moeten opnemen de officieren van die beide vakken , welker rangen

met die der overige zee-officieren ,
in dat artikel aangewezen, ge-

lijkgesteld zijn.

Reeds bij de toelichting van art. 10 is het aangehaald, dat de

Regering , bij het benoemen van officieren
, die een gedurig en

streng toezigt over hunne mede-officieren moeten uitoefenen
, vrij

behoort te wezen.

Ook zelfs met de meeste kunde en de rijpste ervaring is niet

elk persoon geschikt om over de dienst en de handelingen van ande-
ren een behoorlijk toezigt te kunnen uitoefenen. Strenge naauw-
gezetheïd ,

onpartij digheid en veel geestkracht behooren zoo iemand
bijzonder eigen te wezen. Daarom ook acht de Regering het vol-

strekt noodzakelijk, om bij de benoeming tot hoogere rangen dan
dien van officier van gezondheid en administratie der 1ste klasse

,

geheel en al de keuze naar geschiktheid en bekwaamheid te kun-
nen bepalen, ten einde ten allen tijde in dezen alleen en uitslui-

tend de belangen van den Staat te kunnen op het oog houden,
en niet door den ouderdom in rang gebonden te zijn.

Om deze redenen wordt eene wijziging van art. 13 voorgesteld,

waardoor de volstrekte keuze der hier bedoelde officieren aan den
Koning wordt overgelaten.

’s Gravenhage
, den 26sten April 1853.

Be Minister van Marine

,

J. Enslie.

[III. 4.]

BIJLAGE A.

ORGANISATIE van het corps Officieren van Gezondheid

bij de Nederlandsche Zeemagt.

• V -

’s Gravenhage
,
den Zden December 1852.

I

DE MINISTER VAN MARINE
Bepaalt:

dat in de Verzameling van Zee-orders zal worden opgenomen
Zijner Majesteits besluit van den 30sten November jh, n°. 101,
houdende wijziging van het personeel van de geneeskundige dienst

der zeemagt; welk besluit is van den volgenden inhoud:

KONINKLIJK BESLUIT van 30 November 1852, n°. 101.

Wij WILLEM UI, enz.

Overwegende
, dat het noodzakelijk is , de thans bestaande

organisatie van de geneeskundige dienst der zeemagt te wijzigen,
en dezelve in het belang der dienst meerdere zelfstandigheid te

doen erlangen;

Op de voordragt van Onzen Minister van Marine, van den
29sten November 1852

,
n°. 73,

Hebben besloten en besluiten:

Artikel 1. Met intrekking van de Koninklijke besluiten van
5 November 1842, n°. 55, en 1 Mei 1844, n°. 81, en met wij-

ziging van Onze besluiten van 31 Januarij 1851, n°. 10, en 26
September 1851, n°. 60, wordt, met ingang van den eersten

Januarij 1853, het personeel van de geneeskundige dienst der
zeemagt, zoo met opzigt tot de benaming der betrekkingen, het

aantal derzelve en de militaire rangen waarmede zij gelijkgesteld

worden, als ten aanzien van de jaarlijksche tractementen en
tafelgelden, daaraan verbonden, vastgesteld zoo als een en ander in

den staat ,
bij het tegenwoordig besluit gevoegd ,

is aangewezen.

Art. 2. De leiding en het bestuur van de geneeskundige dienst

der zeemagt wordt opgedragen aan eenen inspecteur, die voor
dat gedeelte dier dienst al datgene zal verrigten , wat vroeger

tot den werkkring van den inspecteur der geneeskundige dienst

van de land- en zeemagt behoorde.

Art. 3. Aan de officieren van gezondheid bij de zeemagt wordt
het uitoefenen van burger-praktijk uitdrukkelijk verboden

, met
uitzondering alleen van de consultatien of belangrijke heelkundige
operatien, waartoe zij door den burgerlijken genees- of heelkundige
zelven zouden mogen worden verzocht, en welke zij alleen dan
zullen kunnen waarnemen, wanneer zulks zonder eenige verach-
tering of verhindering van hunne militaire geneeskundige dienst

geschieden kan. Het recept of voorschrift, hetwelk de uitkomst
is van de gehoudene consultatien , zal steeds door den burgerlijken

geneeskundige moeten worden opgemaakt en geschreven.

Onze Minister van Marine wordt belast met de uitvoering dezes

,

waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van
Oorlog en aan de Algemeene Rekenkamer

, tot informatie,

’s Gravenhage ,
den 30sten November 1852.

WILLEM.

De Minister van Marine ,

J. Enslie.

BIJBLAD VAN DE NEDEELANDSCHE STAAT3-CODEANT. 1853. II.
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(Bijlagen.)

STAAT, aanwijzende de betrekkingen, rangen, getal, tractementen en tafel-

gelden van het Personeel van de Geneeskundige Dienst der Zeemagt.

RANG, BEDRAG BEDRAG
van het

non-acti-

viteits-

tractement.

waarmede de betrekking

is

van het

activiteits-

gelijkgesteld. 0 tractement.

Kapitein ter zee 1 f 4000
Kapitein-luitenant ter zee . . . . 1 3000 f 1600
Majoor bij het corps mariniers . . 3 2600 1500

r
3 2400 1400

Luitenant ter zee der 1ste klasse. .
1
3
3

2100'

1900
1200
1100

3 1600 1000
i i2 1200 800

Idem » 2de » . . 12 1000 750
80 900 700

2de luitenant bij het corps mariniers. 24 800 600
Luitenant ter zee der 1ste klasse . . 1 1600

BETREKKINGEN.

Inspecteur van de geneeskundige dienst der Zeemagt.
Dirigerend officier van gezondheid der 1ste klasse. .

Idem i) 2de » . .

Officier van gezondheid der 1ste klasse . . . .

Idem » 2de

Idem >i 3de

Eerste apotheker der zeemagt . .

BEDRAG
van het

zee-

tracte-

ment.

f 1400
1100
1000
900
800
600
400
250
200
200

ss
e

o o
2 É1—2 o
c t0
CS O
ei rs

A
.= N 3

to

Behoort bij Zijner Majesteits besluit van den SOsten November 1852, n°. 101.

Mij bekend,

De Minister van Marine
,

J. Enslie.

Door het vorenstaande komen te vervallen de in de Verzameling van Zee-orders opgenomene beschikkingen van 9 November 1842
n°. 45, en 13 Mei 1844, n°. 78.

De Minister voornoemd
,

J. Exslie.

IIII. 5.]

BIJLAGE E3.

ORGANISATIE van het corps Officieren van Administratie

bij de Nederlandsche zeemagt.

's GravenJtage, den 20sten December 1852.

DE MINISTER VAN MARINE,
Bepaalt

,

dat in de Verzameling van Zee-orders zal worden opgenomen
Z. M. besluit van den 15den dezer

,
n°. 55 , houdende reorganisatie

van het corps officieren van administratie lij de zeemagt, zijnde dat

besluit van den volgenden inhoud

:

KONINKLIJK BESLUIT van 15 December 1852. n°. 55.

Wij WILLEM III, exz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Marine
, van den 14den

dezer, n°. 140,

Hebben goedgevonden en verstaan :

Met intrekking der ten deze bestaande verordeningen , liet na-
volgende te bepalen :

Art. 1. liet corps officieren van administratie bij Onze zeemagt,

hunne rangen en tractementen worden door Ons vastgesteld , over-

eenkomstig den hierbijgaanden staat.

Hun ouderdom in rang, in verhouding tot dien der overige offi-

cieren van Onze zeemagt , wordt gerekend naar de dagteekening
der benoeming , tot den rang dien zij beklccdcn.

De kommanderendo en eerste officieren zijn echter altoos als

zoodanig hunne ouderen in rang.

Art. 2. De inspecteurs van administratie zijn belast met de

inspectie en controle van het beheer der levensmiddelen, zoo binnen

als buiten ’slands, en wel: een met de generale inspectie van het

gehouden beheer der levensmiddelen aan boord van ’s Rijks sche-

pen , waartoe hem do noodige bescheiden
,
door de zorg van het

Departement van Marine ,
zullen toekomen , en met de generale

inspectie en keuring der levensmiddelen , alsmede yan die goo-

redon van kleeding en uitrusting
,
welke binnen ’s lands voor Onze

marine worden geleverd
,

en waartoe onder hem en ter zijner

adsistentie gesteld worden de kapiteins der mariniers , daarmede
bij besluit van 19 November dezes jaars , n°. 89 , desgelijks belast ;

—

een met de inspectie en voorloopige controle der administratie van
Ons eskader in de Oost-Indische bezittingen van den Staat ;

— en
een voor die dienst, wanneer eenig gedeelte Onzer zeemagt in

eskader mogt vereenigd worden van die sterkte en voor zoodanigen
tijd, dat dergelijke plaatsing dienstig zal voorkomen.
Deze inspecteurs worden door Onzen Minister van Marine van

instructien voor hunne dienst voorzien.

Art. 3. De officieren van administratie zijn bestemd om ge-
plaatst te worden

:

die der 1ste klasse, aan boord van Onze linieschepen, fregatten,

wachtschepen binnen ’s lands en daarmede gelijkgeachte schepen;
die der 2de klasse, aan boord der korvetten der 1ste en 2de

klasse ,
stoomschepen der 1ste , 2de en 3de klasse , en brikken

der 1ste klasse

;

die der 3de klasse
, aan boord der kleinere stoomschepen

,
brikken

der 2de klasse
, schoonerbrikken en schooners.

Yan deze bepalingen zal niet worden afgeweken, dan tijdelijk,

in gevallen waar de dienst zulks volstrekt vereischt.

De adjunct-administrateurs zullen in den regel slechts in onder-
geschikte betrekkingen geplaatst worden.

Buiten ’s lands zal hun echter
, bij ontstentenis van eenen officier

van administratie
, de waarneming der scheeps - administratie

kunnen opgedragen worden, tot dat daarin op eene andere wijze
zal zijn voorzien.

In zeer buitengewone gevallen zal zulks ook het geval kunnen
zijn met scheepsklerken.

Art. 4. Niemand zal tot scheepsklerk worden aangesteld dan
na goedgekeurd te zijn, bij geneeskundig onderzoek, na voldoend
afgelcgd examen , door Onzen Minister van Marine te bepalen.

De scheepsklerken' zullen niet tot adjunct- administrateuren
bevorderd worden, dan na voldoend afgelegd examen, desgelijks

door Onzen voornoemden Minister voor dien rang te bepalen.

Wanneer zij door eene zeereis of andere billijke reden belet zijn

het examen te kunnen afleggen, geschiedt, na later afgelegd examen

,

hunne bevordering, met herstel van rangvolging boven degenen,
die inmiddels

,
naar ouderdom in rang, van beneden hun standpunt

zijn bevorderd.

Art. 5. Van al de officieren van administratie der 3de klasse,

die bij deze organisatie benoemd worden tot officieren van admi-
nistratie der 2de klasse, zullen zij, die boven het voor de laatste

klasse bepaalde getal zijn, h Ia suite blijven op het tractement
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(Pensioenen der Offic. v. de Geneeskundige Dienst en v. de Administ. bij de Zeemagt.)
(Koninklijke Boodschap

;
Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

van officier van administratie der 3de klasse
,
tot zij

,
ten gevolge

van vacatures
,
kunnen invallen.

Art. 6. De officieren van administratie zullen in aanmerking

komen voorliet vervullen der openvallende magazijns- en pakhuis-

meesters-betrekkingen bij Onze maritime etablissementen.

Art. 7. De tegenwoordige bepalingen zullen ingaan met den

eersten Januarij 1853.

Onze Minister van Marine is belast met de uitvoering dezes
,

waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Reken-
kamer

, tot informatie.

’s Gravenhage
,
den 15den December 1852.

WILLEM.
De Minister van Marine

,

J. Enslie.

STAAT, aanwijzende de betrekkingen, rangen, getal, tractementen en tafel-

gelden van de Officieren van Administratie, Adjunct-administrateurs en

Scheepsklerken der Zeemagt.

BEDRAG VAN HET ZEE-TEACTEMENT

RANG, BEDRAG Zonder

waarmede de
van het

admini- voor eene
voor eene.

administratie voor eene voor eene

BETREKKINGEN.
betrekking

is gelijkgesteld.
CD

O

non-acti-

viteits-

tractement.

stratie
,

doch actief.

administratie

van

4oo koppen
en

van 4°o
tot en met
200 koppen

,

en de

administratie

van 200
tot

100 koppen.

administratie

van
100 koppen

en

Aanmerkingen.

daarboven. wachtschepen daarbeneden.

Inspecteurs der admini-
Kapitein - luite-stratie

nant ter zee. . 3 f 1700 f 1300 )) » liet tafelgeld bij

Officieren van admini- plaatsing aan
stratie der 1ste klasse, Luitenant ter zee boord.

de G oudsten . . ., van de 1ste 1500 » f 1500 f 1200 f 1000 )>

Officieren van admini-

stratie, de overigen .

Officieren van admini-

klasse. . . . 12
! 1200 » 1500 1200 1000 n

stratie der 2de klasse, Luiten, ter zee der

de 15 oudsten . . J

Officieren van admini-

2de klasse . . 30 1000 1300 1100 900 f 700

stratie ,
de overigen .

Officieren van admini-

900 » 1100 900 800 600

stratie der 3de klasse

.

2de luitenant der
Wanneerhij eene ad-

mariniers . . 3G COO )) 900 800 COO 400

Adjunct- administrateurs Adelborst der 1ste

klasse . . . 12 300 250 700 COO 50Ó 400

ministratie waar-

1
neemt, geniet hij

hetzelfde tafeleeld

Scheepsklerken. . . . Adelborst der 2de als de officier van
klasse . . . 40 150 150 COO 500 400 . 300 administratie.

Behoort bij Zijner Majesteits besluit van den 15den December 1852 ,
n°. 55.

Mij bekend.

De Minister van Marine
,

J. Enslie.

Hierdoor komt te vervallen de in de Verzameling van Zee-orders opgenomene beschikking van 3 October 1844, n°. 76.

De Minister voornoemd,

J. Enslie.

[IV. l.j

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingeJcomen in de zitting van
den 20sten Junij 1853.

MIJNE HEEEEN !

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een Wets-ontwerp,
houdende ,

• voor zooveel de geneeskundige en administrative dien-
sten bij de Zeemagt betreft , wijziging van den Staat A , behoo-
rende bij de Wet van den 28sten Augustus 1851

(
Staatsblad

n°. 127).

De geleidende Memorie van Toelichting zet de gronden uiteen

,

waarop dat Wets-ontwerp rust.

Wij bevelen U, Mijne Heeren, in Godes heilige bescherming.

’s Gravenhage, den 16den Juny 1853.

[IV. 2 .]

ONTWERP VAN WET, houdende
, voor zooveel de genees-

kundige en administrative diensten
. bij de zeemagt betreft ,

wijziging van den Staat A
,
behoorende bij de Wet van den

28sten Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127).

Wij WILLEM III, enz'.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
, dat de organisatie

der geneeskundige dienst en die der officieren van administratie bij

de zeemagt, door Ons vastgesteld na het in werking komen der
wet van 28 Augustus 1851

(
Staatsblad n°. 127), eene wijziging

noodzakelijk maakt van het bedrag der pensioenen , aan de officie-

ren dier diensten
,
hunne weduwen en kinderen bij evengemelde

wet toegekend

,

Zoo is het
, dat Wij , den Raad van State gehoord en metWILLEM.
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Verzekering der uitvoering van sommige voorschriften van plaatselijke verordeningen.

(Koninklijke Boodschap.)

gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. De staat A, behoorende bij de wet van 28 Augustus 1851

(,Staatsblad n°. 127), vaststellende het bedrag der pensioenen van
de officieren en schepelingen beneden den rang van officier der

zeemagt, mitsgaders der pensioenen aan hunne weduwen en kin-

deren toe te kennen
,
wordt

,
voor zooveel betreft de officieren

van de geneeskundige dienst en die van administratie, gewijzigd

en gelezen als volgt

:

RANGEN, GRADEN

EX

BETREKKINGEN.

BEDRAG
van het

jaarlijksch

pensioen

van
officieren

en
schepelingen

beneden den

rang van
officier.

BEDRAG
van het

jaarlijksch

pensioen

van de

weduwen
en

kinderen.

Officieren van de geneeskun-
dige dienst.

Inspecteur van de geneeskundige dienst

(kapitein ter zee)

_. . . / der 1ste klasse (kapitein-
Dmgerend k

luitenant ter zee) . .

officier van<
^er 2de klasse (majoor bij

gezondheid^
het corps mariniers) .

Officier van
(

behoorende tot de\ luitenant

gezondheid) 4 oudsten. . f ter zee

der lsto met 2de viertal. .k der 1ste

klasse, \de overigen. . .

Officier van (behoorende tot de

gezondheid
j

26 oudsten . .

der2dekl.,(de overigen. . .

Officier van gezondheid der 3de klasse

(2de luitenant bij het corps mariniers).

Eerste apotheker (luitenant ter zee der

lste klasse)

Apotheker der 2de klasse (luitenant ter

zee der 2de klasse)

Apotheker der 3de klasse (2de luitenant

bij het corps mariniers)

Officieren van administratie.

klasse

luitenant ter

zee der 2de
klasse.

Inspecteur van administratie (kapitein-

luitenant ter zee)

Officier van/behoorendetotdo
luitenant

ter zee der

lste klasse

administra-J 4 oudsten,

tïe der lsteniet 2de viertal,

klasse
,

\de overigen . . ,

Officiervan ad-Cbehoorendetotlluitenantter

ministratiedem del5oudsten.\ zee der 2de

2de klasse, (de overigen. .) klasse.

Officier van administratie der 3do klasse

(2de luitenant bij het corps mariniers).

Adjunct - administrateur (adelborst der

lste klasse)

Scheepsklerk (adelborst dor 2do klasse) .

1,800 f 700

1,500 600

1,300 500

1,100

1,000

900
400

700
600 1

300

500

900 400

600 300

500 300

1,500 600

1,100

1,000

900

> 400

700
600 ((^ 300

b

500 1

400
300

Art. 2. Do tegenwoordigo wet wordt in werking gobrngt te

rekenen van den lsten Julij 1853.

Lasten en bevelen, dat dezo wet in het Staatsblad zal worden

geplaatst en dat alle ministeriele departementen ,
autoriteiten ,

collcgien en ambtenaren ,
wien zulks aangaat

,
aan de naauwkou-

rigo uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven tc den

[IV. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Het toekennen van cenigc andere rangsbenamingen aan do

officieren van de geneeskundige cn administrative dienst der zeo-

magt, gelijkgesteld met hoogero militaire rangen, dan tot nog toe

het geval was geweest , maakt hot Lilly k dat ook hunne pensioenen

en die hunner weduwen en weezen gelijkgesteld worden met de
pensioenen der zee-officieren van gelijke rangen.

De verandering van tabel A , behoorende bij de wet van 28 Au-
gustus 1851

(
Staatsblad n°. 127) , welke het bedrag der pensioenen

van de officieren der zeemagt regelt, is dan ook zoodanig ingerigt,

dat alsnu de pensioenen der officieren van gezondheid en admi-
nistratie en die hunner weduwen en kinderen gelijk zijn aan die

der eigenlijke zee-officieren of der officieren van de mariniers aan
wier rangen zij geassimileerd zijn.

Bij de bepaling van het aantal officieren van gezondheid en
administratie der lste en der 2de klasse, aan welke een hooger
pensioen wordt toegekend dan aan hunne mede-officieren van
dezelfde klasse, heeft men, zoo na mogelijk, even dezelfde verhou-
ding tot het gansche bij de organisatie vastgestelde getal van offi-

cieren van zoodanige klasse trachten te volgen , als zulks bij de

zee-officieren, met wierrangen zij gelijkgesteld zijn, het geval is.

Hierdoor zullen wel de pensioenen der officieren van gezondheid

der lste en der 2de klasse en van sommige officieren van admi-
nistratie dierzelfde klassen, in vergelijking tot de bepaling der wet
van 28 Augustus 1851 ,

eenige vermindering ondergaan ,— de over-

weging echter, dat vroeger de officieren van deze beide diensten

nimmer tot eenen hoogeren rang konden geraken dan dien der

lste klasse, en zij thans, bijkans in gelijke verhouding als zulks

met de eigenlijke zee-officieren het geval is , tot den hoofd-officiers-

rang kunnen opklimmen , zal deze pensioenverminderiDg en gelijk-

stelling met het pensioen der zee-officieren wel niet als eene

onbillijkheid doen beschouwen.

Hoezeer de hierbij overgelegde organisatie der geneeskundige

dienst van geen apothekers der 2de of 3de klasse spreekt, zijn zij

echter hier opgenomen ,
uit hoofde zij reeds bij de wet van 28 Au-

gustus 1851 (Staatsblad n°. 127) in staat A vermeld zijn en hun
pensioen-bedrag geregeld werd, en het zich laat aanzien dat, bij

voorkomende ontstentenis van den tegenwoordigen titularis, niet

dadelijk in eenen eersten apotheker bij de marine zoude voorzien

worden, maar men zich tot den rang van apotheker der 2de of

3de klasse voor ’s hands zoude bepalen. Ten andere kan ook de

tegenwoordige regeling van de geneeskundige dienst bij de zeemagt
het noodzakelijk maken, later, behalve eenen eersten apotheker,

ook nog apothekers der 2de of 3de klasse aan te stellen.

Het is regelmatig toegeschenen, die rangen onder elkander te

stellen en op die der officieren van gezondheid te doen volgen.

Weduwen van officieren van gezondheid en apothekers der 3de
klasse zijn thans mede in de tabel opgenomen

, omdat de wet van
28 Augustus 1851 pensioenen bepaalt voor de weduwen van of-

ficieren van administratie der 3de klasse en der 2de luitenants van
het corps mariniers

,
de officier van gezondheid en apotheker der

3de klasse gelijken rang hebben als de gezegde officieren
, en er

mitsdien onbillijkheid in gelegen zoude zijn voor de laatstgemelden

zoodanig weduwen-pensioen niet te bepalen. De adjunct-adminis-

trateur is wel , voor den regelmatigen gang van de diensi op do
oorlogsschepen , aan den rang van adelborst der lste klasse gelijk-

gesteld, doch naardien hij nog niet, zoo als bij art. 1 der wet van
28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 126) ten aanzien van den adelborst

der 1ste klasse bepaald is, behoort tot het kader der officieren

van de zeemagt
,
zoo is het pensioen van dezen rang hier niet met

dat van adelborst der lste klasse gelijkgesteld, maar gelaten zoo

als het vroeger werd bepaald.

’s Gravenhage, den 26sten April 1S53.

De Minister van Marine
,

J. Exsue.

[Y. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP , ingekomen in de zitting van

den 20sten Junij 1853.

MIJNE HEEKEN !

Wy bieden U hiernevens ter overweging aan een Ontwerp van

Wet, tot verzekering der uitvoering van sommige voorschriften

van plaatsclijko verordeningen.

De Memorie van Toelichting, dio het wots-ontwerp vergezelt,

zet do gronden uiteen waarop het rust.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wy U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage, den lOdcn Juny 1853.

WILLEM.

I



Bijlagen. 3de vel - 9 — Tweede Kamer,

Regeling van het Fonds van koopprijzen van Domeinen
,
dienst i 852.

(Koninklijke Boodschap
;
Ontwerp van Wet

;
Memorie van Toelichting.)

[Y. 2.]

ONTWERP VAN WET tot verzekering der uitvoering van

sommige voorschriften van ‘plaatselijke verordeningen.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de zorg voor de

nakoming van sommige voorschriften van plaatselijke verordenin-

gen de bevoegdheid yereischt om de woningen der ingezetenen,

huns ondanks
,
binnen te treden

,

Zoo is het
,
dat Wij , den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedyinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Indien de zorg voor de nakoming van eenig voorschrift

eener plaatselijke verordening, hetwelk strekt tot handhaving van
de openbare rust of veiligheid, of tot bescherming van het leven of

de gezondheid van personen, vereiseht, dat zij, die met de uit-

voering belast zijn of daartoe moeten medewerken de bevoegdheid

bezitten de woningen der ingezetenen , huns ondanks ,
binnen te

treden, kan de gemeenteraad daartoe, hetzij bij diezelfde, hetzij

bij afzonderlijke verordening, den last verstrekken.

De bepalingen van artt. 167 en 168 der gemeentewet zijn op

elke verordening, waarin die last wordt gegeven, en waarop die

lastgeving betrekking heeft, toepasselijk.

De onmiddellijke afkondiging ,
bij art. 171 dier wet vermeld, mag

van zoodanige verordening in geen geval geschieden.

Art. 2. De verordening, welke den last geeft, kan, indien

daartoe noodzakelijkheid bestaat, bepalen, dat de uitvoering ten

allen tijde mag plaats hebben.

Zonder die bepaling mag de last niet tusschen zons-onder- en

opgang worden uitgevoerd.

Art. 3. De last kan niet worden uitgevoerd dan in bijzijn,

hetzij van den kantonregter, hetzij van het hoofd of een der leden

van het gemeentebestuur, of van een commissaris van politie.

Lasten en bevelen, enz.

[V. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Zonder de bevoegdheid de woningen der ingezetenen
,
huns

ondanks, binnen te treden, zal de uitvoering van onderscheidene

heilzame plaatselijke politie-verordeningen krachteloos blijven, of

zullen de gemeentebesturen zich onthouden noodzakelijke voor-

schriften uit te vaardigen, welke door den onwil van een enkel

individu kunnen worden verijdeld.

De gemeentebesturen zijn tot dusyer gqene magt, door de wet
bevoegd verklaard

,
den last tot het binnentreden der woningen

te geven, gelijk de Qrondwet dit in art. 153 vordert.

Het tegenwoordig ontwerp strekt om hen, tot bepaalde doel-

einden, met dat regt te bekleeden.

De wet moet zorgen, dat zij het slechts bezitten voor de ge-

vallen, in welke zij dat regt, in het algemeen belang, wezenlijk

behoeven.

Daarom stelt het ontwerp drie voorwaarden.

Het gemeentebestuur kan het binnentreden der woningen niet

gelasten , dan

:

1°. tot nakoming van een voorschrift eener plaatselijke veror-

dening ;

2°. tot handhaving van voorschriften omtrent bepaalde onder-

werpen, en
3°. wanneer de nakoming van het voorschrift het gebruik ma-

ken van die magt vereischt.

De eerste voorwaarde bepaalt de bevoegdheid der gemeente-

raden tot het gebied van wettig bestaande en afgekondigde ver-

ordeningen.

De tweede trekt de grenzen nog enger toe. De voorschriften

moeten tot handhaving strekken der openbare rust of veiligheid,

of tot bescherming van het leven en de gezondheid der ingezetenen.

Ten aanzien van alle andere voorschriften wordt dus het regt tot

lastgeving om de woningen binnen te treden uitgesloten.

In de derde plaats: het is niet genoeg, dat het voorschrift een

der bij de wet omschreven onderwerpen betreffe, noch dat het

binnentreden een geschikt middel van uitvoering zij : het binnen-

treden moet vereischie wezen
,
zal zoodanige verordening kunnen

worden uitgevoerd. Er moet geen andere weg openstaan om het

voorgestelde doel te bereiken.

Voldoet de verordening, welke den last geeft, aan eene dezer

voorwaarden niet, zij zal, als strijdig met de wet, door den
Koning worden vernietigd.

Het 2de lid van het 1ste artikel stelt al de in deze wet be-

doelde verordeningen gelijk met die, tegen wier overtreding straf

is bedreigd. Het waarborgt, dat de ingezetenen steeds vooraf
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zullen weten uit welken hoofde alleen hunne woningen kunnen

worden binnengetreden
,

en dat de verordening de oogen van

hooger gezag niet Qntgaat.

Ten einde dat gezag in de gelegenheid te stellen, in alle ge-

vallen te onderzoeken of de verordening aan de vereischte voor-

waarden voldoet, is bij het 3de lid eene onmiddellijke afkondiging

verboden.

Ook art. 2 is van gewigt. Indien het binnentreden gedurende

den nacht slechts ten gevolge van uitdrukkelijke verklaring in de

verordening zelve mag geschieden, en deze die buiten noodzake-

lijkheid niet mag opnemen, dan zijn ook hieromtrent de ingeze-

tenen tegen willekeur of overdrijving verzekerd door de magt des

Konings om de verordeningen te vernietigen.

Door het laatste artikel wordt aan het slot van art» 153 der

Grondwet voldaan.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

Van Reenen.

[VI. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP) ingekomen in de zitting

van den 20sten Junij 1853»

MIJNE HEEREn!

Het hiernevens fian U ter overweging aangeboden wordende

Wets-ontwerp strekt tot regeling van het Fonds van koopprijzen

van Domeinen
,
dienst 1852.

De Memorie van Toelichting , die het vergezelt
,
bevat de gron-

den waarop dat Ontwerp van Wet rust.

Wij bevelen U, Mijne Heeren
, in Godes heilige bescherming.

’s Gravenhage , den 16den Junij 1853.

WILLEM.

[VI. 2.]

ONTWERP VAN WET tot regeling van het Fonds van

koopprijzen van Domeinen , dienst 1852. •

Wij "WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,
dat het noodzakelijk

is
,
de begrooting vast te stellen van uitgaven op het Fonds, voort-

spruitende uit koopprijzen van Domeinen, voor 1852;

Gezien art. 4 der wet van den 29sten Augustus 1848
(
Staats-

blad n°. 39)

,

Zoo is het ,
dat Wij

,
den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Voor de verevening der uitgaven , ten laste van het

Fonds, voortspruitende uit koopprijzen van Domeinen, wordt voor

de dienst 1852 de navolgende begrooting vastgesteld ,
te weten

:

a. bijdrage, vermeld bij art. 5 lit. d der wet

van den 20sten December 1852
(
Staatsblad n°. 224),

tot aflossing of vermindering van nationale schuld . f 650,000.00

en b. uitkeering krachtens een contract van trans-

actie en retrocessie van l®/j2 April 1842 . , . . 54,910.91

Totaal f 704,910.91

Art. 2. Deze uitgaven worden aangewezen op het Fonds, voort-

spruitende uit koopprijzen van Domeinen, bij het einde van het

jaar 1852 bij de schatkist aanwezig.

Lasten en bevelen , enz.

[VI. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De onderwerpelijke wets-voordragt is in de vorige zitting der

Staten-Generaal onafgedaan gebleven, en wordt thans om de na-

volgende redenen op nieuw aan de goedkeuring onderworpen.

Art. 4 der wet van den 29sten Augustus 1848 ( Staatsblad n°. 39)

bepaalt, dat jaarlijks aan de Algemeene Rekenkamer door het

Departement van Finantien rekening en verantwoording moet
worden afgelegd van de opbrengsten der domein-verkoopingen en

afkoopen.

Alvorens deze rekening en verantwoording voor het jaar 1852
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(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

te kunnen doen, is bet noodzakelijk, bij de wet de begrooting
vast te stellen van de uitgaven die tot bet fonds der koopprijzen
van domeinen behooren.

Daartoe strekt de onderwerpelijke wets-voordragt. Zij is, wat
den vorm betreft, gelijk aan de wetten van den 26sten Mei 1849
[Staatsblad n°. 19), 8 Mei 1851 ( Staatsblad n°. 45) en 5 Maart 1852
( Staatsblad n°. 44).

Tot toelicbting van art. 1 lit. a van het ontwerp zal bet vol-

doende zijn te wijzen op art. 5 der w.et van den 20sten Decem-
ber 1852 ( Staatsblad n°. 224), terwijl omtrent lit. b van hetzelfde

artikel is op te merken dat de daarbij uitgetrokken som bet gevolg
is van de bekende transactie van den lu/j

2 April 1842 en in bet
bijzonder van de bij de wet van den 19den Augustus 1851 (Staats-

blad n°. 118) goedgekeurde dading met de erfgenamen Teenaert.

De schorren en aanwassen
,
waarvan de Staat

,
bij die dading,

de vrije beschikking beeft bekomen, maken een deel uit van de
gronden, die bij bet contract van 10/12 April 1842 door de Comp.
Benteijn aan den Staat zijn geretrocedeerd

,
onder beding dat

haar, binnen een jaar na den verkoop
,
een vierde van den koop-

prijs zal worden uitgekeerd.

Het bedijkbaar gedeelte dier schorren is op den 16den Maart 1852
verkocht voor de som van f 222,000.00
Hiervan moeten worden afgetrokken , volgens art. 4

van het contract van 10/^ 2 April 1842, de proces-

kosten door bet Domein betaald
, wegens de ver-

schillende regtsgedingen tegen de erfgenamen Teenaert
,

bedragende 2,356.35

Blijft . . f 219,643.65

waarvan een vierde beloopt 54,910.91

Deze som betreft alleen de opbrengst van bet thans bedijkbaar

gedeelte der in de dading met de erfgenamen Teenaert begrepen
gronden. Door de uitkeering bij art. 1 lit. b bedoeld, zal deze zaak
echter, ook voor zooveel betreft de nog niet bedijkbare gronden,
worden vereffend; hebbende de Comp. Benteijn, bij het opmaken
der verrekening van de voormelde uitkeering, eene schriftelijke

verklaring afgelegd, houdende dat hiermede alle hare vorderingen

wegens de schorren en aanwassen
,
begrepen in de dading met de

erfgenamen Teenaert
,
finaal en zonder eenig voorbehoud zijn geregeld.

Vermits op de staatsbegrooting geene gelden zijn aangewezen
tot kwijting v ,n de uitgaven voortvloeiende uit de transactie van
den lü/j

2 April 1842, zoo stelt de Regering voor om, even als

hij de wet van 26 Mei 1849 ( Staatsblad n°. 19) en verder bij die

van den 3den Mei 1851 ( Staatsblad n°. 45) is aangenomen, ook
thans dfe uitkeering, op het Fonds voortspruitende uit koopprijzen

van Domeinen te doen verevenen, waarvan het op den Sisten De-
cember 1852 in de schatkist aanwezige eene som van f 718,440.215

bedraagt.

Bij het onderzoek van het ontwerp van wet bij de Afdeelingcn

der toenmalige Tweede Kamer zijn, blijkens het verslag van de

Commissie van Rapporteurs van den I9den April 1853, tegen

het voorstel slechts twee bedenkingen gemaakt. De Regering ver-

meent deze voldoende te kunnen toelichten.

§ 1 . De eene betreft de aanmerking van sommige leden om-
trent den titel

,
waaronder het voorstel der Kamer was aange-

boden.

Deswege doet de Regering nader opmerken dat de titel
,

die

thans wederom wordt gebezigd, blijkens de vermelde wetten van
26 Mei 1849 , 3 Mei 1851 en 5 Maart 1852, reeds drie malen
door de Staten-Gcneraal is goedgekeurd. En vermits geene nood-

zakelijkheid bestaat ,
om nu af te wijken van hetgeen zoo dikwerf

is goedgekeurd ,
zoo vermeent de Regering dat de wijziging van

den titel hij andere leden der Kamer tot bedenking kan aanlei-

ding geven, en overigens eene ongelijkvormigheid zou te weeg
brengen die niet wenschelijk is.

,

§ 2. Ten gevolge van de tweede bedenking geeft do Regering

te kennen, dat na de uitkeering in het ontwerp van wet bedoeld,

alle de vorderingen voortvloeiende uit de transactie van 10/12 April

1842 zullen zijn vereffend, met uitzondering slechts van eene

enkele zaak, waarvan do Comp. Benteijn de vereffening nog niet

heeft gevorderd en de gegrondheid
, naar de meening der Rege-

ring, aan twijfel onderhevig is.

liet contract van l ()

/i2 April 1842 bepaalt geen tijdstip, waarop
de daaruit voortvloeiende uitkeeringen zullen ophouden. Het regt

daartoe wordt derhalve door de algemccne regelen van het bur-

gerlijk regt beheerscht.

De Minister van Finantien ,

Vak Doohk.

[VII. 1.]

KOXJX.KLLJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 20sten Junij 1853.

ÏIIJXE HEEREX !

Hiernevens wordt aan U ter overweging aangeboden een Wets-
ontwerp nopens de sluiting van het Kanaal van St. Andries.

De toelichtende Memorie ,
die het Ontwerp vergezelt

,
ontwikkelt

de gronden waarop het rust.

£
En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

j

f bescherming.

’s Gravenhage , den 16den Junij 1853.

WILLEM.

[VII. 2.]

OXTWERP VAX WET nopens de sluiting van het Kanaal
van St. Andries.

Wij WILLEM III, exz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat de beperkte

sluiting van het kanaal van St. Andries , in het belang der alge-

meene rivierverbetering
,

zoowel met opzigt tot de Maas als tot

de Waal ,
noodzakelijk moet worden geacht

;

dat het wenschelijk is daarmede in 1854 aan te vangen
, met '

dien verstande, dat eerst ten behoeve der scheepvaart eene schut-

sluis tusschen het Kanaal en het fort Xieuw St. Andries worde
gebouwd, en daarna tot de verdere langzame beteugeling of tot

sluiting van het Kanaal worde overgegaan ,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De gelden, vereischt voor de beperkte sluiting van het Kanaal
van St. Andries, worden in de Staatsbegrooting van 1854 en vol-

gende jaren uitgetrokken.

Lasten en bevelen enz.

[VIL 3.]

MEMORIE VAX TOELICHTING.

Reeds in de Memorie van Toelichting van het in de vorige zitting

der Staten-Generaal aangeboden ontwerp van wet tot het verleenen

van bijdragen ten behoeve van een uitwatcringskanaal in Xoord-
brabant en van een scheepvaartkanaal tusschen Assen en Groningen

,

werd medegedeeld, dat de Regering het sluiten van het Kanaal
van St. Andries overwoog, en dit eerlang tot het onderwerp van

een voorstel van wet zou maken.
Deze onderneming staat in het naauwste verband met de sedert

1851 krachtig voortgezette rivierverbeteringen.

Zij kan nogtans niet met de werken op ée'ne lijn worden gesteld,

waarvoor bij de staatsbegrooting eene som van f 200,000 wordt
toegestaan.

Zij scheen van te veel gewigt on van te ver uitziende gevolgen

,

dan dat de Regering niet meer bepaald overleg met de Staten-

Generaal en naauwgezette bcoordceling van dit grootsche plan zou

wenscheu.
Alvorens tot de uitvoering van zoodanige kostbare, veelomvat-

tende en met onderscheidene behingen in aanraking komende open-

bare werken over te gaan, behoort, volgens het gevoelen van het

Gouvernement, te zijn uitgemaakt dat bij de Vertegenwoordiging

tegen het toestaan der gelden, voor do uitvoering noodig, geen

bezwaar aanwezig is.

Daartoe strekt de bepaling opgenomen in het eenig artikel van
het wets-ontwerp.
De behandeling der begrootingswetten schijnt niet het juist

gekozen tijdstip, daarover behoorlijk van gedachten te wisselen.

Eene korte schets van de tegenwoordige toestand en uitwerking

van het kanaal zal do aanleiding tot het doen dezer voordragt,

nog in deze zitting der Kamers, toelichten.

In overoude tijden en tot vóór ruim déne eeuw, hadden de

Waal en de Maas tusschen Dreumcl en Rossum gemeenschap,

behalve over onbedijkte gronden, door drie kanalen, één boven de

Voornsche Schans , het Voornsche gat ,
— erfn tusschen die schans

en oven boven Heerewaarden , veelal daarnaar ,
doch ook wel het

Waaigat genoemd,— en een te St. Andries.

Ten gevolge van de digting der twee eerstgenoemde, op last der

Staten van Gelderland, dd. 29 April en 14 October 1728, oenen

ander met het doel om do Waal voor de scheepvaart geschikt te
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houden
,
ontstond vermoedelijk eene verbreeding en verdieping van

het Kanaal van St. Andries.

Het kanaal nam
,
vooral omstreeks 1830 ,

meer en meer toe in

vermogen.
De gemeenschap der Waal met de Maas was ook zeer onbesten-

dig
,
en hing af van de rigting van den Waalstroom en van de be-

staande zandplaten , en vooral van de betrekkelijke standen der

beide rivieren.

De bezwaren
,
voortvloeiende uit deze tegen de regels van een

goed rivierstelsel indruischende gemeenschap, waardoor meestalde

Waal inde Maas — of omgekeerd, doch dit zeer zelden, de Maas
in de Waal — stroomt, deden sedert 1834 op krachtige beteugeling

van het afvoerend vermogen van het kanaal bedacht zijn.

In de begrooting voor buitengewone staatsuitgaven voor 1837

is voor het eerst eene som uitgetrokken : » voor de belemmering van

het Kanaal van St. Andries tot behoud van meerder water op de

Waal beneden het kanaal."

De afvoer van het Waalwater naar de Maas moest volgens de

deskundigen worden verminderd.

De in 1837 met dat oogmerk aan den bovenmond aangebragte

afleidingskrib werd in 1838 uit de toen daarvoor toegestane sommen
verlengd.

Nader onderzoek deed blijken, dat de afzulging van het water

der Boven-Waal door het kanaal tot merkelijk bezwaar strekte

voor de uitwateringen der landen van Maas en Waal, den Bom-
melerwaard en een aanzienlijk gedeelte van Noordbrabant, en dat

ook de Waal beneden Bommel dien ten gevolge voor de scheepvaart

dikwijls min bruikbaar was.

Deze werken werden van tijd tot tijd uitgebreid.

Het doel kon slechts langzaam genaderd worden, omdat men
begreep niet plotseling invloed op de Beneden-Waal te mogen
uitoefenen.

Beneden Bommel werd onder andere in 1845 eene ondiepte

gepeild van 2.36 el onder middelbaren stand, die om haie groote

breedte te meer bedenkelijk werd geacht.

In Junij 1846 had het kanaal eene breedte van 55 el en eene

diepte van ruim 5 el onder middelbaren stand.

De noodzakelijkheid
,
dat nopens de voortzetting der reeds geno-

men voorzieningen en het ontwerpen van meer krachtige maatregelen

eene beslissing wierd genomen
,
ontging aan de deskundiger, niet.

In hun verslag van den 18den Januarij 1850, aan de Staten-

Generaal medegedeeld, wordt ten aanzien van dit allerbelangrijkste

punt
,
de gemeenschap die te St. Andries tusschen de Waal en

Maas bestaat
,
het volgende gezegd

:

)) Er zijn hier vier stelsels waartusschen eene keuze is te doen:

)> 1°. dat van eene volmaakt watervrije sluiting, met eene sluis

» tot behoud van de scheepvaart. Dit is het stelsel van den lui-

» tenant-generaal Kraijenhoff

;

» 2°. dat van eene beperkte sluiting, dat is tot op ongeveer

» de hoogte van 6 el aan het Tielsche peil, zijnde het tegen-

» woordige overlaatspeil
;
en met eene sluis als voren. Wij ge-

)> looven dit werk te mogen aanraden;
» 3°. dat van eene beteugeling van het kanaal zonder sluiting,

i) Dit stelsel is in de laatste jaren gevolgd en voorgestaan
,
als

» leidende tot het 2de

;

» 4°. dat van niets uit te voeren.

» Wanneer wij zeggen dat wij de dadelijke uitvoering van het

» eerste stelsel, de water-vrije sluiting, eenigzins ontijdig en

» gewaagd beschouwen
,
bedoelen wij geenszins den luitenant-ge-

)) neraal Kraijenhoff van onvoorzigtigheid te beschuldigen; want
» hij beschouwde die sluiting niet op zich zelve, maar als een

» gedeelte van een ander groot ontwerp, namelijk in verband met
» de wederopening van de Oude Maas, van Heusden naar Geer-
» truidenberg.

i) Doch wij ontraden ten stelligste de watervrije scheiding van
» Maas en WaaJ, te St. Andries, vóór dat de Waal van Iaatstge-

» noemde plaats tot Loevestein, wijders de onverdeelde Merwede,
» en vooral de oude Merwede zich genoegzaam verbeterd hebben,
i) en de concept nieuwe Merwede genoegzaam gevorderd zal zijn

,

» om
,
zonder nadeel voor de bedijkingen

,
aftogt aan het Boven-

)) Waalwater te verzekeren.

» Wanneer men inmiddels de sluiting van het Kanaal van St.

H Andries zoodanig inrigt, dat tot 6 el aan het Tielsche peil, al

j> het Boven-Waalwater langs de Beneden-Waal moet afstroomen ,

i> zal, door de opheffing van de thans bestaands afzniging, het

» gewone bed van de Beneden-Waal zich van lieverlede bekwamen,
» om in latere tijden de watervrije sluiting raadzaam te maken.

» De natuurlijke overlaat van Heerewaarden
, op 6 el aan het

» Tielsche peil en tusschen Dreumel en Rossum gelegen
,
zal intus-

- sehen blijven bestaan en de Boven-Waal aldaar, even als nu
,

)> zich kunnen ontlasten. Het watervrij afscheiden der beide
» rivieren kan dan later op eenmaal of trapsgewijze geschieden,
» zoo als de xivierkundigen alsdan zullen raadzaam achten.

» Men zal opmerken
,
dat door hpt volgen van het 3de stelsel

,

» het 2de bereids aanmerkelijk is voorbereid. Wij raden de uit-

» voering van de beperkte sluiting ten sterkste. aan, wil men eenmaal
» tot eene verbetering der rivieren geraken.”

Met dat gevoelen heeft de Regering zich vereenigd.

Nadat de beteugelende krib in 1851 op nieuw was verlengd,

scheen het tijdstip van overgang van het derde tot het tweede

stelsel genaderd.

De vaart door het kanaal zou vermoedelijk door verdere be-

teugeling worden gestremd.

Wierden ook geene voorzorgen tijdig genomen, dan kon het geval

zich voordoen , dat de oude opening voor de doorvaart reeds eeni-

germate onbruikbaar ware, terwijl er nog geene nieuwe doorvaart

bestond.

Scheen het verder raadzaam, bij voortduring stuksgewijze te

werk te gaan , vooraf moest echter een algemeen ontwerp bestaan

welks onderling verbonden deelen men zich verzekerd kon houden
achtereenvolgend te zien - uitvoeren.

Zoodanig ontwerp werd op last der Regering gereed gemaakt
en goedbevonden. De uitvoering moet, zoo het scheen, uiterlijk

in 1854 worden aangevangen.

Alvorens het ontwerp toe te lichten, schijnt het noodig, de

redenen te melden
,

die de Regering tot het stelsel van eene be-

perkte sluiting doen overhellen.

Onder de gunstig bekende deskundigen van vroegeren tijd heb-

ben sommigen de sluiting voorgestaan, anderen haar bestreden;

doch deze hadden meer het oog op het stelsel van den luitenant-

generaal Kraijenhoff ,
of rvel raadden af, haar in het belang van

eenige districten alleen te ondernemen.

De inspecteur-generaal Brunings in zijne bekende gedrukte Con-

sideratien , bladz. 5 ,
behandelt dit punt niet opzettelijk

,
maar

schijnt niet voor de sluiting te zijn
,
schrijvende : » dat moet on-

» derzocht worden
,
of door middel van het vermogende Kanaal van

» St. Andries eene meerdere ontlasting der Waal kon worden
» verschaft.”

Over het ontwerp van den luitenant-generaal Kraijenhoff is

reeds vroeger gesproken.

De generaal-majoor II. J. van der Wijde heeft mede de wa-
tervrije afsluiting, in zijn werk van 1832, blz. 69, in bescher-

ming genomen.
Hij zegt onder anderen : » Buitendien

,
het land tusschen Maas

» en Waal en de Bommelerwaard winnen ten opzigte der water-

» lozing veel meer door de scheiding der beide rivieren dan de

» Tielerwaard en de uiterwaarden langs de Waal daarbij kunnen
» verliezen.”

De inspecteur-generaal J. Blanken Jz. daarentegen stelde prijs

op de storting van water bij St. Andrics (memorie van 1815)

;

ook in 1824 adviseerde hij tegen het in overweging nemen der

digting van het kanaal, die toen in het belang der uitwatering

van Maas en Waai werd voorgestaan.

De inspecteur-generaal Goudriaan, administrateur van den wa-
terstaat, in wiens handen dat advies werd gesteld

,
schreef aan

het Departement van Binnenlandsche Zaken, in Mei 1824:

H Ik meen, dat het geheel digten, althans van het kanaal tus-

j) schen de Waal en de Maas bij schans St. Andries, in geenen
» deele in overweging behoort te worden genomen, dewijl dit bij

)) hoog opperwater en ijs, het Maaswaalsche , de Bommeler- en
» Tielerwaarden aan de Waalzijde en de bedijkingen meer be-

» nedenwaarts aanmerkelijk kon benadeelen. Zelfs zou het digten

» op een bepaald peil van overstrijkmg ook van die zijde niet

» geheel vrij van bedenkingen zijn en met de uiterste omzigtïg-

)> heid moeten worden behandeld , indien grootere oj' meer alge-

i> meene belangen , dan eene bevordering der uitwatering van Maas
» en Waal ,

dit later zouden aanraden."

Het is bekend, dat de commissie tot onderzoek der beste rivier

-

alleidingen, ingesteld bij Koninklijk besluit van den 15den Maart
1821, n°. 105, tegen de sluiting van het Kanaal van St. Andries

was gestemd (rapport bladz. 94 en volgende).

Dit werk kon ook niet strooken met het stelsel, waarvan de

uitwerking aan die commissie was opgedragen, dat der zijdeling-

sche rivier-afleidingen.

Ook verdient opmerking dat de commissie de watervrije en niet

de beperkte afsluiting tot onderwerp harer overwegingen heeft

gemaakt.
De commissie acht het behoud van den bestaan den staat van

zaken van belang, vooral bij ijskaring, wanneer het Waalwater
op de, dan veelal lagere Maas over de Heerewaardsche landen

wordt afgeleid.

Bij het stelsel, door de Regering aangenomen ,
blijft de overlaat

voor het geval van buitengewone behoefte, in geval van ijsbezet-

ting bestaan.

Slechts een gedeelte tusschen Oud- en Nieuw-Andries, en wel
ter lengte van nog geen 400 el, wordt opgehoogd.

Dit kan op den uitgestrekten overlaat, ongeveer 6000 lang,

slechts van weinig beteekenis zijn.
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Ook schijnt het beweren, dat door het ontijdig in werking
brengen van het ijs op de Waal, ten gevolge van de afzuiging

van water door het kanaal, zich wel eens ijsdammen op die rivier

zetten, niet geheel ongegrond.

In hoever de overlaat geheel kan worden gemist, behoeft eerst

later meer bepaald te worden overwogen.
Verder mag worden aangenomen, dat bij ijsgang de snellere

stroom in de Beneden-Waal en de verbeteringen, welke deze rivier

zal ondergaan, van gunstigen invloed zullen zijn.

De Commissie was eindelijk beducht voor de nadeelige gevol-

gen, die de scheiding der Waal en Maas voor deze rivier zou
opleveren, een bezwaar, in hetwelk thans, zoo als later blijken

zal , niet meer wordt gedeeld.

Wordt eene geheel watervrije sluiting als voor ’t minst nog
ontijdig beschouwd, voor eene beperkte digting schijnen vele rede-
nen te pleiten. Daardoor zal aan de Waal en aan de Maas ieder

haar eigen régime worden teruggegeven. Met andere woorden

,

tot Loeveste’u , waar de twee rivieren te zamen vloeijen, zal uit-

sluitend de Waal haar deel van het uit Duitschland stroomend
water, on de Maas uitsluitend het van Frankrijk en Belgie komende
water afvperen.

De Waal, waarvan de bedding breed en de stroombaan hoog
bedijkt is, kan bij gewonen waterstand al het water verzwelgen,
dat haar wordt toegevoerd.

Is toch de stroombaan der onverdeelde Waal van Iïulhuizen

tot beneden Dreumel in staat al het water , twee derden van den
onverdeelden Rijn, af te voeren, dit zal hare stroombaan tot

Loevestein ook wel vermogen, zonder eene afleiding op de Maas
te behoeven.

Dit wordt vooral duidelijk
,
zoo men nagaat , dat de Merwede

beneden Loevestein niet alleen al het Waalwater, maar bovendien
het Maaswater afvoert.

Ook kan worden gesteld, dat, ingeval de landtong, welke ter

lengte van 6000 el van Dreumel tot Rossum tusschen de beide

rivieren strekt, veel broeder was, welligt nimmer eene gemeen-
schap tussehen die wateren ware ontstaan, en er vermoedelijk nim-
mer aan gedacht zou zijn, eene opening in die streek te maken.
De natuurlijke gemeenschap moge soms bij ijsstopping eene

nuttige afleiding geven, en dat was dan ook, zoo ’t schijnt, de
voorname reden, waarom de rivier-commissie van 1821 tegen de

digtïng was; doch zij strekt, zoo als reeds is betoogd, tot bederf

der beide rivieren, en draagt in geene geringe mate bij tot de

belemmering der aanzienlijke scheepvaart op de Waal, die na de

sluiting betere en meer regelmatige diepte zal bekomen.
De ondiepte te Hurwenen beneden het Kanaal van St. Andries

bewijst de noodzakelijkheid van verbetering. De ondiepten op
de Beneden-Waal kunnen door de zeer veel lager gelegen verbe-

teringen in de oude Merwede en de Killen niet worden opge-

heven.

De Maas, binnen hare dijken enger besloten dan de Waal,
ondervindt nog meer bezwaar van den aanmerkelijken water-
aanvoer door het Kanaal van St. Andries, die op 2/

i;}
van het

vermogen der Waal of 272 kubiek ellen in de seconde, bij middel-

baren stand
,
kan worden geschat.

In de Memorie van Toelichting, waarnaar in den aanhef van
dit stuk is verwezen , werd reeds de aandacht gevestigd op het

nadeel
, dat aan de Maaspolders in Noordbrabant ten gevolge van

het opzetten van do Maas door het Waalwater wordt berokkend.
De heer de Geus schreef daaraan toe, dat de uitwatering dier

polders dikwijls nog, zelfs bij daling der Maas te Grave beneden
middelbaren rivierstand

,
is gestremd.

De geschiedenis bevestigt dit.

Wel moge in overoude tijden de gemeenschap tusschcn de twee
rivieren door drie kanalen zijn onderhouden, doch de scheepvaart

op de Waal ondervond daarvan de bezwaren, welke tot de digting

van twee openingen in de vorige eeuw deden besluiten.

Reeds vóór eeuwen schijnen de omstreken van ’s Bosch door

deze gemeenschap te hebben geleden.

Hierop rust het tractaat, dat die stad in 1481 met de steden

Zalt-Bommel en Ticl sloot , waarbij deze beloofden te gedoogen ,

dat ’s Hertogenbosch zou doen toedijken: » al stdeken doorsteke,

» als om die Mase in den Wade te Icyden tot Herwaarde gcmaeJcl is ,”

welke bij lioogcn stand van de Waal zoo hinderlijk voor den Bosch
werd bevonden.
De waterlozing van de districten Maas en Waal en het Rijk van

Nijmegen is evenzeer door de afzuiging van de Waal op de Maas
bedorven.

Deze districten hebben juist hunne lozingsluizon , waar de

Maasstand door don schadelijken invloed der Waal wordt opge-

stuwd en verhoogd.

Na de digting der vcrconigingsgaten bij Hcerewaarden en den
kop van den Voorn, schijnen de Staten van Gelderland in de

eerste helft der vorige eeuw op de sluiting van het Kanaal van
St. Andries bedacht gCwoest , doch hebben zij er toen van afge-

zien, omdat de vrees voor vergrooting destijds niet gegrond werd
geacht.

Herbaaldelijk drongen de besturen van de polderdistricten aas
en Waal en het Rijk van Nijmegen' in de laatste jaren op die

digting aan.

Hun belang springt ook in ’t oog. De Maas toch beneden
St. Andries van de instorting der Waal bevrijd, zal in voordee-
liger stand voor de uitwatering dier districten zijn.

Uit het oogpunt der militaire verdediging zijn ook geenc be-
zwaren voorgekomen.
Twee kundige militaire ingenieurs, de generaals KraijenhoJ cn

van der Wijck,
hebben de sluiting aangeprezen.

De nadeelen , welke deze onderneming voor de scheepvaart van
de Maas zoude opleveren, worden ook als ongegrond beschouwd,
want deze rivier behoudt beneden al het water dat zij boven heeft.

De Maas heeft geene aanspraak op het Waalwater
, en door

den aanleg van oever- en kribwerken wordt intusschen op de
Beneden-Maas de regelmatige afvoer van water bevorderd, en

tevens in de opheffing van de bezwaren der scheepvaart voorzien.

In de Memorie van Toelichting van het wets-ontwerp tot het

verleenen van bijdragen aan het uitwaterings-kanaal in Noord-
brabant werd reeds gezegd : » Dewijl in den regel het water der
» Waal door het kanaal op de Maas wordt afgevoerd , zal deze

» rivier in de omstreken van St. Andries iets worden verlaagd.”

Hoe in de bezwaren der scheepvaart op de Dieze, welke in

deze min of meer groote verlaging der Maas zal deelen, wordt
voorzien, is mede in die memorie aangetoond.

Öok op de oevers en de oeverwerken der Waal zou de digting

volgens de tegenstanders een nadeeligen invloed uitoefenen.

Deze vrees schijnt evenzeer ongegrond.

De sluiting moge aanvankelijk eene geringe verhooging op de

Waal, omstreeks St. Andries, veroorzaken, doch die zich vermoe-
delijk spoedig tengevolge van meerdere doorsekuring zal matigen.

Alsnu ten slotte tot de toelichting van hel ontwerp, waar-
naar het werk zou worden uitgevoerd, overgaande, dienen de

volgende trekken.

Het eerste hoofdpunt zou de sluiting van het kanaal of zooge-

naamde Schansclie gat zelf zijn, ware het niet dat , alvorens daartoe

kunne worden overgegaan, voor eene gewijzigde gemeenschap tus-

seken de Maas en de Waal, ten behoeve der scheepvaart , door
middel een er schutsluis moest worden gezorgd.

Eene schutsluis, met puntdeuren zoowel naar de Waal als

naar de Maaszijde, is voor de behoefte voldoende.

De sluis moet bij voorkeur worden gebouwd op de plaats , welke
zoowel aan de Maas als aan de Waal op den duur vermoedelijk

de meest bestendige diepte zal aanbieden.

Op drie punten werd de aandacht gevestigd.

1°. het Vorenscke gat;

2°. het Heefewaaidenschc gat;

3°. het kanaal van St. Andrics.

De generaal Kraijcnhoff wijst, in zijne boven aangehaaide proeve ,

het eerste punt aan.

Liet is bij onderzoek gebleken , dat men wel aan de Maaszijde
van eene bestendige diepte voor het vaarwater genoegzaam kan ver-

zekerd zijn, doch dat dit aan de Waalzijde volstrekt het geval niet

is. Daar is thans eene droogte of zandplaat gelegen . die wel

verdwijnen kan , doch die het gevoelen bevestigt , dat men aan
die zijde niet steeds genoegzame diepte zal behouden.

liet Heerewaardensche
,
ook wel het Waaigat genaamd , zou

betere gelegenheid verschaffen , daar het vaarwater op de Maas
daar langs den oever loopt. Langs den hollen oever bij Ileere-

waarden zal het vermoedelijk voortdurend blijven loopen.

Aan de Waalzijdc
,
waar het vaarwater den regter oever der

rivier houdt ,
is eene geul , diep genoeg voor do scheepvaart , doch

aan opdrooging onderhevig, naar mate de stroom bovenwaarts
meer langs de Zenncwijnscke krib of langs Bato’s erf loopt.

De diepte aldaar is dus niet genoeg verzekerd.

Ook zou de aanleg der sluis op deze plaats , wegens onteigening

van particuliere gronden, meer kosten.

Schoon dus, in het behing van lleerewanrdcn , dit punt racer

bepaald in overweging is genomen, moest daarvan worden afge-

zien , ook omdat de militaire genie den bouw der sluis aldaar

voor ’s lands verdediging nadeclig verklaarde.

De plaats tusschcn het Kanaal van 8t. Ahdries en het nieuwe
fort van dien naam is daarop onderzocht en met overleg van de

militaire genie is zij voor den bouw dor sluis aangewezen.

Dit punt verzekert genoegzaam de hoofdvoorwaarde, dat zoowel

aan de Maas- als aan de Waalzijdc immer de meeste diepte worde
gevonden , als liggende tusschcn den hollen Maas- en den hollen

Waaloever, waarlangs op beide rivieren het vaarwater thans

loopt, cn, gelet op de rigting der beide rivieren, denkclyk zal

blijven loopen.

Al ware het toch dat , bij de verbetering der Waal , deze rivier

zich door de zuidergeul bij de Yarikscho middclplant rigten en
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vervolgens benoorden de Rossumsche middelplaat door de Hees-

seltsche zanden loopen mogt
,
dan nog kon de uitmonding van het

sluiskanaal tot in het Waalvaarwater worden doorgetrokken ,
om-

dat door de buiging, die altijd op dat punt der rivier blijft bestaan

en niet kan worden weggenomen, de stroom langs den hollen

oever en dus langs het door te trekken kanaal moet blijven loopen.

Wijders zijn aan dit punt nog de volgende voordeelen verbonden.

De sluis en de toeleidingkanalen zullen worden gemaakt op

Rijksgrond. Onteigening komt dus niet te pas.

De kosten van de toeleidingkanalen zullen hier het painst bedra-

gen, daar het bestaand kanaal daarvoor kan worden gebruikt.

Deze plaats wordt eindelijk voor landsverdediging, bij afsluiting

der natuurlijke gemeenschap tusschen Waal en Maas, het voor-

deeligst gehcht, als liggende onmiddellijk onder het fort Nieuw
St. Andries.

Wat de afmetingen der sluis betreft, is de diepte van den

slagbalk voorloopig bepaald op minstens drie el beneden middel-

baren rivierstand, waardoor aan de meest diepgaande schepen

bij laag water de doortogt der sluis zal zijn verzekerd.

De Maas heeft nu op vele'plaatsen niet meer dan 2.50 el diepte

onder middelbaren stand, doch de voortgezette verbetering kan

welligt haar bed verdiepen.

De Maas kan dan vermoedelijk worden bevaren door groote

Maasschepen, van 1.60 el diepgang, geladen tot 1 el onder mid-

delbaren stand, en door de kanonneerbooten, die hoogstens 1.75

el diepgang hebben.

Later zal de diepte van den slagbalk nog meer bepaald worden

overwogen.
Wordt de sluis acht el breed

,
dan zal zij door de breedste

schepen kunnen worden doorgevaren
,
daaronder schroefstoombooten

en kanonneerbooten van de 1ste klasse begrepen.

De lengte van de sluiskamer, van puntstuk tot puntstuk, is

gesteld op 70 el.

De langste schepen die de sluis moeten doorvaren, zyn de

sloombooten, waaronder de grootste 60.50 el lang is.

De sluis is voorzien van vier paar deuren, ten einde zoowel

van de Maas op de Waal als omgekeerd te kunnen schutten,

naar mate eene dier rivieren tijdelijk den hoogsten waterstand heeft.

De hoogte der sluismuren is, met het oog op de watervrije

afsluiting, zoo daartoe later mogt worden overgegaan
,
bepaald op

9 el aan het Tielsche peil.

De sluisdeuren behoeven niet tot die hoogte te worden gebragt,

want zoodra deze door den waterstand wordt bereikt, is er geene

scheepvaart of behoeft zij er althans niet te zijn.

Daarom zullen de deuren tot de hoogte van omstreeks 6 h 7 el

aan dat peil, dat is tot ruim de hoogte welke voor de schutting

noodig is, worden gemaakt. Alvorens het water tot dien stand

is geklommen, wordt de sluis met schotbalken tot 9 el aan dat

peil afgesloten. Daardoor wordt het dagelijks terugkomend be-

zwaar van minhandelbare zeer hooge deuren, die meestal voor

een groot gedeelte boven water zouden blijven, voorgekomen.

Ook zal nader eene andere wijze van bouw worden onderzocht,

namelijk het maken van sluisdeuren, twee hoog, zoo als onder

anderen aan het bassin te Antwerpen
, waar de onderdeuren

dienen tot het dagelijksch gebruik der scheepvaart, de andere

3lechts in geval van ongemeen hoogen waterstand.

De vereischte sterkte der sluisdeuren is zeer wel te verkrijgen

,

want het verschil van den waterstand in de Waal en van dien in

de Maas zal nimmer tot twee el, stijgen, tenzij zich gelijktijdig

eene buitengewoon zware ijsstopping op de Waal beneden het

kanaal , en op de Maas boven het kanaal voordeed.

Zulk treffend geval ,
zoo het immer is te vreezen, kan slechts

eenige uren bestaan.

De afmetingen der sluisdeuren zijn nogtans met het maximum
van het te keeren verval in verband gebragt.

De sluis wordt geraamd op f 232,000.

Het voornemen is , zoo de Staten-Generaal in die uitgaaf kun-

WAREN
E XKOOPMANSCHAPPEN.

nen bewilligen, in de begrooting van 1854 hiervoor f100,000, en
in die van 1855 eene som van f132,000 uit te trekken.

Wil men toch met het Gouvernement het stelsel eener beperkte
sluiting van het Kanaal van St. Andries aannemen", dan behoort
de sluis in hoogstens twee jaren te worden voltooid.

'

Ook kan de onderneming, zonder latere benadeeling der scheep-

vaart , niet langer worden uitgesteld.

In het aanstaande najaar zal dan alles worden voorbereid
,
ten

einjle in het begin van 1854 het werk kunne worden aangevangen.

Tegen het tijdstip dat de sluis hare voltooijing nadert ,
dient

de Verdere langzame beteugeling of de sluiting van het kanaal te

worden ondernomen.
In het jaar 1856 moet daarvoor op eene uitgave van f 68,000

worden gerekend. Daaronder is begrepen hetgeen vereischt wordt
om , zoodra de digting gereed is

, de sluis voor de scheepvaart
te kunnen openstellen

,
en dus tot het maken der toeleidingkaualen

en daaraan verbonden werken.
Er is onderzocht

,
of eenige voorzorgen tusschen Dreumel en

Rossum te nemen zouden zijn
,
om , na de sluiting van het Ka-

naal van St. Andries, de werking van den overlaat, die, als het

water tot 6 el aan het Tielsche peil is gerezen, aanvangt, voor

de huizen en kaden onschadelijk te maken.
Tot dusver heeft dat onderzoek zoodanige voorzorg overbodig

doen oordeelen.

De woningen in de kom van Heerewaarden liggen van 6 tot

7 el aan het Tielsche peil.

Ook schijnt van eene beperking van nog geen 400 el op de
groote lengte van Dreumel tot Rossum , begroot op 5000 tot 6000 el,

weinig invloed op de werking van den overlaat te duchten.

Mogt later het tegendeel blijken
, dan zal worden nagegaan, wat

van Rijkswege in het belang van Heerewaarden moet geschieden.

De Minister van Binnenlandsche Zaken ,

Vax Reexex.

[VIII. l.j

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van
den 20sten Junij 1853.

MIJXE HEEBEX !

Aan U wordt hiernevens ter overweging aangeboden een Wets-
ontwerp, tot wijziging van het Tarief van In- en Uitgaande Regten,

voor zooveel den invoer betreft van sommige goederen.

De Memorie van Toelichting bevat de gronden ,waarop dat Wets-
ontwerp rust.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wy U in Godes heilige

bescherming.

's Gravenhage, den 16den Juny 1853.

WILLE M.

[VIII. 2.]

ONTWERP VAN "WET tot Wijziging van het Tarief van

In- en Uitgaande Ilegten , voor zooveel den invoer betreft

van sommige goederen.

Wij WILLEM Hl, exz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat er noodzakelijkheid

bestaat , om de regten op den in- en uitvoer van sommige
goederen te wijzigen

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en

verstaan
,
gelyk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

Het tarief van regten
,
gevoegd bij de wet van den 1 9den Junij 1845

[Staatsblad n°. 28) en van 8 Augustus 1850
(
Staatsblad n°. 47),

wordt gewijzigd door de weglating der posten sub A en de

invoeging der posten sub B hieronder vermeld

:

invoer. nitvoer.

FABRIEK- ex STOOMWERKTUIGEN
KOPER , rood koper

,
ruw en gaar

LOOD , ruw ,
in blokken of staven

, mitsgaders oud lood
SPIAUTER of ZINK
VLEESCH. Allerlei vleesch of spek, hammen en worst medegerekend, versch of gezouten

>i » i) » gerookt . ... '

RENVOOIJEN.
HAMMEN, zie Vleesch.

i WORST, zie Vleesch.
/

Waarde. 1 pet. Vrij

100 pond. f 0.40 Vrij

100 pond. 0.20 Vrij

100 pond. 0.30 Vrij

100 pond. 8.00 Vrij

100 pond. 10.00 Vrij

BIJZONDERE BEPALINGEN.

BIJBLAD VAX DE XEDERLAXDSCHE STAATS-COCKAXT. 1853. II.
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Wijziging van het Tarief van In- en Uitgaande Regten.

(Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

B.

WAREN
EN

KOOPMANSCHAPPEN.

FABRIEK- en STOOMWERKTUIGEN (1)

KOPER
,
rood koper , ruw en gaar

,
alsmede erts ..............

LOOD, ruw, in blokken of staven, mitsgaders oud lood
SPIAUTER of ZINK *

VLEESCH. Allerlei vleescb of vet, versck of gezouten . . . .

n » n gerookt of gedroogd
« Schapenvleesch

,
mitsgaders varkensvleesch

,
spek en reuzel, versch of ge-

zouten .

» n v n gerookt of gedroogd . . . .

Maatstaf.

Regten bij

invoer. uitvoer.

Waarde.

'

1 pet. Vrij.

W aarde. V2 ” Vrij.

Waarde. 1
/2 ” Vrij.

\\ aarde. V2 ” Vrij.

100 pond. 8.00 Vrij.

100 pond. 10.00 Vrij.

100 pond. f 1.25 Vrij.

100 pond. 1.50 Vrij.

RENYOOIJEN.
ERTS, (KOPER-). Zie Koper , rood

,
ruw en gaar.

HAMMEN. Als Vleesch, schapen- en varkensvleesch
,

enz.

LANDBOUWERSGEREEDSCHAPPEN. Zie de noot
op Fabriek- en stoomwerktuigen.

TINWIT en TINGRIJS
,

als Loodwit.

WORST. Als Vleesch , allerlei vleesch of vet

,

enz.

ZINKWIT en ZINKGRIJS ,
als Loodwit.

BIJZONDERE BEPALINGEN.

(1) Het blijft den Koning voorbehouden ook de land-
bouwers-gereedscbappen van nieuwe uitvinding , of
die, welke bier te lande niet vervaardigd worden,
tegen bet regt van 1 pet. ten uitvoer toe te laten.

Lasten en bevelen, enz.

[VUL 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Het tarief, vastgesteld bij de wet van 19 Junij 1845 (Staatsblad

n°. 28), gewijzigd bij de wet van 8 Augustus 1850 (Staatsblad

n°. 47), behoeft, met betrekking tot enkele onderwerpen, zoo ten

gevolge dier wijziging als ten gevolge van de afschaffing van den

accijns op het geslagt voor zooveel de varkens betreft, eenige

noodzakelijke verandering te ondergaan.

De Regering heeft gemeend die verandering bij dit wets-ont-
werp aan de Staten-Generaal te moeten voorstellen en tot toe-

lichting daarvan het volgende te moeten in het midden brengen.

In het tarief van 1845 kwam bij het artikel fabriek- en stoomwerk-

tuigen
,

onder de bijzondere bepalingen het voorbehoud aan den
Koning voor, om den invoer van werktuigen van nieuwe uitvin-

ding of' van zoodanige welke hier te lande niet vervaardigd worden

,

met vrijdom van regten toe te laten, wanneer het belang van de

ny verheid, van de scheepvaart of van den landbouw zulks vordert.

Bij de wet van 8 Augustus 1850 werden de fabriek- en stoom-
werktuigen bij den invoer van 6 per cent op 1 per cent terug-

gebragt cn het bovenvermelde voorbehoud viel uit de byzondere
bepalingen weg.

Daardoor werden echter de Zarcd&oww-werktuigen van nieuwe
uitvinding en die welke hier te lande niet vervaardigd worden

,

in een ongunstiger toestand gebragt, dan waarin zij onder het

tarief van 1845 hadden verkeerd, en de Regering acht het nood-

zakelijk dat daaromtrent thans herstel worde aangebragt.

Bij de wet van 8 Augustus 1850 zijn de platen cn bladen van
geel en rood koper voor het koperen der schepen ,

bouten en spij-

kers , even als die van spiauter en zink
,
in het belang der scheep-

vaart niet hooger belast dan met ongeveer 1 per cent der waarde.

De ondervinding heeft sinds dien tijd evenwel aangetoond , dat

thans het rood koper, ruw cn gaar, alsmede kopererts , spiauter

of zink, voor die fabrieken welke daaruit platen
, bouten of spijkers

in Nederland vervaardigen, zooveel te hoog is gesteld, dat zij met
de ingevoerde vreemde platen, bouten en spijkers niet kunnen
mededingen. Do belasting op de grondstof staat volgens de be-

staande wetgeving ongeveer gelyk met het daaruit gefabriceerde

voorwerp. De Regering wenscht dit te doen ophouden cn stelt

daarom die grondstoffen op een half per cent der waarde. Dit

regt, te beschouwen als een droit do balancc, is tevens aangeno-

men voor lood cn zink, zoodat het thans gelijk zal wezen voor alle

ruwo metalen cn ertson, cn daardoor demoeijelijkheid wordt uit don

weg geruimd
,
welke zich voordeed toen een erts , verschillendo

ruwe mctaalsoorten bevattende
,
welke door het tarief verschillend

belast zijn , werd ingevoerd cn naar het tarief do belasting moest

betalen. Bij een regt zoo laag als thans wordt voorgcstold cn

ten opzigte dezer handclsvoorwerpen waarvan de waardo steeds

volledig bekend is
,
heeft de Regering gemeend de voorkeur te

moeten geven aan eene heffing van het regt naar den maatstaf der
waarde boven die naar den maatstaf van het gewigt.

Yoorts wordt bij dit wets-ontwerp de wijziging voorgedragen
van het artikel vleesch.

Bij de wet van 28 April 1852 (Staatsblad n°. 96) , is de accijns

op de schapen, lammeren
,
varkens en speenvarkens afgeschaft.

Na die afschaffing behoort het inkomende regt op schapen- en
varkensvleesch verminderd te worden, opdat door mededinging
van buiten

,
de verkooper van binnen ’s lands geslagt schapen- en

varkensvleesch verpligt worde den prijs daarvan niet te hoog te

stellen. In het tarief van 1845 was onder het inkomende regt van
f 8 en f 10 zoowel de accijns op het geslagt als die op het zout
gevoegd, tiet inkomend regt voor schapen- en varkensvleesch is

thans voor spek en reuzel op f 1.25 de 100 pond gesteld ; het

gerookte of gedroogde is met f 1.50 de 100 pond belast.

Het cijfer van f 1.25 voor de 100 pond spek is op grond der

volgende berekeningen aangenomen. Voor 100 pond spek zijn

ter zouting 10 ponden zout benoodigd. De accijns daarvan beloopt

91 cents. Hetgeen voor het inkomend regt meer dan deze 91
cents is gesteld, bedraagt iets meer dan V2 Per cent der waardo
van het spek ; kunnende die waarde ongeveer op f 60 voor de

100 ponden geschat worden.
Voor gerookt spek is, in verhouding tot de meerdere waarde

tot het mindere gewigt, het inkomend regt op f 1.50, en dus 25

) cents hooger, aangenomen.
Wel is waar, bij den invoer van versch vleesch zou er geene

reden zyn om meer te heffen dan het regt van ongeveer V2 per

cent; maar, behalve dat het in de praktijk hoogst moeijelijk zou
zijn het volledig bewijs te leveren van de omstandigheid, dat

eenig vleesch al dan niet gezouten is , zoo kan men versch vleesch

wel niet als een artikel van handel beschouwen. En waar plaat-

selijke omstandigheden invoer van versch vleesch toelaten , zal

dit wel in zeer kleine hoeveelheden geschieden, waarvoor een regt

van lty.t cent per pond geen bezwaar kan genoemd worden. Een
onderscheid in het regt op versch en dat op gezouten vleesch is

dan ook onnoodig to achten.

Eindelijk zijn do renvooijen van het tarief die op bovenge- >

noemde artikelen betrekking hebben, daarmede in verband gebragt.

Daarbij zijn nog gevoegd tinwit, tingrys ,
zinkwit en zinkgrijs,

van welke artikelen tijdens de zamenstelling van het tarief van
1845 hier te lande minder gebruik werd gemaakt en waardoor zij >

in hetzelve niet voorkomen. Daar zij evenwel , hetzij ter ver-

vanging hetzij met hctzclfdo doel worden gebezigd als loodwit

,

zyn zij ook thans opgenomen en gelykclyk daarmede belast.

De Minister van Fxnantien
,

Van Doorn.
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Regeling van het Fonds van Consignatien.

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet; jMemorie van Toelichting.)

[IX. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP
,
ingeJcomen in de zitting van

den 20sten Junij 1853.

MIJNE HEEREN !

Hiernevens wordt aan U ter overweging aangeboden een Ontwerp
van Wet tot regeling van bet Fonds van Consignatien.

De toelichtende Memorie, die dit Wets-ontwerp vergezelt, bevat

de gronden waarop het rust.

Wij bevelen hiermede U, Myne Heeren
,
in Godes heilige be-

scherming.

’s Gravenhage, den 16den Junij 1853.

WILLEM.

[IX. 2.]

ONTWERP YAN WET tot regeling van het Fonds van

Consignatien.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, ingevolge de

wet van den 28sten Nivöse het 13de jaar (Bulletin des Lois

n°. 27) ,
gelden

,
geregtelijk of vrijwillig geconsigneerd , uit de

consignatie-kas zijn teruggegeven, met bijvoeging der bij art. 2

dier wet vastgestelde interesten ,
en dat het noodzakelijk is de

betaling van deze interesten op eene wettelijke ivijze te regelen;

Gezien de wet van den 30sten October 1848
(
Staatsblad n°. 74)

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Art. 1. De Algemeene Rekenkamer zal op het fonds van ge-

regtelijke en vrijwillige consignatien de interesten verevenen
,
welke

sedert 1°. Januarij 1848 wegens teruggegevene geconsigneerde

gelden zijn betaald geworden en tot 31 December 1853 betaald

zullen worden.
Art. 2. De bij de wet van 30 October 1848

(
Staatsblad n°. 74)

vastgestelde sommen voor op het vermelde fonds te verevenen inte-

resten voor de jaren 1844, 1845 en 1847, worden vermeerderd,

te weten :

voor het 1844 met f 17.25 5
,

zoodat de geheele som voor dat

jaar zal bedragen f 2261.57 5
;

voor het jaar 1845 met f 7.79, zoodat de geheele som voor
dat jaar zal bedragen f3193.24; en

voor het jaar 1847 met f 986 .215
,

zoodat de geheele som
voor dat jaar zal bedragen f6569.02.

Art. 3. De renten der in den jare 1846 en vervolgens ten behoeve
van het fonds der geregtelijke en vrijwillige consignatien aangekochte
schatkistbiljetten, welke aan het fonds zijn toegevoegd, worden
als eene toevallige bate aan ’s Rijks schatkist verantwoord

,
nadat

de sommen voor renten van geconsigneerde gelden tot den 31sten
December 1853 verschuldigd

,
daaruit zullen zijn betaald.

De begrootingswet voorziet voor het toekomende in die rente-

betaling.

Lasten en bevelen
*
enz.

[IX. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Bij de wet van den 30sten October 1848 (Staatsblad n°. 74)
wordt de verevening toegelaten op het fonds der geregtelijke en
vrijwillige consignatien der interesten

,
welke gedurende de jaren

1841 tot en met 1847 wegens teruggegevene geconsigneerde gelden
zijn betaald.

Op gelijke gronden, als waarop de vermelde wet steunt, wordt
nu ook gelijke bepaling verlangd voor de verevening op het

gezegde fonds der interesten
,
betaald gedurende de jaren 1848,

1849, 1850, 1851 en 1852, zoomede voor die, welke gedurende
het jaar 1853 reeds zijn en nog zullen worden voldaan.

De interesten
,
gedurende die jaren betaald, bedragen, te weten:

over het jaar 1848
» n » 1849
» n n 1850
» v » 1851
» » » 1852

Totaal ....
terwijl zij voor het jaar 1853 worden begroot

®p eene som van

Totaal . . . .

Het bijliggende ontwerp van wet strekt verder ook, om op het
fonds nog te verevenen de hierna vermelde sommen, welke de
Algemeene Rekenkamer, bij de afsluiting der verantwoording van
de ontvangers over de jaren 1844, 1845 en 1847, op interesten

van geconsigneerde gelden heeft overgebragt, terwijl zij door deze

comptabelen als hoofdsom van consignatien waren verantwoord.

Deze sommen bestaan als volgt

:

1°. Voor het dienstjaar 1844 in eene som van f 17.255, wegens
interest die bij een proces-verbaal van rangregeling, door den
regter, met de geconsigneerde hoofdsom is vermengd, en vervol-

gens tusschen de regthebbenden verdeeld.

De ontvanger te Arnhem heeft het gerangschikte beloop uitbe-

taald en geheel als hoofdsom verantwoord,
i In September 1849 heeft de Algemeene Rekenkamer bepaald,

dat de som van f 17.255 niet als hoofdsom kon worden verevend

;

als interest is zij in de wet van den 30sten October 1848 niet

begrepen
;

zij ontbreekt dus aan de som
,
die bij deze wet voor

de verevening der in het jaar 1844 betaalde interesten is aan-
gewezen.

2°. Aan de som voor het jaar 1845 toegestaan ontbreekt f7.79.
Deze spruit voort, uit betalingen gedaan door den ontvanger

der registratie en domeinen te Amsterdam , ingevolge proces-ver-

baal van rangregeling van den koopprijs van een geregtelyk uitge-

wonnen perceel.

Bij dat proces-verbaal wordt de executant gerang-
schikt voor f 175.02

en de procureur voor .......... 182.425

In 1841 heeft de ontvanger dienvolgens uitbetaald:

aan den executant op de hoofdsom der consignatie f 167.18

op de interesten daarvan » . . . i ... i 7.84

f 175.02

aan den procureur op de hoofdsom . . . i . f 181.415
en op de interesten . i t « ; » . . ; i . 1.01

f 182.42 5

terwijl het overschot van den geconsigneerden koopprijs eerst

in het jaar 1845 aan den geëxecuteerde is uitbetaald geworden,
met de daarvan verschenen interesten.

Deze uitbetaling is te zamen gesteld als volgt

:

Overschot der hoofdsom i J i f 222.745
Interesten * . . * ; 5 ; 4 i . ; i . . 28.61

f 251.353

De Algemeene Rekenkamer heeft echter in September 1849
bepaald

,
dat deze uitbetalingen niet anders kunnen verevend

worden
,
dan in voege als volgt , te weten aan den

Hoofdsom. Interesten. Totaal.

Executant . . f 175.02 f 0.00 f 175.02

Procureur. . 182.42 3 0.00 182.425
Geëxecuteerde 213.89 5 36.40 250.29 5

f 571.34 f 36.40 f 607.74

Hieruit volgt dat de sommen van f 7.84 en f 1.01 niet zijn

aangenomen onder de in 1841 betaalde interesten, en dat de som
van f 36.40, in stede van f 28.61, geheel op het jaar 1845 is

overgebragt.

In de som van f 3185.45 , bij de wet van den 30sten October
1848 voor het jaar 1845 aangewezen, is voor interesten van de
onderwerpelijke consignatie slechts begrepen ..... f 28.61

Volgens de bepaling van de Algemeene Rekenkamer
moet het zijn 36.40

Te kort . . f 7.79

En 3°. Aan de som voor het jaar 1847 ontbreekt f 986.215.

Bij een proces-verbaal van rangregeling is de uitbetaling be-

volen eener som van f 3692.98 5
,

een gedeelte uitmakende van
eene grootere geconsigneerde hoofdsom.

De ontvanger te Arnhem heeft de uitbetaling geheel op de

geconsigneerde hoofdsom verantwoord ,
hoewel het uitbetaalde

beloop was te zamen gesteld als volgt

:

Hoofdsom f 2,706.77

Interesten 986.213

f 3,692.985

De Algemeene Rekenkamer heeft bij de afsluiting in 1852 der

verantwoording van dezen ontvanger, de som van f 986.215 niet

verevend, omdat de som begrepen in de wet van den SOsten

October 1848, daartoe geene ruimte oplevert.

De onderwerpelijke wets-voordragt
,
voor zooveel zij interesten

f 14,207.88

8,665.81

2,269.59

1,308.655

890.505

f 27,342.44

16,547.265

f 43,889.705
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Opheffing der beperkende bepalingen in den Molukschen Archipel met opzigt tot Handel en Scheepvaart.

(Koninklijke Boodschap
;
Ontwerp van Wet

;
Memorie van Toelichting.)

over de jarcn 1844, 1845 en 1847 betreft, heeft dus geene andere
trekking dan om sommen als interesten aan te wijzen

,
die reeds

uit het fonds als hoofdsom zijn betaald. Het is dus hier bloot

eene quaestie van vorm, alzoo de Algemeene Rekenkamer heeft

verklaard deze niet te kunnen verevenen ,
dan uit krachte eener

wet.

Wat de sommen aangaat, welke bij de voormelde wet voor de

jaren 1841, 1842, 1843 en 1846 zijn vastgesteld, deze behoeven
geene verandering.

Omtrent de interesten over de jaren 1848— 1853 doet de Re-
gering opmerken , dat het beloop in art. 1 van het ontwerp niet

wordt uitgedrukt om niet andermaal in moeijelijkheden te ver-

vallen
,

gelijk die, blijkens het bovenstaande, uit de wet van
den 30sten October 1848 (Staatsblad n°. 74) voortgevloeid.

Overigens zal men ontwaren dat de terugbetaling van gecon-
signeerde gelden gedurende de jaren 1848 en 1849, belangrijker

dan ooit te voren is geweest. Dit is een gevolg van de toenma-
lige staatkundige gebeurtenissen

,
welke tot veel geregtelijke con-

signatien hebben aanleiding gegeven
,

en die vele regthebbenden
deden besluiten om de geconsigneerde gelden met den verschenen
interest terug te vorderen.

Het meerdere voor het jaar 1853 benoodigd is het gevolg van
de consignatie :

1°. van eene som van f 200,000 als waarborg voor de con-

cessie tot afdamming der Ooster-Schelde en het graven van een

kanaal door Zuid-Beveland

;

2°. van eene som van f 50,000 wegens de concessie tot het

aanleggen en in werking brengen van een onderzeeschen electro-

magnetischen telegraaph tusschen Nederland en Engeland; en

3°. van eene som van f 200,000 ,
wegens de concessie tot

aanleg van spoorwegen van Antwerpen naar Rotterdam.

Het spreekt van zelf dat het fonds der consignatien niet voort-

durend met het betalen van de interesten van zulke kapitalen kan
bezwaard worden.' In die rentebetaling zal op eene andere wijze

moeten worden voorzien.

Daartoe strekt art. 3 van het ontwerp.

Bij de Memorie van Toelichting en het Verslag betrekkelijk de

wet van den 30sten October 1848 (Staatsblad n°. 74) is reeds

melding gemaakt van het aankoopen van schatkistbiljetten ten

behoeve van het fonds der consignatien.

Wegens rente van die schatkistbiljetten over de jaren 1846

,

1847, 1848, 1849, 1850 en 1851 is een beloop van f 77,194.10

aan het fonds toegevoegd. Met 1852 heeft die bijvoeging opge-

houden door de aflossing dier schatkistbiljetten.

De Regering wenscht deze zaak tot de meeste eenvoudigheid

terug te brengen. Het aankoopen van schatkistbiljetten komt haar

voor, eene noodelooze complicatie te zijn geweest. De renten van
die schatkistbiljetten werden overgeboekt op het fonds der con-

signatien
,

en uit dat fonds wederom aan de regthebbenden uit-

betaald. In den grond intusschen was het de schatkist, waarin
de geconsigneerde gelden werden gestort, en die daarvoor aan
de eigenaars dier gelden renten betaalde.

Hetgeen derhalve meer aan renten van schatkistbiljetten in het

fonds is gestort dan het fonds te betalen zal hebben
, kan als

eene toevallige bate aan de schatkist worden verantwoord, en

voor de gewone rentebetaling zal men een post op de begrooting

kunnen uittrekken. Daarmede zou met 1854 een aanvang kunnen
worden gemaakt. De reeds in vroegere jaren ontvangen renten

zijn, blijkens de voorafgaande opgaven, ruim toereikend om de

renten, tot 31 December 1853 verschuldigd, te voldoen.

De Minister
,
van Finantien

,

Van Doorn.

IX. 1.}

KONINKLIJKE BOODSCHAP
,

ingekomen in de zitting

van den 20sten Junij 1853.

MIJNE HEEREN !

Het Wets-ontwerp, dat hiernevens aan U ter overweging wordt
voorgelegd, strekt tot opheffing der in den Moltikschcn Archipel

bestaande beperkende bepalingen met opzigt tot den handel en do

scheepvaart aldaar.

De gronden, waarop dat Ontwerp is rustende, zijn ontwikkeld

in de toelichtende Memorie waardoor liet is vergezeld.

En hiermede, Mijne Hoeren ,
bevelen Wij U in Godcs heilige

bescherming.

’s Gravenhagc , den 16dcn Junij 1853.

WILLE M.

[X. 2.]

ONTWERP VAN "WET tot opheffing der in den Moluk-
schen Archipel bestaande beperkende bepalingen met opzigt

tot den handel en de scheepvaart aldaar.

Wij WILLEM IH, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat het ter bevor-
dering van den handel in den Molukschen Archipel, en in het
belang van de ingezetenen aldaar, wenschelijk is, op te heffen

de beperkende bepalingen
, welke aldaar met opzigt tot den

handel en de scheepvaart bestaan.
Zoo is het , dat Wij

,
den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en
verstaan

,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Art. 1. Te rekenen van den dag dat deze wet zal zijn afgekondigd
te Amboina

,
te Banda , te Ternate en te Kajélie , kunnen

, behou-
dens het bepaalde bij art. 4 en de plaatselijke verordeningen
omtrent de opiumpacht , in die havens alle goederen zonder on-
derscheid , onverschillig onder welke vlag

, vrijelijk worden in- en
uitgevoerd

,
zonder betaling

,
hetzij van inkomende of uitgaande

regten, hetzij van tonnen-, haven- en ankeragiegelden
, en zonder

dat de handelaren aan eenige andere formaliteiten zijn onder-
worpen, dan die, welke onvermijdelijk worden geacht tegen ont-

voering van gouvernements-specerijen , namelijk te Amboina do
nagelen, en te Banda de notenmuskaat en de foelie.

Art. 2. Geene op Europesche wijze getuigde schepen wor-
den in de overige of kleine havens van de Molukkds ten handel
toegelaten.

Art. 3. In de havens in het vorige artikel bedoeld , worden geene
inkomende of uitgaande regten geheven van goederen met inlandsche

vaartuigen van of naar Amboina, Banda , Ternate en Kajélie

bestemd.

Art. 4. Aan Onzen Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indie wordt vrijgelaten, de voor de Molukken bestaande verbods-

bepalingen omtrent den invoer van vuurwapenen en buskruid , in

eene of meer der opgemelde havens , naar omstandigheden te be-

stendigen, op te heffen en te herstellen.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst en dat alle ministeriele departementen
,
autoriteiten , collegien

en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uit-

voering de hand zullen houden.

Gegeven te

r

[X. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Toen bij de behandeling der staatsbegrooting voor het jaar 1851,

in het Verslag der Commissie van Rapporteurs het verlangen werd
geopenbaard tot ontvangst eener mededeeling van de inzigten der

Regering met betrekking tot de afschaffing van het stelsel van
uitsluiting in de Molukken, is daarop geantwoord, dat bij de

herziening van het Reglement op het beleid der regering van
Nedcrlandsch Indie zou worden in overweging genomen de op-

heffing of wijziging der nog bestaande beperkende bepalingen ten

aanzien van de vaart en den handel op de genoemde eilanden.

Daarbij werd echter opgemerkt, dat het thans gevolgde stelsel,

met opzigt tot de teelt der specerijen en levering aan het Gou-
vernement, bezwaarlijk met den naara van monopolie kan worden
bestempeld , en dat tegen eene opheffing van dat plaatselijk werkend
cultuurstelsel overwegende bezwaren bestonden.

De in- art. 106 van het nog werkende Reglement op het beleid

der regering van Nederlandsch Indie voorkomende beperkende

bepalingen betreffende de vaart en den handel op de Moluksche
eilanden zijn dan ook niet opgenomen in het ontwerp van regerings-

reglement, hetwelk bereids aan de Tweede Kamer der Staten-

Generaal aangeboden werd
,
terwijl bij de Memorie van Toelichting

het voornemen is uitgedrukt, om, na de bekrachtiging van dat

ontwerp , vaart en handel in de Molukken in overeenstemming te

brengen met het algemeenc stelsel, met het doel, om die gewesten

tot meer ontwikkeling te brengen en uit hunnen kwijnenden toe-

stand op te beuren. Uit het Voorloopig Verslag is het der Re-
gering gebleken, dat deze hare bedoeling vrij algemeen bijval heeft

gevonden en dat ,
zoo er te dien aanzien verschil van meening

bestond, zulks meer bepaaldelijk betrof liet, tijdstip van do verwe-
zenlijking daarvan.

Ondertusschen hebben zich nieuwe drangredenen voorgedaan

,

welke de overtuiging hebben verschaft, dat staatsbelang en billijk-

heid jegens de in- en opgezetenen der Moluksche eilanden mede-

brengen , den voorgenomen^ maatregel tot leniging en herstel niet

langer afhankelijk te maken van eene voorafgaande wettelijke vast-
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stelling van een nieuw Reglement op het beleid der regering in

Nederlandsch Indie.

De Moluksche eilanden zijn op nieuw door ziekte geteisterd

geworden ,
en laatstelijk hebben hevige aard- en zeebevingen groote

verwoestingen aangerigt en belangrijke schade berokkend, tot

welker leniging de Regering onverwijld en krachtdadig de onder-

steunende hand wenscht te reiken.

Met het oog op art. 3 van de additionele artikelen der Grondwet

en op de 1ste alinea van art. 5 der wet van 8 Augustus 1850

(Staatsblad n°. 47) ,
heeft de Regering gemeend dien maatregel aan

de goedkeuring der Staten-Generaal te moeten onderwerpen en

het daartoe thans aangeboden ontwerp van Avet strekt tot dat einde.

De sluiting der Molukken voor den grooten handel had oorspron-

kelijk ten doel de strengere handhaving van het bestaan hebbende

volstrekte gouvernements-monopolie der teelt van specerijen. *

Die teelt, vroeger over den geheelen Molukschen Archipel uit-

gestrekt, is later beperkt tot slechts enkele eilanden, alwaar de

Oost-Indische Compagnie hare krachten het meest had gevestigd.

Om zeker te zijn van het uitsluitend bezit van het vooral te dier

tijde zoo kostbare product, Averden door haar, buiten de evenbe-

doelde eilanden
,
de nagelen- en notenboomen uitgeroeid, en dat

stelsel, door jaarlijksche zoogenaamde hongytogten , op regelmatige

wijze onderhouden.

Ofschoon het monopolie ook gedurende de tusschenbesturen

der Engelschen in de Molukken van 1794 tot 1802 en van 1810

tot 1817 werd gehandhaafd
,
heeft zulks echter niet belet , dat de

cultuur der nagelen en noten intusschen naar andere punten van

den aardbol werd overgebragt
,
als : Isle de Frame

,
Gayenne , Bra-

zilië in vroegeren, Singapoera Poeloe Pinang in lateren tijd.

Al dadelijk na de weder-inbezitname der Molukken heeft een

punt van onderzoek uitgemaakt de vraag: of het monopolie en

afsluitingstelsel behoorde te worden vervangen door vrije cultuur,

vaart en handel.

Eene in 1820 naar de Molukken gezonden speciale commissie

oordeelde het monopoliestelsel onbestaanbaar met de belangen van

het Gouvernement en de bevolking
;
en dat gevoelen vond de Gou-

verneur-Generaal van der Capellen bevestigd
,
toen hij in 1824 per-

soonlijk de Molukken bezocht.

Het onderzoek van dien landvoogd loste zich op in zijne besluiten

van den 15den April 1824, n°. 1, 29 April 1824, n°. 5 , en 27

Mei 1824 ,
n°. 1 ,

opgenomen in de Indische Staatsbladen van

datjaarnos
. 19 a, 21a en 26 b, waarbij nieuAve bepalingen werden

in werking gebragt omtrent het binnenlandsch bestuur en het be-

heer der finantien ,
en voorts, hoezeer het stelsel van uitsluitende

levering aan het Gouvernement binnen engere grenzen handha-

vende, echter onderscheidene verordeningen werden daargesteld tot

verbetering van den toestand der bevolking.

Voornamelijk behoorde daaronder de afschaffing van de hongy-

togten en der extirpatien, waardoor de teelt van specerijen door

particulieren geene verbodene zaak meer bleef
;

hierdoor en door

de vroegere overplanting der nagelen- en notencultuur naar elders
,

kan worden gezegd dat het monopoliestelsel
,

in algemeenen zin

,

was opgeheven.

Voor zoover het stelsel van uitsluitende levering aan het Gou-
vernement nog bestond op enkele eilanden, werd de opheffing aldaar

onderworpen aan de beslissing van het Opperbestuur
;
maar inmiddels

verhoogde de Gouverneur-Generaal den prijs , waarvoor de Am-
bonsche bevolking hare nagelen aan het Gouvernement moest

leveren ,
van 16 tot 24 duiten het pond en de belooning der hoofden

van, f 6.20 op f 13.10 den bahar van 550 ponden.

De slotsom der overwegingen., welke hier te lande daarop volg-

den
, Avas : dat de Bandasche eilanden in geen geval konden worden

beschouwd als geschikt voor een stelsel van vrije cultuur

;

dat de verpligte teelt en levering van notenmuskaat en foelie

door de perkeniers ,
op contract met het Gouvernement

,
op den

bestaanden voet moesten worden in standgehouden;

dat de gedwongen teelt en levering van kruidnagelen op de Am-
bonsche eilanden moesten gehandhaafd blijven;

dat met het stelsel van bestuur der Molukken voortaan moest

worden beoogd
,

de grootst mogelijke hoeveelheid specerijen te

verkrijgen, ten einde ze zooveel doenlijk te doen strekken tot voeding

van Neêrlands handel en nijverheid, en om, door de daling der

prijzen, eene algemeene voorkeur te verzekeren aan de specerijen

der Molukken , boven die welke in andere landen geteeld worden

;

dat tot bereiking van dat doel behoorden te strekken : het be-

houden der verpligte teelt van nagelen en noten, op de plaatsen

waar die van ouds had bestaan; het uitbreiden van die teelt door

doelmatige bepalingen
;

het krachtig bevorderen op alle andere

eilanden van deze en andere cultures
,

vergezeld van vrijheid in

de beschikking;

en eindelijk, dat bij voortduring uit den Molukschen handel be-
hoorden te worden geweerd alle vlaggen , behalve de Nederlandsche
en die der inlandsche natiën welke daarmede zijn gelijkgesteld.

Deze beslissingen steunden op de overweging, dat nergens in de

BUBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT. 1853. II.

Molukken voldoende rijpheid bestond om een stelsel van geheel

vrijen handel en regelmatige belastingen te kunnen invoeren
, ter-

wijl ’s Rijks geldelijke belangen zoodanigen maatregel ook uitdruk-

kelijk verboden
,

vermits het genoegzaam was gebleken dat, bij

gebrek aan een geregeld bestuur op de meeste der Moluksche
eilanden, het heffen van belastingen zich zou moeten bepalen tot

eene weinige met der daad bezette punten.

Het werd bovendien betwijfeld of bij eene opheffing der dwang-
cultuur de nijverheid der inboorlingen Avel verder zou gaan dan
het inzamelen der vruchten van de bestaande en in het Avild

groeijende boomen, zonder, in de eerste j aren althans, uit eigen

aandrift, aan nieuwe aanplantingen te denken.
Naar aanleiding van deze beslissingen werden door den inmid-

dels naar Indie vertrokken • Commissaris-Generaal Du Bus de

Ghisignies
,

bij besluit van den 13den Augustus 1827 (Indisch

Staatsblad n°. 80) ,
hoofdzakelijk de volgende bepalingen uitge-

vaardigd :

dat de gouverneur der Molukken zich
,
ten aanzien van de spe-

cerij en-teelt
,
ten doel behoort voor te stellen om, met loslating

van het oude beginsel, strekkende om slechts eene bepaalde hoeveel-

heid voort te brengen van den Molukschen bodem ,
integendeel de

meest mogelijke specerijen te verkrijgen, ten einde ze zooveel

mogelijk te doen dienen tot uitbreiding van handel en vertier

;

dat tot dat einde wordt behouden de van ouds bestaan heb-

bende verpligte teelt van notenmuskaat op Banda en van nagelen

op Amboina ; met inbegrip van de negorijen op den zuidkant van
het eiland Cerarn

,
welke onder het onmiddellijk gezag zijn gesteld

van de adsistent-residenten van Hila en Saparoea ;

dat op al zoodanige eilanden in de Molukken Avaar de verpligte

aanplant en levering niet bestaan, een ieder de vrije beschikking

heeft over de door hem te telen specerijen en andere producten;

dat wordt ingetrokken de verpligte leverantie van notenmuskaat
te Amboina, en dat de vrije beschikking over dat product (behou-

dens het verbod van invoer op Banda
)
aan de planters zou zijn

overgelaten ;

dat de bestaande verbodsAvetten op den handel in buskruid en

vuurwapenen
,
zoomede tegen den handel van vreemde schepen en

vaartuigen in de Molukken , in volle kracht blijven, terwijl in het

algemeen de schepen, welke tot den handel in de Moluksche
eilanden zijn toegelaten

,
zonder uitdrukkelijk verlof, aldaar nergens

mogen handelen dan te Arnbon
,
Banda , Ternate

,
Menado en

Kema

;

dat de praauwen, toebehoorende aan ingezetenen der Molukken ,

vrijelijk van het eene eiland van dien archipel naar het andere

ten handel mogen varen ;

dat de voormelde vijfhavens alleen toegankelijk zijn voor Neder-
landsche schepen

,
rcgtstreeks komende uit Nederland

,
dan wel

uit eene Nederlandsch-Indische bezitting of uit China , en voor

alle schepen en vaartuigen in Nederlandsch Indie te huis behoo-

rende of toebehoorende aan inlandsche vorsten of volkeren, met
welke de Nederlandsche Regering in vriendschap is , mits regt-

streeks komende van huis of van eene der Nederlandsche be-

zittingen ;

dat in de voormelde vijf havens mogen worden ter markt ge-

bragt
,
en tegen betaling van uitgaande regten uitgevoerd

,
alle

specerijen niet herkomstig uit ’s Gouvernements eigene plantagien

en mitsdien niet vallende onder het (in zoover) nog bestaande mono-
poliestelsel ;

mitsgaders alle andere voortbrengselen van den Moluk-
schen grond of van de nijverheid der bevolking;

dat te Amboina
,
Ceram en andere in deze residentie gelegen

eilanden verboden blijft de invoer van kruidnagelen en te Banda
die van notenmuskaat en foelie.

Ook de Commissaris-Generaal van den Bosch benoemde in 1833

eene commissie tot overweging van het denkbeeld om de verpligte

teelt van specerijen in de Molukken te laten varen en den handel

open te stellen. De slotsom van het uitgebragt rapport kAvam
daarop neder, dat de zaken aldaar zouden worden gelaten op den

bestaanden voet.

Tijd en ondervinding hadden evenwel geleerd ,
dat zoowel de

maatregelen van den Gouverneur-Generaal van der Capellen , als

van den Commissaris-Generaal Du Bus
,
geene vermeerdering der

welvaart of opbeuring der nijverheid in de Moluksche eilanden

hadden te weeg gebragt. Ofschoon Avel eenige oogenblikkelijke

verligting en leniging verschaft hebbende , was daarvan evenwel

niet ondervonden eene duurzame verbetering van het lot der be-

volking.

Ook de laatst afgetreden Gouverneur-Generaal zond eenen com-
missaris naar de Molukken om den staat van zaken te onderzoeken,

ook in verband met de destijds in overweging zijnde vrijverkla-

ring van Macassar.

In het verslag van dien commissaris wordt de handel te Amboina
,

Banda en Ternate als zeer onbeduidend voorgesteld.

Ondanks alle verbods-bepalingen en bij gemis van middelen tot

handhaving derzelve buiten onze etablissementen ,
wordt hij ter
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sluik gedreven door vreemdelingen en inlandsche handelaren van

elders, waardoor de wettige handel der Moluhken wordt onder-

mijnd
;
terwijl tot de clandestine invoeren nog wordt bijgedragen

door vreemde walvischvaarders die de Moluksche zee doorkruisen,

en aldaar ,
zoo doende

,
hunne waren met voordeel weten van de

hand te zetten.

Ook deze commissaris was van gevoelen dat de verpligte teelt

en leverantie der specerijen voor ’s hands , onder zekere bepalin-

gen ,
moest worden gehandhaafd ,

doch hij gaf in overweging om
de havens van Amboina ,

Banda en Ternate te verklaren tot

vrijhavens.

Die vrijverklaring werd tevens voorgestaan door andere geraad-

pleegde autoriteiten, ook naar aanleiding van de inmiddels besloten

vrijverklaring der havens van Macassar, Menado en Kema, waar-
door de nog overgebleven eigen en wettige handel der Moluhken

,

vooral ook op de Aroe-eilanden , benevens de Zuid-Ooster- en

Zuid-Wester-e\\an&en, met geheel verloop bedreigd werd.

De straks bedoelde gewezen landvoogd vereenigde zich met dat

gevoelen.

Hij achte het de pligt der Regering om zich het lot van hare

onderdanen in den Molukschen Archipel aan te trekken en te

trachten daarin verbetering te brengen
;

volgens zijn gevoelen

maakte het aanhouden eener gouvernements-cultuur
,

in sommige
gedeelten der Moluhken ,

het evenmin noodzakelijk, de, havens

dier eilanden voor den grooten handel gesloten te houden, als zulks

geacht werd op Java noodig te zijn, waar gedwongen cultuur en

levering op zoo veel uitgebreider schaal bestaat.

Die meening wordt door de Regering gedeeld.

Toen van geene oorden op de wereld, anders dan uit de Moluh-

ken, de specerijen werden in den handel gebragt; toen de Neder-

landers zich van de Moluhken en van den alleenhandel in de spe-

cerijen hadden meester gemaakt en daaruit voordeelen trokken,

welke zich schatten laten, wanneer men in aanmerking neemt dat

in 1790 nog in Nederland werd betaald:

voor een pikol kruidnagelen f 445.00

» » » foelie 2,251.00

)! » » notenmuskaat 1,067.00

toen kon de Oost-Indische Compagnie, en moest zij zelfs, om het

monopolie gestreng te kunnen handhaven,, kostbare en op ruime

schaal ingeriste etablissementen in dé Moluhken aanhouden.

Hierdoor ontstond, althans op de bezette punten
,
groot vertier

en heerschte welvaart ,
onaangezien de afsluiting van den Moluk-

schen Archipel voor den algemeenen handel en trpts al de strenge

maatregelen, welke in het belang van hét stelsel van monopolie

en afsluiting genomen werden.

Toen echter later Europa ook van elders dan uit de Moluhken

van specerijen voorzien werd ; toen deze omstandigheid de waarde
van het product der Moluhken aanmerkelijk deed dalen, moest de

omslag, welken het monopolie medebragt
,
noodwendig ingekrom-

pen worden. Vermindering van het vertier en van de daaruit

voortspruitende welvaart was daarvan het gevolg.

Nadat, sedert de stichting van Smgapoera, de sluikhandel op de

Moluhken moeijelijk was te weren, nam de achteruitgang meer en

meer toe.

In een land waar de middelen van bestaan in een betrekkelijk

kort tijdsbestek wegkwijnen en de bevolking bovendien door ziek-

ten en rampen buiten het bereik van menschelijke magt, zoo als

nu onlangs, herhaaldelijk geteisterd wordt, moet zij worden go-

bragt in eenen toestand, als die, welke in de Moluksche eilanden

wordt waargenomen.
liet stelsel van afsluiting der Moluhken tot handhaving van het

monopolie der specerijen had zijne waarde, zoolang daarmede ccn

groot doel bereikt werd, zoolang men het kon volhouden en het-

zelve geëerbiedigd werd. Maar van stonde aan dat de grooto

noodzakelijkheid vervallen was , en hetzelve feitelijk niet kon wor-

den volgehouden, werd het doodelijk voor den wettigen handel,

ten proiijtc van den vreemdeling ch den sluikhandelaar.

liet behoud van do verpligte teelt en de levering der specerijen

aan het Gouvernement tegen billijke prijzen wordt echter door de

Regering, met de meeste Indische autoriteiten, althans vooreerst,

geoordeeld te zijn zoowel in het belang van het Gouvernement
als van do betrokken bevolking. Voor het Gouvernement , omdat

hetzelve voor de zekere voordoden, welke uit de verpligte levering

thans worden genoten ,
en welke door geene geregelde belastingen

kunnen worden vervangon, de zeer onzekere kans zou moeten bc-

loopcn om dio voordeelen langs andere wegen to verwerven , waar-

voor te minder uitzigt bestaat, bij hetgeen hierboven reeds is

aangestipt omtrent de weinige neiging der bevolking tot werkzaam-
heid; en voor de bevolking, omdat zy wordt geacht niet rijp to

zijn, noch voor het hoogcre gevoel om uit eigen beweging door

arbeid te voorzien in het onderhoud van het huisgezin, noch om,
zonder gevaar voor bodrog, in zaken van handel to kunnen
worden gesteld tegenover Chinezen en Arabieren , dio er zich

voorzokor al dadelijk op zouden toeleggen hare 'producten op te

koopen, en des noods door voorschotten zich daarvan meester te

maken, om door hen te worden ter markt gebragt in de havens
van uitvoer.

Het zoo even opgemerkte is voorzeker meer van toepassing op
de teelt en levering der nagelen; maar ook ten opzjgte van het
Bandasche notenproduct bestaan eigenaardige bezwaren tegen de
loslating der verpligte levering.

Is de nagelen-cultuur en levering eene zaak , welke door de be-
volking onder het opzigt van hare hoofden wordt gedreven, die
der notenmuskaat op Banda geschiedt naar andere grondslagen,
namelijk bij wijze van overeenkomst met de eigenaars der perken,
die daarin een voldoend bestaan vinden. Ten opzigte van dezen
bestaat er dus nog minder drang om het stelsel van uitsluitende

levering aan het Gouvernement op te heffen, en daardoor prijs te

geven de belangrijke voordeelen, welke langs dien weg in ’sLands
schatkist vloeijen.

Van de vrijverklaring van de Moluksche havens moge al in de
eerste jaren geene aanmerkelijke uitbreiding van den groothandel
worden verwacht

,
zij zal evenwel voorzeker van gunstigen invloed

zijn op den toestand der bevolking, terwijl daardoor de gelegen-
heid zal zijn daargesteld om den geoorloofden handel, meer dan
thans geschieden kan , derwaarts te voeren

, en onder eene doel-
matige ' leiding een prikkel voor de bevolking zal ontstaan , om
door eigen krachtsontwikkeling het productief vermogen van den
vruchtbaren bodem te verhoogen, en door het te voorsch:jö brengen
van artikelen van uitvoer dea handel te verlevendigen en haren
toestand te verbeteren.

Vele Europesche en voorname inlandsche handelsvaartuigen,
ofschoon dan ook geene opzettelijke reizen naar de Moluhken onder-
nemende, om aldaar groote handelstransactien te sluiten, zullen

dan toch op hunne togten naar en van China, Hieuw-Holland,
Bengalen enz. de havens van den Molukschen Archipel aandoen,
al ware het vooreerst slechts als ververschingsplaatsen en tot aan-
schaffing van benoodigdheden voor de verdere reis.

Tot hetzelfde einde zullen de menigvuldige in die wateren krui-

sende vreemde walvischvaarders die havens binnenloopen.
Ternate , alwaar geene verpligte teelt en levering van specerijen

meer bestaat , doch hetwelk niettemin steeds in de afsluitings-

maatregelen is begrepen gebleven, zal zijnen vroegeren handel met
de Papoesche eilanden zien aanwakkeren, wanneer door de vrij-

verklaring de voorkeur niet meer behoeft te worden gegeven aan
de koopmanschappen, aldaar van Singapoera met Boeginesche
vaartuigen aangebragt; terwijl die haven niet meer zal zijn uit-

gesloten van den handel met de Manillavaarders , die nu slechts

de haven van Menado bezoeken.

De voorafgegane beschouwingen pleiten mede voor de openstel-

ling der haven van Kajélie'

,

op het eiland Boeroe in den Molukschen
Archipel gelegen ,

hetwelk als het voor de groote vaart best gelegen

middenpunt te beschouwen is.

Reeds nu wordt zij als ververschingsplaats meermaleu bezocht
door Britsche oorlogs- en andere vaartuigen op hunne togten naar
China, en door Zuidzee-visschers, die er eene voortreffelijke haven
en voorraad van hout, water en vee vinden. Het Gouvernement
bezit daar een fort, terwijl er ook eene nijvere Christen-bevolking

gevestigd is.

Wanneer daarbij wordt gelet op het vrij goede klimaat, dan
mag van de openstelling dezer haven voor den algemeenen handel,

met het oog op de toenemende vaart op Australië, met grond eene

meerdere ontwikkeling ook van dit etablissement worden te gemoet
gezien.

Verwezenlijken zich deze verwachtingen, dan zal, ook bij de

prijsverhooging , welke in 1850 andermaal voor de nagelen van
Ambon is toegestaan (*) , reeds veel zijn gedaan voor de bevolking

der Moluhken en in het bijzonder voor die van onze aldaar be-

staande etablissementen.

Het is op deze gronden, dat bij de Regering de overtuiging is

gevestigd dat , zonder het bestaande met betrekking tot de teelt

en de leverantie der specerijen te verlaten, de havens van
Banda , Ternate en Kajélie voor den algemeenon handel belmoren

to worden opengesteld als vrijhavens.

De gcldelijke gevolgen van do opheffing der tariven van inko-

mendo en uitgaande regten aldaar kunnen hierbij buiten aanmer-
king blijven ; veelal toch worden de ontvangsten te dier zake in

de Moluhken zelve , door de perceptiekosten overschreden.

De schatkist zal dan wel is waar ook derven de inkomende

regten, welke op .lava worden voldaan voor lijnwaden en andere

goederen voor de consumtie der Moluhken bestemd , waarvan het

bedrag met geene juistheid is op tc^gevcn, doch, behalve dat to

verwachten is, dat dit gemis zal worden vergoed door de mcer-

dore opbrengst van do verpachte middelen bij toegenomen wel-

vaart, blijft het middel over, om later, even als te Macassar

,

(«) Vnn a.; op 3o daiten bet pond voor de bevolking
, en Ten f i3.io op f *5 den bnüar I

,

vnn 5f»o pond voor de hoofden.
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eene matige directe belasting , onder de benaming van huistax ,
in

te voeren.

De bijzondere bepalingen van het wets-ontwerp schijnen overi-

gens geene bijzondere toelichting te vereischen.

In de vrijhavens van Macassar
,
Menado en Kema is de onbe-

lemmerde invoer en de verkoop van vuurwapenen en buskruid bij

de vrijverklaring toegestaan.

Het zou echter plaatselijk kunnen worden noodig geacht ,
hier

of daar in de Molukken te dezen opzigte niet zoo ver te gaan, en

men heeft derhalve gemeend de regeling van dit punt aan den

Gouverneur-Generaal te moeten overlaten.

Ook in de evengenoemde havens is de in- en uitvoer van opium §

aan geene regten of restrictive bepalingen onderworpen
,
behoudens

de naleving der plaatselijbe verordeningen , in het belang der

amfioenpacht daargesteld.

De Regering durft het vertrouwen koesteren
,
door het vooraf-

gegane genoegzaam te hebben toegelicht de wenschelijkheid
, dat

de voorgestelde maatregelen ,
waarop reeds meermalen werd aan-

gedrongen
,
niet worden verdaagd tot na de vaststelling van het

nieuwe Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch

Indie
,
en zij vleit zich dan ook

,
dat haar verlangen naar eene

spoedige beslissing door de wetgeving naar vermogen zal worden
bevorderd.

De Minister van Koloniën

,

Chs. F. Pahud.

[XI. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van

den 20sten Junij 1853.

MIJNE HEEREN !

In verband met de wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad

n°. 44) ,
worden aan U hiernevens ter overweging aangeboden tien

Wets-ontwerpen ,
strekkende tot het verleenen der hoedanigheid

van Nederlander 1

aan J. F. II. W. Sclmlze
,
te Leeuwarden

;

ii L. M. R. Couquerque, te Maastricht;

ii J. W. Stoll, te ’s Gravenhage ;

n F. Ortli
,
te Bruchem

;

ii C. F. J. Jaeger
,
te G roningen

;

ii A. A. RothpLtz
, te Veere;

ii C. F. W. Juzi, te Helder;

i) C. H. Schanze
,
te Utrecht

;

ii mr. J. Pinner , te Amsterdam
,
en

)> P. Foss
,
te Vierlingsbeek.

De redenen van die voorstellen zijn omschreven in de Memorien
van Toelichting, die, van bijlagen voorzien, de Ontwerpen ver-

gezellen.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage , den lGden Junij 1853.

WILLEM.

[XI. 2.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. F. H.
W. Schulze, te Leeuwarden.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
, dat Johann Franz Hein-

rich Wilhelm Schulze aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd

, en tevens , door
overlegging der bewijsstukken

, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet
, van den 28sten Julij 1850

(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Johann Franz Heinrich Wilhelm Schulze

,
pianofabrikant

,
geboren

te Berndorf (vorstendom Waldeck ), wonende te Leeuwarden (pro-

vincie Friesland).

Lasten en bevelen, enz.

[XL 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien van

het verzoek om naturalisatie van Johann Franz Heinrich Wilhelm
Schulze, geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-
voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Curtius..

[XI. 4.]
’

\ '
, ui

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van L. M. R. Cou-
querque, te Maastricht.

Wij WILLEM III , enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
, dat Louis Marie Rollin

Couquerque aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-
legging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-
ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet.
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Louis Marie Rollin Couquerque

,

gepensioneerd Oost-Indisch amb-
tenaar, geboren te Nielles-Lez-Andres (Keizerrijk Frankrijk

)

,

wonende te Maastricht (hertogdom Limburg ).

Lasten en bevelen , enz.

[XI. 5.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Louis Marie Rollin Cou-
querque, geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-
voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Cürtiüs.

[XI. 6.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. W. Stoll

te 's Gravenhage.

Wu WILLEM m, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johan Willum

Stoll aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als

Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-

legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten

voorgeschreven in art. - 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij
,
den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Johan Willum Stoll, kapitein ter zee, geboren te Dronlheim (Koning-

rijk Noorwegen ), wonende te ’s Gravenhage (provincie Zuidholland).

Lasten en bevélen
,
enz.

•

[XI. 7.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten, door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Johan Wdlum Stoll

,

geven

haar genoegzame aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan
te bevelen

.

De Minister van Justitie,

D. Donker Cürtiüs.
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[XI. 8.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van F. Ortli,

te Bruchem.

Wu WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat Friedolin

Ortli aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd

,
en tevens

, door
overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
[Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenirj artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Friedolin Ortli , waarnemend veldwachter, geboren te Glarus
( Zwitserland), wonende te Bruchem

,
gemeente Kerkwijk (provincie

Gelderland).

Lasten en bevelen
,

enz.

[XI. 9.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien van

het verzoek om naturalisatie van Friedolin Ortli

,

geven haar

voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan te

bevelen.

De Minister van Justitie ,

D. Donker Ccrtius.

[XI. 10.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van C.F. J. Jaeger,

te Groningen.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Carl Friedrich

Jidius Jaeger aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven

om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken
,
opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet , van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44) ,

heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten , voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal ,

hebben goedgevonden en verstaan
,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Carl Friedrich Julius Jaeger
,
geograaph en lithograaph

,
geboren te

Hammerstein (Koningrijk Pruissen
) ,

wonende te Groningen (pro-

vincie Groningen).

Lasten en bevelen , enz.

[XI. ll.j

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aanzieu

van het verzoek om naturalisatie van Carl Friedrich Julius Jaeger

,

geven haar voldoende aanleiding do tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.

De Minister van Justitie
,

D. Donker Cürtiüs.

[XI. 12.

J

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van A. A. Roth-

pletz , te Veere.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Albert Alexander

Rothpletz aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd

,
en tevens

,
door

overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. (5 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850

(Staatsblad n°. 44) ,
heeft doen blijken van het bezit der vercisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, j

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze":

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Albert Alexander Rothpletz, kapitein bij het 7de regement infan-
terie, geboren te Aarau (Zwitserland), wonende te Veere (provincie
Zeeland).

Lasten en bevelen
,
enz.

[XI. 13.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
, door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Albert Alexander Rothpletz

,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt
aan te bevelen.

De Minister van Justitie
,

D. Donker Ccrtius.

[XI. 14.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van C. F. W. Juzi,
te Helder.

Wij WILLEM m, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Carl Friedrich
Wilhelm Juzi aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd

, en tevens, door over-
legging der bewijsstukken

,
opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44) ,

heeft doen blijken van het bezit der vereischten

,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is het

,
dat Wij

, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Carl Friedrich Wilhelm Juzi, officier van gezondheid der 2de klasse
bij de Marine, geboren te Naerten (Koningrijk Hannover)

,

wonende
te Helder (provincie Noordholland).

Lasten en bevelen, enz.

[XI. 15.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten, door de Regering ingewonnen ten aanzien van
het verzoek om naturalisatie van Carl Friedrich Wilhelm Juzi,
geven haar voldoende aanleiding te tegenwoordige wets-voordragt
aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Ccrtius.

[XI. 16.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van C. H. Schanze,
te Utrecht.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat Christian nermann
Schanze aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander to worden genaturaliseerd

,
en tevens

, door

overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850

(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,'

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-

staan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Christian Hermann Schanze

,

ingenieur-worktuigkundige
,
geboren

to Leipzig (Koningrijk Saksen), wonende to Utrecht (provincie

Utrecht).

Lasten en bevelen , enz.
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[XL 17.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aanzien

van bet verzoek om naturalisatie van Christian Hermann Schanze
,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt
aan te bevelen.

De Minister van Justitie ,

D. Donker Curtids.

[XI. 18.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van mr. J. Pinner,
ie Amsterdam.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat mr. Julius

Pinner aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als

Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-

legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
[Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten ,
voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
mr. Julius Pinner

,
advocaat, geboren te Pinne (Koningrijk Pruis-

sen), wonende te Amsterdam (provincie Noordholland).

Lasten en bevelen ,
enz.

[XI. 19.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,

door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van mr. Julius Pinner
,

geven
haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan
te bevelen.

De Minister van Justitie

,

D. Donker Curtius.

[XL 20.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van P. Voss,
te Vierlingsbeek.

Wij WILLEM Hl
,
enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Petrus Voss
aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als Neder-
lander te worden genaturaliseerd, en tevens, - door overlegging
der bewijsstukken

, opgenoemd in art. 6 der wet tot uitvoe-

ring van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(
Staats-

blad n°. 44) ,
heeft doen blijken van het bezit der vereischten

,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Petrus Loss, schoolonderwijzer, geboren te Kessel (Koningrijk
Pruissen

)

, wonende te Vierlingsbeek (provincie Noordbrabant).
Lasten en bevelen, enz.

[XI. 21.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
, door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Petrus Voss, geven haar
voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan te
bevelen.

De Minister van Justitie
,

D. Donker Cürtiüs.

[XI. 22.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor de

Ontwerpen van Wet tot naturalisatie van J. F. H. W. Schulze

en negen anderen ; uitgebragt in de zitting van den 25sten

Junij 1853.

De tien wets-ontwerpen
,
strekkende tot het verleenen der hoe-

danigheid van Nederlander aan J. F. II. W. Schulze, L. M.
R. Couquerque

, J.W. Stoll, F. Ortli
,
C.F. J. Jaeger, A. A. Roth-

pletz
, C. F.W'Juzi, C. H. Schanze, mr. J. Pinner en P. Foss —

welke wets-ontwerpen bij de Koninklijke boodschap van den
16den Junij 1853 zijn ingezonden ,

— hebben bij het onderzoek in

de Afdeelingen der Kamer tot geene bedenkingen aanleiding

gegeven.

De taak der Commissie van Rapporteurs bepaalt zich derhalve
tot het doen kennen van deze uitkomst bij het tegenwoordig
stuk

, hetwelk , volgens het voorschrift van art. 35 van het

Reglement van Orde der Kamer , als Eindverslag voor de ge-

noemde wets-ontwerpen geldt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs , den 24sten

Junij 1853.

Donker.
Van Deinse.
Van den Heuvel.
Sleeswijk Venino.
Bieruma Oosting.

[XII. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 20sten Junij 1853.

mijne heeren

Nevens deze wordt aan U ter overweging aangeboden een

Ontwerp van Wet, tot lijdelijke instandhouding in het hertogdom
Limburg van eenige Belgische wetten en besluiten betrekkelyk de

schutterijen en burgerwachten (garde civique).

De redenen, tot dat Wets-ontwerp geleid hebbende, zijn ont-

wikkeld in de toelichtende Memorie, welke daarby gevoegd is.

En hiermede
,
Mijne Heeren

,
bevelen Wij U in Godes heiligs

bescherming.

’s Gravenhage
,
den 16den Junij 1853.

[XII. 2.]

WILLEM.

ONTWERP VAN WET tot tijdelijke instandhouding in het

hertogdom Limburg van eenige Belgische wetten en besluiten
' beirekkelijk de schutterijen en burgerwachten

(
garde civique).

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat de termyn

,

waarvoor krachtens de wet van den 29sten Mei 1852 (Staats-

blad n°. 106) , eenige wetten en verordeningen van vreemden
oorsprong in het hertogdom Limburg, met uitzondering van
Maastricht en St. Pieter

,
tijdelijk in stand zijn gehouden , den

3den Junij dezes jaars vervalt
,

en dat eene verlenging van dien

termijn, voor sommige dier Avetten en verordeningen, door do
omstandigheden wordt gevorderd,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. In het hertogdom Limburg, met uitzondering van Maas-
tricht en St. Pieter, kunnen

,
tot dat daarin nader bij de wet zal zijn

voorzien
,
in stand worden gehouden de Belgische wetten en be-

sluiten van 31 December 1830 (Buil. off. n°. 57) ,
18 Januarij

1831 (Buil. off. n°. 7) ,
22 Junij 1831 (Buil. off. n°. 63), en

2 Januarij 1835 (Buil. off. n°. 1), betrekkelijk de schutterijen

en burgerwachten (garde civique).

Art. 2. Deze wet verbindt van den dag harer afkondiging.

Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden ge»
plaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, col-

legien en ambtenaren
,
wien zulks aangaat , aan de naauwkeurige

uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
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Verlenging van den termijn bij Art. 2g3 der Gemeentewet gesteld.

(Koninklijke Boodschap
;
Ontwerp van Wet

;
Memorie van Toelichting.)

[XII. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De uitzonderings-toestand, waarin het hertogdom Limburg met
opzigt tot de wetgeving verkeert, is, ten aanzien van het onder-
werp der schutterijen

,
dezelfde gebleven.

De tijdelijke instandhouding der Belgische verordeningen be-

treffende dat onderwerp in Limburg van kracht, is, in afwachting
van de algemeene herziening der Nederlandsche wetgeving op de
schutterijen , nog gevorderd.

Bij de wet van den 29sten Mei 1852 ( Staatsblad n°. 106) is

,

gelijk bij vroegere wetten , de termijn van voorloopige instandhou-
ding op één jaar bepaald.

Ofschoon de Regering het vaste voornemen heeft zoodra moge-
lijk tot eene algemeene herziening der wet op de schutterijen over
te gaan

, is het echter niet te veronderstellen dat die herziening reeds
tegen de maand Junij des aanstaanden jaars zal zijn tot stand ge-
komen.

• Om die reden schijnt het
,
nu de uitzonderings-toestand van

Limburg met opzigt tot de wetgeving zich slechts tot dit onderwerp
bepaalt

,
de voorkeur te verdienen

,
de voorloopige instandhouding

der Belgische verordeningen in Limburg niet weder aan eene vaste

tijdsbepaling van een jaar te binden, maar dien termijn onbepaald
te laten, in afwachting eener nieuwe wetgeving op de schutterijen.

De Regering meent daarom het tegenwoordig ontwerp van wet
te mogen doen strekken om de daarbij opgenoemde wetten en be-
sluiten van vreemden oorsprong in stand te doen houden, tot dat

daarin nader bij de wet zal zijn voorzien.

De ontbinding van de Tweede Kamer der Staten - Generaal
heeft de meer tijdige aanbieding van het wets-ontwerp verhinderd,

waardoor intusschen geen ongerief kan ontstaan.

De Minister van Binnenlandsche Zaken ,

Van Reenen.

[XIII. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP
,
ingekomen in de zitting van

den 20sten Junij 1853.

MIJNE HEEREN !

Wij bieden hiernevens aan U ter overweging aan een Ontwerp
van Wet tot verlenging van den termijn bij Art. 293 der Gemeente-
wet gesteld.

In de toelichtende Memorie, welke dat ontwerp vergezelt, worden
de gronden waarop het rust ontwikkeld.

Wij bevelen U, Mijne Heeren
,
in Godes heilige bescherming.

’s Gravenhage, den 16den Junij 1853.

WILLEM.

[XIII. 2.]

ONTWERP VAN WET tot verlenging van den termijn bij

Art. 293 der Gemeentewet gesteld.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat do termijn

,

waarvoor, krachtens art. 293 der wet van 29 Junij 1851
(
Staats-

blad n°. 85), de werking der artt. 4— 39, 131 en 132 dier wet in

gemeenten
,

welke geene vijf en twintig kiezers voor den Raad
tellen, voorloopig is geschorst, den 29sten Junij dezes jaars is

verstreken

;

dat cene verlenging van dien termijn door de omstandigheden
wordt gevorderd

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Statcn-Generaal
,
hebben goedgevonden en ver-

staan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Art. 1. De termijn, gesteld bij art. 293 der wet van 29 Junij

1851
(
Staatsblad n°. 85), wordt verlengd met één jaar.

Art. 2. Deze wet verbindt met den dag harer afkondiging.

Lasten en bevelen ,
enz.

[XIII. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Bij art. 293 der gemeentewet is de werking der bepalingen
,
welke

tot de verkiezing van leden van den gemeenteraad en van de bij

artt. 131 en 132 bedoelde commissie betrekking hebben, in ge-
meenten, welke geene vijf en twintig kiezers tellen, voor den tijd

van twee jaren geschorst. De bedoeling was
,
gelijk uit de Memorie

van Beantwoording van het Verslag der Commissie van Rappor-
teurs van de Tweede Kamer op art. 292 van het Ontwerp van
Gemeentewet blijkt, dat in dat tijdsverloop de vereeniging dier

gemeenten met andere tot stand zou komen. Dit is intusschen
thans niet mogelijk. Wel rijn in sommige provinciën de voor-
bereidende werkzaamheden tot vereeniging dier gemeenten afgeloo-
pen

,
en reeds eenige daartoe betrekkelijke ontwerpen door Gede-

puteerde Staten ingezonden , doch het einde van den gestelden
termijn is te spoedig op handen, om het onderwerp vóór dien tijd

door de wet te regelen.

Eene verlenging van den termijn schijnt dus noodzakelijk, en
hiertoe strekt het tegenwoordig wets-ontwerp. Hoezeer het hier

eene zaak van veel gewigt en grooten omvang geldt
, vertrouwt

de Regering , dat de voorstellen
,

welke zij dienaangaande zal

hebben te doen
,
tijdig genoeg aan de Vertegenwoordiging zullen

kunnen worden aangeboden, om binnen één jaar door de wet te

worden bekrachtigd. Zij stelt daarom de verlenging van den
termijn met slechts één jaar voor.

Uit hoofde van den drang der omstandigheden
,

is eene afwij-

king van den bij art. 2 der wet , houdende algemeene bepalingen
der wetgeving van het Koningrijk

,
gestelden regel noodzakelijk.

Van daar de bijvoeging van art. 2 van het ontwerp.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Van Reexen.

[XIV. l.J

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van
den 20sten Junij 1853.

MUNE HEEREN

!

Hiernevens wordt aan U ter overweging voorgelegd een Ontwerp
van Wet tot duurzame regeling van het beheer der gelden wegens
Verstrekkingen.

In de toelichtende Memorie, bij dat ontwerp behoorende, zijn

de redenen uiteengezet welke tot hetzelve hebben geleid.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage ,
den 16den Junij 1853.

WILLEM.

[XIV. 2.]

ONTWERP VAN WET tot duurzame regeling van het

beheer der gelden wegens verstrekkingen.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,
dat het noodzake-

lijk is , om het beheer der gelden
,
welke aan de Departementen

van Marine en van Oorlog wegens verstrekkingen zijn of wor-
den betaald

,
duurzaam te regelen

,

Zoo is het , dat Wij
,

den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-

staan
,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Art. 1. Door de Departementen van Marine en van Oorlog wordt
bij voortduring, voor zoover de belangen der dienst dit toelaten,

tegen- betaling , aan ’s Rijks koloniën , aan vreemde
,
gemeente- of

andere besturen, bijzondere personen of bijzondere inrigtingen

,

verstrekking van materieel en andere behoeften gedaan, mitsgaders

hulp en bijstand verleend.

Art. 2. De gelden daarvoor aan die departementen te betalen,

worden in ’s Rijks schatkist gestort en te zamen met die , welko

zich daarin te dezer zake reeds bevinden, tot aanvulling van

’s Rijks voorraad aangowend.
Art. 3. Die aanvul liug betreft steeds voorwerpen of behoeften

van denzelfden of gelijken aard, als verstrekt zijn.

Art. 4. Wegens elke verstrekking worden zoodanige bescheiden

opgemaakt, als dienen kunnen om, zoowel hetgeen verstrekt is,

als hetgeen daarvoor in rekening wordt gebragt ,
.behoorlijk aan

te wijzen.

Art. 5. Die stukken worden tot justificatie der ontvangen

gelden aan de Algemeene Rekenkamer overgelcgd.
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Duurzame regeling van het beheer der gelden wegens verstrekkingen.

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

Art. 6. De aanwijzingen van betaling en quitantien van over-

Btorting worden aan bet Departement van Finantien gezonden, en

het bedrag daarvan ten voordeele der departementen ,
dien bet

aangaat, geboekt.

Art. 7. Eene opgave der ontvangsten wegens verstrekkingen

wordt jaarlijks door de Departementen van Marine en van Oor-

log ,
aan de beide Kamers der Staten-Generaal

,
ter kennisneming

ingezonden.

Art. 8. Over de voorhanden gelden wordt niet
,
dan bij de wet,

beschikt.

Art. 9. De aanvragen om er over te beschikken worden in den

vorm eenep raming opgemaakt ,
en wel voor elk departement

afzonderlijk.

Art. 10. Op die raming zijn, zoodra zij bij de wet wordt
vastgesteld, al de voorschriften toepasselijk, welke op ?

s Rijks

geldelijk beheer bestaan.

Art. 11. Het bedrag der te doene uitgaven, bij de raming aan-

gewezen, wordt in de registers bij het Departement van Finantien

definitief afgeschreven.

Art. 12. De gelden, waarover op de raming , binnen den daar-

voor gestelden termijn, niet wordt beschikt, worclen als vrijval-

lend aangemerkt.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst ,
en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten,

collegiefi en ambtenaren
,

wien zulks aangaat
,
aan de naauwkeu-

rige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te
h

[XIV. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Onder de wets-ontwerpen ,
welke bij de nu ontbonden Tweede

Kamer der Staten-Generaal aanhangig zijn gebleven , behoort

het ontwerp tot duurzame regeling van het beheer der gelden wegens

verstrekkingen. De onverwijlde behandeling der zaak is intusschen

zeer wenschelijk en noodzakelijk
, omdat

,
zoo als uit de zamen-

stelling der begrootingen van de Departementen van Marine en
van Oorlog over dezen jare kan gezien worden

,
door die De-

partementen op bijdragen uit de gelden wegens verstrekkingen

is gerekend.

,
Indien evenwel deze wet met gemeen overleg var* de beide Ka-

mers der Staten-Generaal wordt aangenomen
,

dan verleent zij

nog geene bevoegdheid aan de beide Departementen om over eenig

geld te beschikken; daarvoor wordt alsdan, overeenkomstig de

artt. 8 en 9, nog nader eene andere wet vereischt
,

zoodat het is

na te gaan, dat er inderdaad bezwaar bestaat, en het spoedig
in overweging nemen der zaak hoogst wenschelijk is. Men vleit

zich ook dat het ontwerp daarvoor vatbaar zal worden bevonden,
omdat de aangelegenheid zelve voor vele leden der Kamer reeds

eene bekende zaak is , welke naauwelijks eene algemeene toelich-

ting schijnt te behoeven. Nogtans oordeelt men zich daarvan niet

ontslagen, omdat, zal de regeling der zaak duurzaam zijn, zij

ook moet steunen op vast daaromtrent aan te nemen beginselen

of begrippen. Men is het daarover eens
,
dat de verstrekkingen,

die bedoeld worden, onvermijdelijk, dat ze nuttig zijn; dat de
belangen van het Rijk die vorderen.

Yan daar dat in art. 1 van het ontwerp het doen der verstrek-

kingen op den voorgi’ond wordt gesteld
,
met aanwijzing aan wie

verstrekt wordt; waarbij van vreemde besturen en bijzondere per-
sonen in algemeenen zin gewag wordt gemaakt, vermits de onder-
vinding heeft aangetoond, dat

,
zullen bijv. onze schepen, die van

het Rijk zoowel als der koopvaardij
,

bijstand of hulpbetoon in

den vreemde erlangen, wij dan ook wederkeerig van onze zijde

hulp en bijstand behooren te verleenen.
’g Rijks voorraad mag echter door de verstrekkingen nief worden

verminderd. Hij wordt dus weder aangevuld.
Maar er is ook aanmaak van behoeften in ’s Rijks werkplaatsen,

welke in daggeld of op stuk wordt verrigt; en aankoop in het
algemeen

,
zoo als onder anderen van geneesmiddelen , waarvoor

uitgaven op de respective begrootingen worden gedaan
, welke

weder behooren te worden gerembourseerd, vermits de Departe-
menten van Marine en van Oorlog anders uitgaven zouden doen

,

vreemd aan het beheer aan hen toevertrouwd, hetgeen strijdig

zoude zijn met art. 121 der Grondwet.
Hetgeen uit de gelden wegens verstrekkingen achter wordt

aangekocht of aangemaakt, behooren voorwerpen of £>ehgeften te

zijn van denzelfden of gelijken aard.

Aan deze bepalingen zijn de artt. 2 en 3 toegewijd.
De artt. 4 en 5 strekken om

,
voor zooveel het Departement

van Oorlog betreft
,
aan een verlangen der Algemeene Rekenka-

mer te voldoen.

Toen in 1843 de zaak der verstrekkingen tusschen dat collegie

en het Departement van Oorlog geregeld werd, was er geen

sprake van zoodanige bescheiden
,
als nu in de genoemde artikelen

vermeld worden.
Het bewijs der ontvangen geldsommen scheen voldoende en ook

bij de bijzondere wetten omtrent het onderwerp der verstrekkingen

werd eene dergelijke overlegging niet gevorderd. Daar dit echter

van de zijde van Marine wel geschiedt, behoort hierin voor het

vervolg overeenstemming te bestaan, en de wet, aangenomen
wordende

,
zal met opzigt tot dit punt eene verbetéring in het

beheer en de verantwoording der gelden wegens verstrekkingen

aanbrengen.
De artt. 6 en 7 dienen tot bekrachtiging van hetgeen thans

plaats heeft.

Art. 8 schijnt bij eene wet van duurzame regeling niet over-

bodig. De bepaling strekt tot waarborg dat over de gelden , welke

,

ter zake, aan de Departementen van Marine en van Oorlog be-

taald -worden
,

niet anders dan door tusschenkomst der wetgeving
kan worden beschikt.

Art. 9 wijst den vorm aan der aanvragen , welke vereischt

wordt om over de gelden te beschikken , en wel voor elk depar-
tement afzonderlijk, zoo omdat dit meer regelmatig, als omdat het

een natuurlijk gevolg is der algemeene regeling van het onderwerp.

De credieten
,

die tot dusver op de gelden wegens verstrekkin-

gen bij de wet zijn toegestaan, konden in eene en dezelfde wet-
telijke beschikking vervat zijn. Het denkbeeld van raming sluit

die zamenvoeging of vereeniging uit.

Art. 10 neemt allen twijfel weg ten aanzien van de justificatie

der uitgaven. Deze kan, mag en moet niet anders wezen, dan
zoo als alle andere rijks-uitgaven in het algemeen. De redactie

van dit artikel is tevens zoo gesteld
,
dat indien in de voorschriften

van ’s Rijks geldelijk beheer verandering komt
,
die dan als van

zelf op de raming van uitgaven wegens verstrekkingen toepasselijk

worden.
Nog eene andere gedachte ligt bij dit artikel en de twee vol-

gende ten grondslag.

Men heeft namelijk begrepen , dat de wensch tot eene duurzame
regeling der zaak, van de Staten-Generaal uitgegaan en door de

daarbij betrokken departementen beaamd , als van zelf inhield

,

dat het stelsel van crediet-verleening moest ophouden ; dat de

zaak zoo nabij mogelijk met de beginselen op het werk der be-

grootingen bestaande, moest overeenkomen; dat de raming, welke
volgens het ontwerp zou worden opgemaakt, dus ook over een

bepaald tijdvak moest loopen ; dat daaraan ook het beginsel van
een dienstjaar moest verbonden zijn

;
dat uit dien h'oofde ook wel

de gelden
,

die wegens verstrekkingen inkomen
,
ten voordeele der

departementen dien het aangaat worden geboekt, maar dat van de

gelden
,

welke daaruit op de raming worden aangewezen
,

niets

meer tot het alzoo geboekt bedrag terugkeert; dat daarom het

bedrag der raming op de gelden in de schatkist voorhanden de-

finitief wordt afgeschreven , en dat, zoo daarover binnen den
daarvoor gestelden termijn niet wordt beschikt, die alsdan, even

als de gelden welke op de begrooting overblijven, aan de schatkist

vervallen. Wordt er alzoo, ten gevolge eener wet van duurzame
regeling, eene raming voor 1853 opgemaakt, dan geldt dit als

voor een dienstjaar, welke, volgens de tegenyoordige verorde-

ningen, met ultimo December 1854 finaal wordt afgesloten.

De ontvangsten zijn uit den aard der zaak aan geen dienstjaar

verbonden, maar om zoo te spreken doorloopende , en daarvan
wordt bij elke raming opgave gedaan, zoo als bij de eerste ra •

ming, die ten gevolge dit ontwerp, wet wordende, zal worden
opgemaakt, het juiste montant zal worden opgegeven van hetgeen

wegens verstrekkingen op ultimo December 1852 beschikbaar is.

’s Gravenhage ,
den 26sten Mei 1853.

De Minister van Oorlog
,

De Minister van Marine
,

Bon
. Fokstner van Dambenoy. J. Enslie.

[XV. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 20sten Junij 1853.

MIJNE HEEREN !

Het Wets-ontwerp, dat hiernevens aan U ter overweging wordt
aangeboden, strekt tot .wijziging van het Vide Hoofdstuk der

Staatsbegrooting voor 1852 (Kindergelden enz.).

De gronden, waarop dit Ontwerp rust, zijn ontwikkeld in de

Memorie van Toelichting, door welke het is vergezeld.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage
,
den lGden Junij 1853.

WILLEM.
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Wijziging van Hoofdstuk VI der Staatsbegrooting over i8 r
ia (Kindergelden enz).

(Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

[XV. 2.]

ONTWERP VAN WET strekkende tot wijziging van het

Vide Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1852 (Kin-

dergelden enz.)

Wu WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,
dat de noodzake-

lijkheid is gebleken eener wijziging van het Vide hoofdstuk der

begrooting van de staats-uitgaven voor het jaar 1852 ,
betreffende

het Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz.,

vastgesteld bij de wet van den 26sten December 1851
(
Staatsblad

n°. 195),
Zoo is het

,
dat Wij , den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en

verstaan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

Artikel 13 van het Vide hoofdstuk der begrooting van de staats-

uitgaven voor het jaar 1852 (Kinder-, school- en academiegelden
bij de Hervormden, Lutherschen, Doopsgezinden en Remonstran-
ten) wordt vermeerderd met f 6100

(
zes duizend een honderd

gulden
) ,

en mitsdien gebragt op f 174,100
(
honderd vier en zeventig

duizend een honderd gulden
) ; daarentegen wordt artikel 23 van het-

zelfde hoofdstuk over het jaar 1852 (Pensioenen) verminderd met
eene gelijke som van t 6100 (zes duizend een honderd gulden) en

mitsdien gebragt op f 189,400 (
honderd negen en tachtig duizend

vier honderd gulden).

Lasten en bevelen enz. -

[XV. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Voor kinder-, school- en academiegelden is bij artikel 13 van
het Vide hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1852 toegestaan

f 168,000. De behoefte daarvoor, welke in haar geheel eerst blijken

kan als al de daartoe betrekkelijke aanvragen en staten zijn inge-

komen en onderzocht, is nu gebleken te bedragen f 177,566.37,

zoodat er wederom een tekort bestaat , waarin voorziening wordt
vereischt. Even als in het tekort over 1850 en 185 L bij de wetten
van 19 Augustus 1851

(
Staatsblad n°. 119) en 26 April 1852

(Staatsblad n°. 91) voorzien heeft kunnen worden door eene bloote

wijziging der begrooting, zonder verhooging van het eindcijfer,

is zulks ook thans weder het geval. De som van f 3500 , bij

artikel 26 voor onvoorziene uitgaven toegestaan
, heeft geheel tot

aanvulling van artikel 13 kunnen worden aangewend. Hierdoor is

het tekort op dat artikel , ’t welk anders f 9566.37 zou bedragen

,

verminderd tot bijna f 6100, en hierin kan wederom worden
voorzien uit een overschot op artikel 23 (Pensioenen), voor 1852
geraamd op f 195,500, waarvan ruim f 8000, zijnde iets meer dan
4 per cent , onbesteed kan blijven. Het onderwerp .is omstandig
toegelicht bij gelegenheid van de behandeling der voormelde wetten
van den 19den Augustus 1851 en 26sten April 1852 ,

weshalve
men vermeent zich thans te kunnen bepalen bij de opmerking, dat

de hoofdoorzaak van het tekort weder gelegen is in de toenemende
behoefte voor theologische academiegelden, door het vermeerderd
aantal studenten. Blijkens den staat van ontleding der betalingen

wegens kinder-, school- en academiegelden over de jaren
1845 — 1850

,
gevoegd bij de Memorie van Toelichting van den

28sten April 1851 (n°. XCVIII van het drukwerk voor de Staten-
Generaal

,
zitting 1850 — 1851), was voor theologische academie-

gelden over 1850 benoodigd ruim f 22,700. Aan dien staat sloot

zich aan de ontledingsstaat van dezelfde betalingen over het jaar

1851, gevoegd bij de Memorie van Toelichting van den 6den
Maart 1852 (n°. XCII van het drukwerk voor de Staten-Generaal

,

zitting 1851— 1852), volgens welken staat voor theologische aca-
demiegelden over 1851 noodig is geweest bijna f 27,600. Blijkens

den aan den voet dezer Memorie geplaatsten staat van ontleding

der betalingen wegens kinder- , school- en academiegelden over
het jaar 1852, welke zich aan den voorgaanden aansluit, is voor
theologische academiegelden over 1852 benoodigd bijna f 35,000,
zijnde f 7400 meer dan over 1851. Ook de gewone academie-
gelden zijn toenemend geweest, daar hiervoor, blijkens de voor-
melde staten, noodig was: over 1850 bijna f1325, over 1851 bijna

f 1850; terwijl daarvoor over 1852 gevorderd wordt bijna f2300.
De vergelijking der kindergelden over 1851 en 1852 levert bijna

geen verschil op, zijnde het benoodigde daarvoor over 1852 slechts

f 100 meer; terwijl voor schoolgelden de behoefte over 1852 ruim
f 650 minder is dan zij over 1851 heeft bedragen.

STAAT van ontleding der gedane en

academiegelden over liet jaar i852.

nog te doene betalingen wegens Kinder--
,
school- en

\

Kinder- School- Gewone Theologi-

academie- sche acade- Totaal.
' gelden. gelden. gelden. miegelden.

Betaald tet Febrilarij $53.

Nederduitsch-Hervormden f 79,576.25 f 13,391.25 f 1,735.17 f 31,330.50 f 126,033.17

Waalsch » » » 300.00 300.00

Lutherschen 3,643.75 500.00 1,650.00 5,793.75

Doopsgezinden 5,256.25 343.75 50.00 1,400.00 7,050.00

IVog tc voldoen.

Nederduitsch-Hervormden f 28,140.00 f 4,323.75 f 364.45 f 200.00 f 33,028.20

Waalsch » 1,936.25 300.00 100.00 100.00 2,436.25

Herstelde Lutherschen 681.25 100.00 )) 781.25

Remonstranten 1,781.25 312.50 50.00 » 2,143.75

Totaal . . . f 121,015.00 f 19,271.25 f 2,299.62 f 34,980.50 f 177,566.37

’s Gravonhage, don Sden Juny 1853.

De Minister van Finanticn, voorloopig belast met het bestuur van het

Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz..

Van Doorn.
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Naturalisatie van F. L. G. Salbach en negen anderen.

(Koninklijke Boodschap
;
Ontwerpen van Wet

;
Memorien van Toelichting.)

[XVI. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingelcomen in de zitting van

den 20sten Junij 1853.

MUNE HEEREN

!

In verband met de wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad

n°. 44) ,
worden aan U hiernevens ter overweging aangeboden tien

Wets-ontwerpen ,
strekkende tot het verleenen der hoedanigheid

van Nederlander ,

aan F. L. G. Salbach

,

te Utrecht;

» C. F. S. Pape
,
te Aalten;

» F. Schlegel , te Leyden

;

?> J. A. II. Striethorst
,

te Amsterdam;
» J. F. F. J. Pistor , te Bennekom;
» II. J. Crameer

,

te Sourabaija
;

H G. F. L. Giesecken

,

te Roermond;
» C. H. Grohé

,

te Rotterdam

;

i> J. II. Peters
,
te Kampen , en

I) II. J. J. Hardmann, te Venlo.

De redenen van die voorstellen zijn omschreven in de Memorien
van Toelichting, die, van bijlagen voorzien, de Ontwerpen ver-

gezellen.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage , den 16den Junij 1853.

WILLEM.

[XVI. 2.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van F. L. G. Sal-

bach, te Utrecht.

Wij WILLEM Hl, enz.

AlzooWij in overweging genomen hebben, dat Fridericus Ludovicus

Gottliebus Salbach aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd

,
en tevens , door

overlegging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het
,
dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Fridericus Ludovicus Gottliebus Salbach

, officier van gezondheid der

lste klasse
,
geboren te Gnesen (Koningrijk Pruissen

) , laatst gewoond
hebbende te Utrecht (provincie Utrecht ), thans op reis met Zijner

Majesteits fregat Doggersbank.

Lasten en bevelen, enz.

[XVI. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien van

het verzoek om naturalisatie van Joliann Fridericus Ludovicus
Gottliebus Salbach

,
geven haar voldoende aanleiding de tegenwoor-

dige wets-voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie

,

D. Donker Cürtius.

[XVI. 4.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van C. F. S. Pape

,

te Aalten.

Wu WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,

dat Carl Franz

.

Sebald Pape aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd

, en tevens , door over-
legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot
uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-
ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is het , dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

BIJBLAD VAN DE NEDEKLANDSCHE STAAT3-COURANT. 1853. II,

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Carl Franz Sebald P.ape

,
predikant, geboren te Dusseldorf

(Koningrijk Pruissen
) ,

wonende te Aalten (provincie Gelderland).

Lasten en bevelen , enz.

[XVI. 5.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Carl Franz Sebald Pape

,

te Aalten
,
geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-

voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Curtius.

[XVI. 6.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van II. Schlegel

,

te Leyden.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Ilermann
Schlegel aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als

Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-
legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten

voorgeschreven iu art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij ,
den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en verstaan ,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Hermann Schlegel , conservator van ’s Rijks Museum te Leyden

,

geboren te Altenburg (hertogdom Saksen-Altenburg)

,

wonende te

Leyden (provincie Zuidholland).

Lasten en bevelen
,
enz.

[XVI. 7.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten ,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Hermann Schlegel
, te

Leyden
,

geven haar genoegzame aanleiding de tegenwoordige

wets-voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Curtius.

[XVI. 8.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. A. H. Striet-

horst, te Amsterdam.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen liehben , dat Joseph Arnold
Heinrich Striethorst aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd

, en tevens
, door

overlegging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet
, van den 28sten Julij 1850

(Staatsblad n°. 44) ,
.heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt hij deze verleend aan
Joseph Arnold Heinrich Striethorst, koopman, geboren te Rheind
(Koningrijk Pruissen)

,

wonende te Amsterdam (provincie Noord-
holland).

Lasten en bevelen
,

enz.

[XVI. 9.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien van
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Naturalisatie van F. L. G. Salbach en negen anderen.

(Ontwerpen van Wet; Memorien van Toelichting. 1

!

liet verzoek om naturalisatie van Joseph Arnold Heinrich Striet-

korst

,

te Amsterdam

,

geven haar voldoende aanleiding de tegen-

woordige wets-voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie

,

D. Donker Cuktius.

[XVI. 10.]

ONTWERP VAN YvrET tot naturalisatie van J. F. F. J. Pis-

tor, te Bennekom.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweginggenomen hebben, dat Johann Franz Frie-

drich Julius Pistor aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven

om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet
,
van den 28sten Julij 1850

{Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten , voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal ,

hebben goedgevonden en verstaan
,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Johann Franz Friedrich Julius Pistor
,

gepensioneerd sergeant

,

ridder der Militaire Willems-orde 4de klasse, geboren te Keulen

(Koningrijk Pruissen), wonende te Bennekom (provincie Gelderland).

Lasten en bevelen , enz,

[XVI. 11.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aanzïeu

van het verzoek om naturalisatie van Joliann Franz Friedrich

Julius Pistor
,
geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige

wets-voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie

,

D. Donkek Curtius.

[XVI. 12.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van H. J. Cra-
meer , te Soerabaija.

Wij WILLEM IH
,
ENZ.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Heinrich J ulian

Crameer aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd

,
en tevens , door

overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
( Staatsblad n°. 44) ,

heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

tcn, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is het, dat Wij

,
den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
lleinrich Julian Crameer

,
kantoorbediende, geboren te Aienhuis

(Koningrijk ILannover), wonende te Soerabaija (eiland Java).

Lasten en bevelen
,
enz.

[XVI. 13.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van lleinrich Julian Crameer

,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.

De Minister van Justitie

,

D. Donkek Curtius.

IXVI. 14.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van G.F. L. Gie-

scekcn, te Roermond.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat Gcorg FriedAch
Ludwig Giosecken aan Ons zijn verlangen heeft to kennen gegeven

om als Nederlander te worden genaturaliseerd, èn tevens, door
overlegging der bewijsstukken

, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
[Staatsblad n°. 44) ,

heeft doen blijken van het bezit der vereischten

,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het
,
dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal
,
hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Georg Friedrich Ludwig Giesecken, officier van gezondheid 2de klasse,

geboren te Corbach (vorstendom Waldeck
) , wonende te Roermond

(hertogdom Limburg).

Lasten en bevelen, enz.

[XVI. 15.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten, door de Regering ingewonnen ten aanzien van
het verzoek om naturalisatie van Carl Georg Friedrich Ludwig
Giesecken, geven haar voldoende aanleiding te tegenwoordige wets-
voordragt aan te bevelen.

„ ' De Minister van Justitie

,

D. Donkek Curtius.

[XVI. 16.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van C. H. Grohe',

te Rotterdam.

Wij WILLEM EU, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Charles Henri
Grohé aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd

,
en tevens

, door

overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het
,
dat Wij ,

den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-

staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Charles Henri Grohé

,
koopman

,
geboren te Perouse (Koningrijk

Wurtemberg
) ,

wonende te Rotterdam (provincie Zuidholland).

Lasten en bevelen ,
enz.

[XVI. 17.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Charles Henri Grohé
,
geven

haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan
te bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donkek Cuktius.

[XVI. 18.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. II. Peters

,

te Kampen.

Wu WILLEM IH, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann Heinrich

Peters aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als

Nederlander te worden genaturaliseerd , en tevens , door over-

legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

K
uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850

)
(Staatsblad n°. 44), lieoft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal
,
hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Johann Heinrich Peters, doctor in do genees-, heel- en verlos-

kunde, geboren to Emmcrich (Koningrijk Pruissen), wonende te

Kampen (provincie Overijssel).

Lasten en bevelen , enz.
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Opening van eenen nieuwen termijn ter vervulling derformaliteiten
,
bedoeld bij art. 9 der Wet van 28 Julij i 85 o (Naturalisatie).

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

[XYI. 19.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten ,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Joliann Heinrich Peters ,

geven baar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.

De Minister van Justitie ,

D. Donker Curtius.

[XVI. 30.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van H. J. J. Hard-

mann ,
te Venlo.

Wij WILLEM III
,
enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Herman Joseph

Jacob
1
llardrnann aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven

om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850

( Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het
,
dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal
,
hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Hermann Joseph Jacob Hardmann
,
gewezen schatter van het slagt-

vee, geboren te Julich (Koningrijk Pruissen)
,
wonende te Venlo

(hertogdom Limburg).

Lasten en bevelen, enz.

[XVI. 21.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Hermann Joseph Jacob

Hardmann
,
geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige

wets-voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie
,

D. Donker Curtius.

[XVI. 22.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor de

Ontwerpen van Wet tot naturalisatie van E. L. G. Salbach
en negen anderen

;

uitgebragt in de zitting van den 25sten

Junij 1853.

De tien wets-ontwerpen ,
strekkende tot het verleenen der hoe-

danigheid van Nederlander aan F. L. G. Salbach
,
C. F. S.Pape,

H. Schlegel , J. A. H. Striethorst, J. F. F. J. Pistor
,
II. J. Crameer

,

G. F. L. Gieseclcen
, C. II. Gróhé, J. H. Peters en II. J. J. Hard-

mann — welke wets-ontwerpen bij de Koninklijke boodschap van
den 16den Junij 1853 zijn ingezonden — hebben bij het onderzoek
in de Afdeelingen der Kamer tot geene bedenkingen aanleiding
gegeven.

De taak der Commissie van Rapporteurs bepaalt zich derhalve
tot het doen kennen van deze uitkomst bij het tegenwoordig stuk

,

het voorschrift van art. 35 van het Reglementhetwelk

.

volgens
van Orde der Kamer, als Eindverslag voor de genoemde wets-ont-
werpen geldt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs
,

den
24sten Junij 1853.

Donker.
Van Deense.
Van den Heuvel.
Sleeswijk Vening.
Bieruma Oosting.

[XVII. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 20sten Junij 1853.

MIJNE SEEREN !

Bij het Wets-ontwerp dat Wij hiernevens aan U ter overweging
aanbieden

,
wordt voorgesteld het openen van eenen nieuwen ter-

mijn ter Vervulling der formaliteiten, bedoeld bij art. 9 der wet
van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad n°. 44).

De toelichtende Memorie, welke dat Ontwerp vergezelt, zet de

redenen uiteen, die tot hetzelve hebben aanleiding gegeven.

En hiermede, Mijne Pleeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

's Gravenhage ,
den IGden Junij 1853.

WILLEM.

[XVII. 2.]

ONTWERP VAN WET tot het openen van eenen nieuwen

termijn ter vervulling der formaliteiten , bedoeld bij art. 9

der Wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad n°. 44).

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben ,
dat verschillende

personen
, aan wie door Ons , ingevolge art. 8 der wet van den

28sten Julij 1850 ( Staatsblad n°. 44), brieven van naturalisatie

zijn uitgereikt
,

hebben verzuimd
,

binnen den bij art. 9 dier

wet gestelden termijn, de geregistreerde brieven aan het be-
stuur hunner woonplaats te vertoonen

,
onder verklaring dat zij

de naturalisatie aannemen
,
en dat er termen zijn om aan die

personen de gelegenheid te geven om dat verzuim te herstellen,

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

Ter vervulling der voorwaarden
,

gesteld bij de 1ste alinea

van art. 9 der wet van den 28sten Julij 1850 ( Staatsblad n°. 44)

,

om te kunnen treden in het genot der regten, door naturalisatie

verkregen, wordt bij deze de bij de laatste alinea van datzelfde

artikel gestelde termijn van zes maanden voor zoodanige
,

tot

heden genaturaliseerden ,
welke verzuimd hebben daaraan te vol-

doen, op nieuw geopend voor den tijd van drie maanden , te

rekenen van den dag der afkondiging dezer wet.

Lasten en bevelen, enz.

[XVII. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Bij art. 9 der wet van den 28sten Julij 1850 ( Staatsblad n°. 44)

is bepaald, dat het genot der regten , door naturalisatie verkregen,

aanvangt, zoodra de wet, waarbij zij is verleend, van verbindende

kracht is geworden, en de genaturaliseerde aan het bestuur zijner

woonplaats de geregistreerde brieven van naturalisatie vertoond
,

en de verklaring afgelegd heeft
, dat hij de naturalisatie aanneemt

;

doch tevens, dat de naturalisatie vervalt, indien die aanneming
niet heeft plaats gehad binnen zes maanden

,
nadat de wet , welke

haar verleende
,
van verbindende kracht is geworden.

Verscheidene genaturaliseerden schijnen desniettemin in het

denkbeeld verkeerd te hebben, dat het ligten der brieven, onder

betaling der deswege verschuldigde regten, voldoende was, om hun
de hoedanigheid van Nederlander te verzekeren, en hebben dien

ten gevolge verzuimd de boven omschreven verklaring, onder ver-

toon der geregistreerde brieven , binnen den gestelden termij n af te

leggen.— Door dat verzuim zijn die naturalisatien derhalve regten

s

komen te vervallen, en de belanghebbenden hebben zich tot de

Regering gewend om daarvan zoo mogelijk herstel te verkrijgen.

Daar nu dit verzuim geheel ter goeder trouw en uit onbekend-

heid met de bepalingen eener slechts sedert kort werkende wet
gepleegd is

;
die genaturaliseerden overigens in alle opzigten aan de

vereischten hebben beantwoord , en ook de , krachtens de wet van
den 21sten December 1850 ( Staatsblad n°. 75), verschuldigde re-

gistratie-regten hebben voldaan, bestaan er bij de Regering geene

voldoende redenen om die verzoeken niet uit een gunstig oogpunt

te beschouwen.
Eene bloote inzage evenwel der bovengenoemde wet zal voldoende

zijn, om de overtuiging te vestigen, dat het ophouden der verbin-

dende kracht van verschillende bij de wet verleende naturalisatien

op geene andere wijze dan door de wetgevende magt kan worden
hersteld

,
en de Regering roept daarom ,

bij het indienen der te-
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genwoordige daartoe strekkende wets-voordragt
, de medewerking

in van de Staten-Generaal.

Die voordragt zelve is zeer eenvoudig en daardoor , naar liet Gou-
vernement meent, meest aanbevelenswaardig. De bovenvermelde
termijn van zes maanden ,

welke voor verschillende genaturaliseerden

was verstreken , wordt daarbij op nieuw geopend
, en de betrokken

gemeentebesturen daardoor gemagtigd , om de voor hen af te

leggen verklaringen, ook gedurende dat nieuwe tijdperk, te ont-

vangen, al is de wet, waarbij de naturalisatie verleend werd,
langer dan sedert zes maanden van verbindende kracht geweest.

Het bovenstaande zal , naar de Regering zich vleit
,
voldoende

zijn , om de wenschelijkheid van het tot stand komen der betrek-

kelijke wet aan tetoonen; doch de Regering meent tevens van deze
gelegenheid te moeten gebruik maken om eene bedenking op te

lossen , welke vroeger tegen eene wetsvoordragt van gelijke strekking
gemaakt werd.
Immers is, blijkens het Yoorloopig Verslag, dd. 11 Maart jl.

,

der Commissie van Rapporteurs over een wets-ontwerp van na-
genoeg gelijkluidenden inhoud

,
in eene der Afdeelingen van de

later ontbondene Tweede Kamer der Staten-Generaal het gevoelen
voorgestaan , en door de meerderheid der Commissie gedeeld

,
dat

door het ingediende voorstel een voornaam regtsbeginsel zoude
zijn geschonden.

Die beweerde schending wordt aangedrongen door de opmerking
dat het voorstel tot niet anders zoude leiden, dan tot het doen
herleven van iets dat niet meer bestaat.

Daargelaten nu de vraag , of het naar regtsbegïnselen de magt
des wetgevers zoute buiten gaan, om, wanneer daardoor geene

door derden verkregen regten worden geschonden
, een werkelijk

vernietigd regt te doen herleven ,
kan de Regering niet instemmen

dat zoodanige strekking in dit voorstel opgesloten ligt.

"Wel is waar is voor de personen
,
te wier behoeve dit wets-

ontwerp is aangeboden, uit kracht der wet van den 28sten Julij

1850 ( Staatsblad n°. 44) de gelegenheid gesloten, om, zonder

tusschentreding der wetgevende magt, het hun toegekende regt

van naturalisatie geldende te maken, maar dit regt, de erkenning

dat zij de vereischten in zich vereenigen die op naturalisatie

aanspraak geven, is in het afgetrokkene blijven bestaan.

De bepaling van art. 9 der laatstgenoemde wet stelt aan dit

in het afgetrokkene bestaande regt alleen de exceptio perpetua van
het niet afleggen der gevorderde verklaring binnen den wettelijken

termijn tegen, en tenzij van de bevoegdheid, om van deze uitslui-

ting gebruik te maken
,

op eene wettelijke wijze worde afstand

gedaan, blijft het niet vernietigde regt voor de bezitters zonder

vrucht.

Het onderwerp van het aanhangig wets-voorstel wordt dus door

de beginselen van het verjaringsregt beheerscht
, en even gelijk

het aan hem, die de verjaring ten zijnen behoeve in kan roepen,

vrijstaat om daarvan af te zien
,
kan de wetgevende magt eenen

vervallen termijn van uitsluiting verlengen
,
ofwel op nieuw openen,

zonder dat daarom met genoegzamen grond zoude kunnen worden
beweerd ,

dat zij iets deed herleven wat niet meer bestaat.

Deze
,
naar het inzien der Regering

,
allezins zuivere regtsbe-

ginselen vinden niet slechts hunnen grond in de bronnen der we-
tenschap, maar zijn ook meer dan eens door do wetgevende magt
zelve gehuldigd.

Het meest sprekende voorbeeld daarvan levert de wet van den
2den Mei 1851 (Staatsblad n°. 25), tot verlenging van den ver-

jaringstermijn der muntbiljetten van 1845.

De muntbiljetten, waarvan in die wet de rede is, hadden uit

kracht der wet van den 18den December 1845 (Staatsblad n°. 90)

geene gangbare waarde meer, omdat zij niet binnen den wette-

lijken termijn ter inwisseling waren aangeboden. Het verzuim

van dien termijn konde door de schatkist, zoo in als buiten reg-

ten, als eene exceptio perpetua aan den houder van ieder zooda-

nig muntbiljet worden tegengeworpen.

Naar de hier bestreden leer zoude dus de wetgevende magt,
Indien daartoe overigens termen aanwezig bevonden waren, ten

behoeve der houders van die muntbiljetten de uitgifte van nieuwe
muntbiljetten hebben moeten gelasten, ten einde niet in den

misslag te vervallen van iets te doen herleven wat niet meer
bestond.

Doch do Staten-Generaal hebben toenmaals aan do boven ont-

wikkelde beginselen , welke ook ten "rondslag van het laatst

bedoeld wets-ontwerp lagen , het zegel der goedkeuring gehecht,

en do tegenwoordigo Regering, wolko die beginselen ten volle

beaamt, vertrouwt dat do Vertegenwoordiging zich ook thans in

dezclfdo zienswijze mot haar zal voreonigen.

De Minister van Justitie ,

D. Donkeu Cüutius.

[xvm. ï.j

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van
den 20sten Junij 1853.

MIJNE HEKKEN !

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een Ontwerp van
Wet tot wijziging van het Tweede Hoofdstuk der Staatsbe^rootin"
voor 1852.

De gronden, op welke dat wets-voorstel rust, zijn ontwikkeld
in de toelichtende Memorie waardoor het is vergezeld

, en die van
eene bijlage is voorzien.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige
bescherming.

’s Gravenhage, den 16den Junij 1853.

WILLEM.

[XVIH. 2.]

ONTWERP VAN WET tot wijziging van het Ilde Hoofdstuk
der Staatsbegrooling voor 1852.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid
is gebleken eener wijziging van het Ilde Hoofdstuk der begrooting
van de staats-uitgaven voor het dienstjaar 1852 , betreffende de
Hooge Collegien van Staat en het Kabinet des Konings

, vastgesteld
bij de wet van den 23sten December 1851 (Staatsblad n°. 190)

,

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met ge-
meen overleg der Staten-Generaal

, hebben goedgevonden en ver-
staan

,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

Artikel 6 van het Ilde hoofdstuk der staatsbegrooting voor het
dienstjaar 1852 (Bureau- en locaalbehoeften en drulaverk voor de
beide. Kamers der Staten-Generaal

)
wordt vermeerderd met twee

duizend gulden (f 2000) en mitsdien gebragt op een en twintig

duizend een honderd vijftien gulden (f 21,115); daarentegen wordt
artikel 2 verminderd met twee duizend gulden (f2000), en mitsdien
gebragt op honderd vier en dertig duizend gulden

(
f 134,000).

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge-
plaatst ,

en dat alle ministeriele departementen , autoriteiten

,

collegien en ambtenaren
,
wien zulks aangaat

,
aan de naauwkeurige

uitvoering de hand zullen houden.

[XVIH. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Voor bureau- en locaalbehoeften en drukwerk voor de beide

Kamers der Staten-Generaal is op het 6de artikel van het tweede

hoofdstuk der begrooting van de staats-uitgaven voor het dienst-

jaar 1852 uitgetrokken f 19,115.

Over deze som is geheel beschikt. Een aantal vorderingen , die

tot dezen post belmoren, moeten nog worden voldaan, en welke,

voor zooverre zij reeds bekend zijn, een bedrag opleveren van
f 5644.951/2 i terwijl die, welke nog kunnen opkomen, bij raming
f 355.041/2 zullen beloopen, zoodat er noodzakelijkheid bestaat tot

aanvulling van het toegestane cijfer met f 6000.

Met opzigt tot deze meerdere behoefte moet worden opgemerkt,
dat het benoodigde niet afhankelijk is van den wil der Regering en
men zich bij de zamenstelling der begrooting

, aan de door de
huishoudelijke Commissie opgemaakte en door de Tweede Kamer
goedgekeurde raming der verschillende behoeften heeft moeten
gedragen ,

ofschoon de uitkomsten over de jaren 1850 en 1851 wel
deden vermoeden, dat hoofdzakelijk voor de kosten van drukwerk
te weinig in de raming was begrepen

, vermits over 1851 f 15,484.36

was benoodigd geweest, welk cijfer ook over het jaar 1852 is

bereikt, doch niet uit de daarvoor ingewilligde som van f 11,000
kan worden bestreden.

De Regering heeft liet wenschelijk geacht, in navolging van do

beido voorgaande jaren , ook nu weder eene specificatie van de
verschillende onderdeden van het artikel te moeten overleggen.

Daaruit blijkt dat de gezamenlijke uitgaven voor de Eerste Kamer
f 284.59 zyn gebleven beneden do raming, terwijl do uitgaven

voor do Tweede Kamer op vijf van do zeven onderdeden do raming
in meerdero of mindero mate te boven gaan , doch hoofdzakelijk

do kosten van drukwerk , hetwelk do raming met f 4637.21

overtreft.

Do gevorderde verhooging van artikel 6 met eene som van f 6000

kan slechts voor een gedcelto , en wel tot een bedrag van f 4000,
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plaats hebben uit bet 30ste artikel
(
Onvoorziene uitgaven) ,

hetwelk

daarna nog eene som van f 130.57 zal overlaten
,
doch welk

bedrag beschikbaar zal moeten blijven tot aanvulling, zoo noodig,

van andere artikelen van het hoofdstuk. In de dan nog ontbre-

kende f 2000 zal zonder verhooging van het hoofdstuk kunnen
worden voorzien ,

en wordt mitsdien voorgesteld het 2de artikel

(Schadeloosstelling van de leden der Tweede Kamer
)
met die som

te verminderen
,
waartoe die post ruimte overlaat

, en daarentegen
het 6de artikel met gelijke som te vermeerderen.

De Minister van Finantien ,

Van Doorn.

[XVIII. 4.]

SPECIFICATIE van de geraamde en uitgegeven sommen op de verschillende

onderdeden van het artikel Bureau- en locaalbehoeften en drukwerk voor de

beide Kamers der Staten-Generaal

,

voor het dienstjaar 1

8

5 2 .

ONDERDEELEN. Geraamd. Uitgegeven.

VERSCHIL.

Meerder. Minder.

[ Schrijfbehoeften en bindwerk f 400.00 f 506.00 f 106.00 )J

« Licht 150.00 151.20 1.20 )>

j-,
, ) Brandstoffen 580.00 524.50 V f 55.50

juerste ukcltho* • « ( d . i i 1 • •,

\ Briefporten en andere kleine uitgaven 10.00 28.50 18.50 - »

H
Onderhoud en schoonhouden der localen 450.00 562.755 112.755 )>

F Aankoop en onderhoud van meubelen 400.00 65.86 » 334.14
\ Drukwerk

,
daaronder begrepen het correctieloon. . 900.00 766.595 )> 133.405

f 2,890.00 f 2,605.41 f 238.455 f 523.045

L Schrijfbehoeften en bindwerk f 1,650.00 f 2,215.12 f 565.12 »

1 Licht 525.00 485.82 ï) f 39.18

) Brandstoffen 950.00 1,496.02 546.02 )>

Tweede Kamer. . \ Briefporten en andere kleine uitgaven 50.00 121.74 71.74 » •

J Onderhoud en schoonhouden der localen 850.00 1,104.19 254.19’ ))

f Aankoop en onderhoud van meubelen 1,200.00 1,094.445 » 105.555

^
Drukwerk

, daaronder begrepen het correctieloon. . 11,000.00 15,637.21 4,637.21 ))

f 16,225.00 f 22,154.545 f 6,074.28 f 144.735

VERZAMELING.
Fierste Kamer
Tweede Kamer

f 2,890.00

16,225.00

f 2,605.41

22,154.54 5

f 238.455

6,074.28

f 19,115.00 f 24,759.955 f 6,312.735

Af : het minder. . . 667.78

Blijft meerder . . f 5,644.955

523.045

144.735

667.78

[XVIII. 5.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het
Ontwerp van Wet tot wijziging van het Ilde Hoofdstuk der
Staatsbegrooting voor 1852

; uitgebragt in de zitting van
den 25sten Junij 1853.

Het bij de Koninklijke boodschap van den 16den Junij jl. der
Kamer aangeboden Ontwerp van Wet tot wijziging van het Ilde
Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1852 heeft bij het onderzoek
in de Afdeehngen tot geene bedenkingen aanleiding gegeven.
De taak der Commissie van Rapporteurs voor het genoemde

Wets-ontwerp bepaalt zich dienvolgens tot het doen kennen van
dezen uitslag der overweging bij het tegenwoordig stuk, hetwelk,

BIJBLAD VAS DE SEDERLAND3CHE STAAT3-COURA.Tr. 1853. II.

volgens art. 35 van het Reglement van Orde
,

als Eindverslag

over dat Ontwerp geldt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie, den 24sten Junij 1853.

• Mackay.
Van Lennep.

Dieks.

Boeije.

Van Bosse.



Verslag omtrent den staat der Hooge-
,
Middelbare en Lagere Scholen over 1

8

5 i— i852.

(Missive; Regeringsverslag.)

[XIX. 1 .]

VERSLAG der Commissie tot onderzoek van de geloofs-

brieven van de leden gekozen in het kiesdistrict Dordrecht.
(Opgenomen in het Verslag der Handelingen, zitting van
den 20sten Junij.)

[XX. 1.]

MISSIVE, ingekomen in de zitting van den 21 sten

Junij 1853.

’s Gravenhage ,
den 20sten Junij 1853.

Ik heb de eer UHEG. bij deze, ingevolge het bepaalde bij

art. 191 der Grondwet, aan te bieden het Verslag aan de Staten-

Generaal omtrent den staat der Hooge-, Middelbare en Lagere
Scholen over I 801/52 .

De Minister van Binnenlandsche 'Laken
,

Van Reenex.

[XX. 2.]

VERSLAG omtrent den staat der Hooge-, Middelbare en

Laqere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over

1851—1852.

Omtrent dit verslag, waarvan de inrigting en zamenstelling

overigens dezelfde zijn als die der vorige, valt alleen aan te mer-
ken, dat het in volledigheid heeft gewonnen door het opnemen
van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, waarvan,
volgens gebruik, eenige bijzonderheden omtrent oorsprong, inrig-

ting en vruchten zijn medegedeeld.

HOOGESCHOOL TE LEYDEN.

In het collegie van curatoren is de heer P. du Rieu, op zijn

verzoek eervol ontslagen als burgemeester van Legden, vervangen

door den nieuw* benoemden burgemeester
,
den heer graaf van

Limburg Stirum.

Behalve door'het overlijden van de twee emeriti hoogleeraren

M. J. Mucquelyn en W. L. Mahne, behoord hebbende tot de

faculteit van geneeskunde en tot die der bespiegelende wijsbegeerte

en letteren
, heeft het personeel der hoogleeraren geene verandering

ondergaan.
Al de voorgeschreven collegien zijn regelmatig en onafgebroken

gehouden. De lessen zijn behoorlijk na het eindigen der groote

vacantie begonnen , behalve die in de natuurkunde, welke eerst

zijn aangevangen nadat de buitengewone hoogleeraar van zijne

zending naar de tentoonstelling te Londen was teruggekeerd. De
hoogleeraren hebben zich bij voortduring beijverd ten nutte der

studerenden werkzaam te zijn, en pogingen aangewend om het

onderwijs goede vruchten te doen dragen.

Op de piijsvragen, ten gevolge van ’s Konings welwillende be-

schikking in het vorige jaar bij deze hoogeschool uitgeschreven

,

zijn acht antwoorden ingekomen, te weten: in de godgeleerdheid

drie, in de regtsgeleerdheid dén, in de wijsbegeerte en letteren,

twee, en in de wis- en natuurkunde twee.

Vier dier antwoorden zijn der bekrooning waardig gekeurd.

Schrijvers waren : de studenten aan deze hoogcschooi L. A. J.

Burgersdijk en J. Bosscha Jr. in de wis- en natuurkunde,

J. A. Fruin in de regtsgeleerdheid en G. Birnie in de letteren.

In het algemeen heeft het gedrag der studenten tot geene aanmer-

kingen aanleiding gegeven en hebben zij de lessen geregeld en met

belangstelling bijgewoond. Op de collegien gaven zij veelal blijken

dat dit met vrucht had plaats gehad, en het onderwijs goed was
verstaan en begrepen.

Eenc opgave van het getal studenten op 31 December 1851

,

en van de piomotien gedurende 1851/52 , zoo omtrent deze als de

beide andere hoogescholen , volgt hierachter.

Het getal dissertatien gedurende dat tijdvak beliep een en veertig,

waarvan twee in de faculteit der godgeleerdheid, zeventien in die

der regtsgeleerdheid, zeventrcn in die der geneeskunde, drie in

dio der wis- en natuurkunde, en twee in die der wijsbegeerte en

letteren. Een der op theses in de regten tot doctor bevorderden

heeft gelijktijdig een geschrift in de Nederduitsche taal over een

onderwerp uit de diplomatische geschiedenis van Europa uitge-

geven.

Do bibliotheek heeft door aankoopen en geschenken vele aan-

winsten gedaan. Zij werd dooj- de studenten veel bezocht en was
voor dezen , voor de hoogleeraren en ook voor onderscheiden

binnen- en buitenlandsche geleerden van groot nut. De catalogus

'der handschriften, met zorg en nanmvkeurigheid afgewerkt ,
is in

druk uitgegeven en verkrijgbaar gesteld. Dit laatste is evenzeer
het geval met het tweede, deel van den catalogus der Oosterscho
handschriften. Voor bijna al de overige verzamelingen en kabi- 0

netten werden ter vermeerdering en uitbreiding en om die zoo-
veel mogelijk op de hoogte der wetenschap te houden, werktuigen

j]

en andere voorwerpen aangekocht. Hier en daar werden wen-
schelijke verbeteringen aangebragt. Zoo werd in den kruidtuin,

[

die over het geheel in zeer gunstigen staat verkeert, doch waar j

tot hiertoe de waterplanten eene slechte standplaats hadden, een
|

zoogenaamd aquarium ingerigt, waarin eenige van de meest j

belangrijke planten van onze zoete waters en die van andere landen
|

zijn geplaatst. De aanstelling van een prosector was niet alleen
voor het onderwijs in de anatomie en physiologie, maar ook voor-

liet kabinet zeer vruchtbaar.

Met de oprigling van het gemeente-ziekenhuis
, waarin mede de

]

academische cliniek zal worden vereenigd, is men in den tijd, I

waarover dit verslag loopt
, zoo verre gevorderd

, dat de vereischte J

voorstellen aan de Regering zijn gedaan.
De staat van onderhoud der academische gebouwen is voldoende.

De noodzakelijke vergrooting der localen van de bibliotheek en I

van het auditorium voor de lessen over scheikunde, industrie en
]

landhuishoudkunde
, de verbetering van het scheikundig laborato-

1

rium en de vervanging der onbruikbaar geworden kasten in den
|

kruidtuin door nieuwe en beter ingerigte
, maken nog stêeds onder- .

werpen van overweging uit.

Het Rijks-museum van Natuurlijke Historie verwierf, tegen af-

stand van dubbel voorhanden voorwerpen, van het Parijsche Museum
een aanzienlijk getal naturalien uit de binnenlanden van Zuid-
Amerika, te belangrijker , daar die aardstreek in het Museum
minder volledig vertegenwoordigd was dan wel andere wereld-

|

deelen
,

en bovendien menig minder voorwerp door betere kon
worden vervangen. Ook uit Londen bekwam het , op gelijke wijze,

,

éene menigte van de zeldzaamste voorwerpen
, in zulke oorden der

aarde te huis behoorende , van waar slechts Engeland ze in bezit

kan krijgen. Voorts werd het Museum verrijkt door onderscheiden
I

belangrijke geschenken, aangeboden door het genootschap Aatura
Artis Magistra, door voormalige ambtenaren in ’s Rijks koloniën,

en door binnen- en buitenlandsche geleerden
, beoefenaars der na-

tuurlijke historie. Overigens hebben zich in den laatsten tijd eenige
jongelieden, met meer volharding dan gewoonlijk plagt te geschie-

den, op de beoefening der natuurlijke historie toegelegd. De
vruchten daarvan zijn reeds merkbaar. Ook hebben vele beroemde
geleerden uit onderscheiden landen het Museum gedurende korteren
of langeren tijd bezocht en bestudeerd en daarin eenen rijken schat i

gevonden , zoo als in hunne geschriften wordt te kennen gegeven.
Met de bewerking van planten uit het Rijks-herbariuru hebben

zich weder onderscheiden personen onledig gehouden. Aan vele

inrigtingen en particulieren werden dubbelen afgestaan. Daaren-
tegen verkreeg het herbarium fraaije en rijke geschenken, waar-
onder meer bijzonder uitmunten planten uit JVubie en Abyssinie ,

ten bedrage van meer. dan 300 goed bepaalde soorten.

IIOOGESCHOOL TE UTRECHT.

In het personeel van curatoren en hoogleeraren heeft geene

verandering plaats gehad. De aangekondigde leSsen werden, met
slechts déne uitzondering ,

onafgebroken gehouden.

Voor de jaarlijks door den Koning uit zijne bijzondere middelen
toegezegde acht medailles werden ditmaal bij deze hoogesehool

prijsvragen uitgeschreven.

Het gedrag en de ijver der studenten leverden redenen op tot

volkomene tevi edenheid.

liet getal dissertatien beliep negen , waarvan twee in de faculteit

der godgeleerdheid, drie in die der regtsgeleerdheid, twee in die

der geneeskunde en twee in die der wijsbegeerte en letteren.

De academische verzamelingen werden in goeden staat onder-
houden. De bibliotheek ontving eene gift van f 2600, door eenige’

vermogende ingezetenen , uit belangstelling in den bloei der hooge-

school, bijeengebragt. Daarvoor werden vele kostbare werken
aangekocht.

De academische gebouwen verkeeren in het algemeen in vrij

voldoenden staat, met uitzondering van den toren, waarop de
sterrewaeht is geplaatst.

HOOGESCHOOL TE GRONINGEN.

Het collegie van curatoren is onveranderd gebleven.

Ter vervanging van wijlen den lieer Th. van Sioinderen, werd tot

hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde benoemd do

heer P. J. van Kerkhof , hoogleeraar aan het athenaeum te Maas-
tricht ,

wien het onderwijs in de scheikunde werd opgedragen

,

dusverre door den hoogleeraar Cl. Mulder gegeven. Deze nam
daarentegen op zich het onderwijs in de dierkunde en vergelijkende

ontleedkunde. Bij de medische faculteit werd tot buitengewoon

hoogleeraar aangesteld de heer J.van Deen, med. doctor to Zwolle.

Deze allezins noodige versterking van het onderwijzend personeel

heeft reeds goede vruchten gedragen.
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De aangekondigde lessen zijn alle regelmatig gehouden en op den

bepaalden tijd begonnen en geëindigd.

Het algemeen provinciaal
,
gemeente- en academisch ziekenhuis

werd voltooid, en zou bij den aanvang van het volgende studiejaar

in gebruik komen.

De studenten hebben ten aanzien van werkzaamheden en gedrag

reden tot tevredenheid gegeven. De mathematische studiën werden

echter niet met den gewonen ijver behartigd.

Het getal dissertatien beliep tien
,
waarvan negen in de faculteit

der geneeskunde en een in die der wis- en natuurkunde. De hoog-

leeraren der regtsgeleerdheid bleven het betreuren dat de meeste

jongelieden op theses promoveerden , niettegenstaande velen ten

volle berekend waren voor het schrijven eener wetenschappelijke

dissertatie.

De bibliotheek en verdere academische verzamelingen zijn be-

hoorlijk onderhouden en bevinden zich in goede orde. Van den

catalogus der boekerij werd weder een supplement uitgegeven.

De verzameling voor de vergelijkende ontleedkunde verkreeg van

den heer J. K. van den Broek, te Arnhem, ten geschenke een

honderdtal prmparaten betrekkelijk het zintuig des gehoors.

De academische gebouwen zijn goed onderhouden.

ATHENAEUM TE AMSTERDAM.

In het collegie van curatoren is geene verandering voorgevallen.

De in het vorig j aar benoemde hoogleeraar in de letteren, mr.

J. G. G. Booi, aanvaardde den 20sten October 1851 zijne werk-

zaamheden.
Het onderwijs is geregeld voortgegaan. De aangekondigde lessen

zijn gegeven met uitzondering van twee ,
waarvoor zich geene

hoorders hadden opgedaan, en van het collegie over de geologie;

welk vak in het vervolg om het andere jaar zal worden behandeld.

Het gedrag der studenten heeft geene aanleiding gegeven tot klagen.

Omtrent het geregeld bijwonen der collegien wordt over het alge-

meen een gunstig getuigenis afgelegd.

In October 1851 zijn op de studentcnrol nieuw ingeschreven

35 jongelingen. Het getal studenten is opgegeven 166 te bedragen.

Als men daarbij neemt de 62 leerlingen der clinische school, die

alle van het onderwijs van het athenaeum gebruik maken, wordt

het getal tot 228 opgevoerd.

Een jurist en twee theologanten zijn ter voltooijing hunner studiën

naar Legden vertrokken. Zes studenten zijn tot doctoren bevorderd.

Het physisch kabinet werd vermeerderd door aankoop van eenige

werktuigen en ontving, als legaat van wijlen den hoogleeraar

J. E. E. Voute, twee oude luchtpompen
,
die in goeden staat zijn

en voor de geschiedenis merkwaardig worden geacht. In het dage-

lijksch onderhoud van deze en andere verzamelingen is behoorlijk

voorzien. De bibliotheek, over welker ontoereikendheid steeds ge-

klaagd wordt, verkreeg, bij uiterste wilsbeschikking van genoemden

hoogleeraar, het belangrijk werk: Description des arts et métiers,

25 vol., folio, in nette banden. De kruidtuin', die steeds in bloei

en belangrijkheid toeneemt, bekwam weder een aantal merkwaar-

dige planten, waaronder van Java en de Kaap de Goede Hoop, en

werd door kenners en liefhebbers met belangstelling bezocht.

Aan het gebouw van het athenaeum hebben belangrijke her-

stellingen plaats gehad. Het scheikundig laboratorium wordt door

den steeds vermeerderenden toevloed van hen , die er zich 'oefenen

,

hoe langer hoe meer te klein bevonden.

ATHENAEUM TE DEVENTER.

Aan den voorzitter van het collegie van curatoren
,
mr. P. F.

Besier

,

is, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend. Een gelijk

verzoek, later ingediend door het lid van dat collegie mr. C. A.

van Munster Jordens, was in ad vijs gehouden.

In het personeel der hoogleeraren is geene verandering gekomen.

De aangekondigde lessen worden geregeld gegeven en bijgewoond.

De hoogleeraren hebben weder getracht, door openbare lessen,

ook buiten den kring hunner eigen toehoorders werkzaam te zijn.

De hoogleeraar Duijmaer van Twist vervolgde zijnen cursus over

staathuishoudkunde. De hoogleeraar van der Willigen opende

eenen nieuwen over natuurkunde ,
opzettelijk ten behoeve der

nijverheid. De hoogleeraar Cop zette dien over landbouw, door

beginselen van natuurkundige wetenschappen toegelicht
,
voort.

Het getal studenten bedroeg elf, waaronder vier nieuw aan-

gekomene. Daarvan waren drie voor de godgeleerdheid
,
zes voor

de regten, en twee voor de wis- en natuurkunde. De ijver en

de vorderingen van eenige jongelieden verdienen loffelijke ver-

melding. Voor het eerst werd een jongeling ingeschreven na
afgeloopen cursus der 2de afdeeling van het gymnasium. Een
ander ,

vroeger op dezelfde voorwaarden na toelatings-examen

aangenomen, bleef de lessen bijwonen. Bovendien waren er acht

pharmaceuten. Het getal toehoorders der lessen was dus een en

“twintig; hetgeen getuigt van vooruitgang.

De beschikbare subsidïen zijn nuttig besteed
; daarmede is be-

trekkelijk veel gedaan. Het physisch kabinet is met belangrijke

werktuigen verrijkt. Door den hoogleeraar in de Nederlandsche
letterkunde is aanvrage gedaan om eene buitengewone toelage

om de bibliotheek met hulpbronnen voor dat vak van studie te

voorzien. Door den hoogleeraar in de kruidkunde is aangedrongen
op de aanschaffing van een kostbaar werk als hulpmiddel voor
zijn onderwijs, en op uitbreiding van het laboratorium.

STEDELIJKE GYMNASIEN EN LATIJNSCHE SCHOLEN.

Even als vroeger bevat dit verslag wegens den staat dezer in-

rigtingen

:

I. de gedurende langer dan twee jaren voorloopig bestaande
gymnasien

;

II. de laatstelijk voorloopig opgerigte gymnasien

;

III. de reeds vroeger erkende gymnasien ;

IV. de gewone Latijnsche scholen.

I.

De gedurende langer dan twee jaren voorloopig bestaande

* gymnasien.

Het getal dezer inrigtingen is met een vermeerderd. Zij zijn

gevestigd te 's Hertogenbosch
,

Wageningen , Franeker
,
Kampen

,

Oldenzaal en Groningen.

De befigten uit 's Hertogenbosch zijn weder over het algemeen
gunstig. Het uitzigt op vermeerdering der leerlingen , ten gevolge
der vermindering van het minerval, is niet geheel onvervuld geble-

ven ,
daar hun getal van 19 tot 21 is geklommen.

De ijver, het gedrag en ook de vorderingen der meeste leer-

lingen worden geprezen. Vooral maakten de leerlingen der 1ste

afdeeling zich verdienstelijk. Over het dikwijls te huis blijven

van sommigen is niet meer geklaagd.
Voor volledige opleiding tot handel en nijverheid mist de 2de

afdeeling de vereischte hulpmiddelen. Daarentegen had een harer
leerlingen

,
voor de militaire academie te Breda opgeleid

,
bij het

toelatings-examen aldaar bijzonder uitgemunt.
Het gymnasium te Wageningen

, dat nu voor het eerst in deze

afdeeling voorkomt
, bevindt zich steeds in eenen staat van voor-

uitgang ,
zoodat zelfs het voornemen bestond tot vermeerdering van

het getal der docenten. De onderwijzer in de Hollandsche taal,

geschiedenis des Vaderlands en rekenkunde , bedankte voor zijnen

post en werd bij den aanvang van den cursus vervangen.
Te Franeker blijft het onderwijs, naar het oordeel der curato-

ren
,
dezelfde degelijkheid en deugdelijkheid behouden. Door toe-

vallig vertrek of verandering van bestemming is het getal leerlin-

gen eenigzins afgenomen. Voor de niet ruime jaarwedde ,
bestemd

voor een afzonderlijk onderwijzer in de geschiedenis, aardrijks-

kunde
,
fabelkunde en oudheden

, kon tot nog toe geen bekwaam
onderwijzer gevonden worden. Men vleide zich echter eerlang in

die betrekking te kunnen voorzien.

Bij het gymnasium te Kampen heeft de rector, van het hem verleend
verlof tot herstel van gezondheid teruggekeerd, zijne werkzaamheden
bij den aanvang van den cursus weder aanvaard, doch bleef hem

,
ter

voorkoming van alle stoornis in het onderwijs, volgens besluit van
den gemeenteraad

,
voor zooveel noodig

,
nog gedurende eenigen

tijd ter zijde staan de heer dr. E. Melder, die gedurende de
afwezigheid van den rector diens lessen had gegeven.
Aan den leeraar voor de Hoogduitsche en Engelsche taal- en

letterkunde werd een eervol ontslag verleend. Schoon zijn opvolger
eerst eenige maanden later in functie kon treden, werd het onder-
wijs door de andere leeraars zoodanig waargenomen, dat daaruit
weinig of geen nadeel voortvloeide.

Curatoren hadden bij het laatste examen de overtuiging ontvan-
gen dat de inrigting meer en meer aan de vereischten voldoet, en
alle vakken thans zeer voldoende worden onderwezen. Dat vrij

algemeen gunstig over de inrigting werd geoordeeld
,
meenden zij

ook daaruit te mogen afleiden, dat het getal leerlingen vrij aan-
zienlijk toenam. <

Het optreden van een nieuw hoofd aan het gymnasium te Olden-
zaal heeft aanvankelijk reeds eene vermeerdering van het getal

leerlingen ten gevolge gehad. De voorgenomen aanstelling van een

(

hulponderwijzer zou het onderwijs nog meer volledig maken.
15 Bij het gymnasium te Groningen oveyleed de eerste praeceptor ;

in die vacature werd door opklimming der tweede en derde prae-

ceptoren, en door de benoeming van eenen nieuwen derden prae-

ceptor voorzien. Het onderwijs bij deze inrigting blijft bij voort-

during voldoen.

Iï.

Voorloopig opgerigte gymnasien.

Het getal dezer gymnasien is dit jaar met drie verminderd
door den overgang van die te Doesborgh en te Gouda tot de erkende,

en van dat te Wageningen tot de langer dan twee jaren voorloopig
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bestaande gymnasien. Daarentegen is het getal met twee ver-

meerderd door de bijvoeging van Assen en Meppel. Deze maken
nu met BrieLle en Zierikzee de vier gymnasien uit van deze afdeeling.

De eerste cursus van het gymnasium te Brielle gaf aan curatoren

ruime stof tot tevredenheid , zoowel ten aanzien van het getal

leerlingen als van het gegeven onderwijs. Meest alle leerlingen

werden bij het gehouden examen met prijzen en eervolle getuige-

nissen
,
zoowel van ijver en vorderingen als van goed zedelijk

gedrag, tot hoogere klassen bevorderd. Bij het einde van den
tweeden cursus zal echter eerst naauwkeuriger over deze nieuwe
imïgting kunDen worden geoordeeld.

Het gymnasium te Zierikzee houdt zich aanvankelijk goed staande.

Het getal leerlingen heeft eene geringe vermeerdering ondergaan.
Om bijzondere redenen werd bij den afloop van den laatsten cursus
alleen examen afgenomen van de 1ste afdeeling, hetwelk een gun-
stigen uitslag opleverde. Na het hervatten der lessen zou de
2de afdeeling examen ondergaan; curatoren koesterden daarvan
mede de beste verwachting.

Schoon de inrigting te Assen dusverre onder de Latijnsche
scholen was geplaatst, is zij sinds vele jaren met de daad een
gymnasium, daar zij niet alleen dient tot opleiding voor de hooge-
8chool maar ook voor andere inrigtingen of betrekkingen. Regtens
was zij evenwel nog niet onder de gymnasien opgenomen. In
den aanvang van 1852 heeft het gemeentebestuur daartoe aanzoek
gedaan. Ten gevolge van bedenkingen op het reglement, kon
eerst tegen het einde van dat jaar hieraan worden voldaan.

Het onderwijs is in goeden staat en het getal leerlingen vrij

aanzienlijk. Bij het laatste examen werden acht leerlingen be-

kwaam geoordeeld om tot de academische 'lessen over te gaan.

De voorgenomene herschepping van de Latijnsche school te Meppel
in een gymnasium is in het begin van 1852 tot stand gekomen
en voldoet aanvankelijk wel. Het getal leerlingen is ,

hoofdzake-
lijk door de toevoeging van die der voormalige inrigting van
middelbaar onderwijs , van 8 tot 26 geklommen. Doch ook op
zich zelf is het getal toegenomen. Aangaande de vlijt der leerlingen

en het onderwijs worden gunstige getuigenissen gegeven.
De afschaffing der prijzen en het besteden der daarvoor toe-

gestane gelden tot het oprigten eener boekerij voor het gymna-
sium wordt door curatoren als een nuttige maatregel beschouwd.

ïiï.

Erkende gymnasien

.

Het getal dezer gymnasien is geklommen van veertien tot

zeventien door de in het vorig verslag vermelde toevoeging van
dat van Maastricht en den hiervoren aangewezen overgang van
die te Doesborgh en te Gouda. Zij zijn gevestigd te Arnhem

,

Doesborgh, Harderwijk, Nijmegen, Zutphen. Delft ,
Gouda, 's Gra-

venhage, Legden
, Botterdam

, Amsterdam, Haarlem
,
Middelburg

,

Leeuwarden, Deventer, Winschoten en Maastricht.
Curatoren van het gymnasium te Arnhem verklaren, dat de

opleiding aldaar voor de hoogescholen bij voortduring niets te

wenschen overlaat. Tot verbetering der opleiding van jongelieden
voor de militare vakken zijn nieuwe bepalingen gemaakt en maat-
regelen genomen. Een der onderwijzers tot andere functien geroe-
pen zijnde, is het door hem gegeven onderwijs verdeeld tusschen
den rector, den conrector en den lector in de wiskunde. De toe-

komst zal moeten leeren of de genomen maatregelen een gunstigen
invloed op de inrigting zullen uitoefenen, daar het verminderd
getal leerlingen ten bewijze kan strekken, dat zij in den laatste»

tijd niet is vooruitgegaan.

Omtrent het gymnasium te Doesborgh zyn niet dan gunstige

berigten ontvangen. Curatoren zijn ten hoogste tevreden over de
naauwgezetheid, waarmede de lessen zijn gegeven en bijgewoond,
en over de goede zamenwerking der docenten tot ontwikkeling
der leerlingen

, en tot bevordering van den steeds toenemenden
bloei dezer inrigting. Dit een en ander heeft dan ook aanleiding
gegeven om deze instelling, dadelijk na haar voorloopig tweejarig
bestaan , onder de erkende gymnasien op te nemen.

Het laatst gehouden examen leverde do duidelijkste blijken op

van welbesteden tijd en van de geschiktheid der leeraars. Het
Hebreeuwsch is onverpligt en onvergolden door den conrector on-

derwezen aan de leerlingen der hoogste klasse. Er werd nog

behoefte gevoeld aan eenige uitbreiding van het onderwijs in de

nieuwe tulen; daarvoor zullen, wanneer het beletsel van plaatsge-

brek zal zijn opgeheven, meerdere uren worden afgezonderd.

De goede verwachting die van de uitbreiding van het gymnasium
te Harderwijk gekoesterd werd, is, blijkens de ontvangen berigten

,

niette leur gesteld. Het getal leerlingen voor de hoogeschool be-

stemd is verdubbeld.

Te Nijmegen blijft do tweede afdeeling van het gymnasium steeds

nog schaars bezocht, schoon het getal leerlingen weder met tweo

toenam. Jntusschen verdient het gedrag der leerlingen voortdurend

lof. Bij het bezoeken der scholen en bij het openbare examen is

aan curatoren gebleken
, dat het onderwijs ook gedurende dit

schooljaar op eene doelmatige wijze is gegeven. Voor het ontvan-
gen van onderwijs in het Hebreeuwsch heeft zich weder niemand
aangeboden.
Aangaande het gymnasium te Zutphen zijn weder zeer voordee-

lige berigten ontvangen. Volgens curatoren ligt de oorzaak der
verkregen gunstige uitkomsten vooreen groot deel in de bekwaam-
heid en den ijver der onderwijzers en de methode van onderwijs
welke zij volgen, maar heeft de eigenaardige inrigting van dat
gymnasium daaraan ook eenig deel. Die inrigting , welke de aan-
dacht van deskundigen heeft getrokken en door hen is geprezen ,

bestaat daarin , dat de verschillende deelen van het onderwijs geheel
van elkander zijn gescheiden, en de opklimming der leerlingen tot

eene hoogere klasse alzoo niet afhankelijk is van de slotsom der
vorderingen, welke zij in de verschillende vakken gemaakt hebben

,

maar een leerling deel kan uitmaken van de vijfde klasse voor de
oude talen en tevens tot de eerste klasse voor de wiskunde

, voor
de nieuwe talen of voor de geschiedenis en aardrijkskunde kan
belmoren , en omgekeerd.
De leerlingen worden hierdoor genoodzaakt zich niet uitsluitend

toe te leggen op die vakken, waaraan op de gymnasien in den
regel de hoogste waarde wordt toegekend , maar leggen zich meer
dan anders het geval zou zijn, ook op de wiskunde toe , omdat geen
hunner tot de hoogeschool bevorderd wordt, die niet ook alle

klassen van het wiskundig onderwijs naar eisch doorgeloopen
heeft. De meening van sommigen , dat de geschiktheid tot letter-

kundige studiën in omgekeerde rede tot de vatbaarheid voor wis-
kundige wetenschappen zou staan, is, naar het oordeel van cura-
toren, door deze inrigting gebleken ongegrond te wezen; daaren-
tegen hebben zij de zekerheid erlangd , dat die leerlingen in den
regel het meest in de wiskunde uitmuntten, wier vorderingen

in de oude talen en in de andere vakken het grootst waren.
Als een bewijs van den toenemenden bloei der school wordt nog

vermeld, dat van de 72 leerlingen, die dezen cursus hebben
bijgewoond, slechts 23 in Zutphen woonachtig zijn

, zoodat niet

minder dan 49 van elders waren gekomen.
Te Delft gaat het onderwijs, op den vroeger vermelden voet,

geregeld voort. Behalve de gewone leervakken worden de gronden
der chemie en physica, zoomede de beginselen van het Javaansch,
Maleisch en Hebreeuwsch , bij voortduring onderwezen. Het gym-
nasium wordt dan ook

, behalve de gewone bestemming , meer en
meer eene kweekschool voor de Koninklijke Academie, aldaar

gevestigd.

Bij het gymnasium te Gouda

,

dat nu voor het eerst in deze

afdeeling voorkomt , worden door het onderwijzend personeel alle

pogingen aangewend om het onderwijs zooveel mogelijk goede
vruchten te doen dragen. De berigten , daaromtrent ontvangen,
zijn zeer voldoende.

Aangaande het gymnasium tc 's Gravenhage zijn geene bijzon-

dere berigten ontvangen. De inrigting is steeds in voordeeligen

toestand.

Bij de gymnasien te Legden en te Botterdam is alles in denzelf-

den toestand gebleven, en zijn van daar geene bijzonderheden

medegedeeld.

Zoowel wat het geven van onderwijs betreft
,

als ten opzigte

van de handhaving der orde, achten curatoren van het gymna-
sium te Amsterdam zich gelukkig aangaande het personeel der

leeraren, in het algemeen, het meest voldoende getuigenis te

kunnen afleggen. Het schoolbezoek, dat door eene afwisselende

commissie van twree leden uit het collegie van curatoren iedere

maand geregeld wordt gehouden ,
stelt hen in staat zich herhaal-

delijk te overtuigen van den ijver, de bekwaamheid en den goeden

wil , waaraan het geen van de docenten ontbreekt. De rector en

de conrector gaven hiervan een bijzonder blijk door zich geheel

belangeloos de moeite te getroosten, buiten den gewonen schooltijd,

eenige klassieke schryvers te behandelen, waarmede de leerlingen

anders aan liet gymnasium de gelegenheid niet zouden gehad
hebben kennis te maken. De onderwijzer in de Nederduitscho

taal en geschiedenis des Vaderlands, en de tweede onderwijzer in

de wiskunde, zijn op hun verzoek eervol ontslagen en vervangen.

De berigten van alle onderwijzers luiden gunstig, zoo ten aanzien

van de werkzaamheden en de vorderingen als van het gedrag der

leerlingen, inzonderheid der eerste afdeeling. Sommigen hebben
zich allerloffelijkst onderscheiden.

De vroegere klagt over het gemis aan goed voorbereidend onder-

wijs bij velen, die op het gymnasium komen, is herhaald; zy

geldt, volgens nader gegeven inlichting, beide nfdeclingen, en

hare gegrondheid blijkt, volgens opmerking van den rector, door

de vergelijking Hij elk examen van toelating van elders onderwe-

zenen , en door de noodzakelijkheid om veelal een deel der leer-

lingen van de laagste klasse te doen overblijven. Een strenger

examen van toelating, waarbij meer op de ontwikkeling dan op

de som van schijnbaar verworvene kundigheden gelet wordt,

zou, naar des rectors meening, het eenig middel zyn om dit kwaad
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te weren. In haar voorlaatste verslag heeft de Regering dat

middel reeds aangeprezen.

Met den aanvang van dezen cursus hebben de nieuwe leeraars

bij het gymnasium te Haarlem hunne betrekking aanvaard en

is in werking gekomen de nieuwe verdeeling en regeling van het

onderwijs. Deze veranderingen
,
welke eene verbetering der ge-

heele inrigting ten doel hebben , wier noodzakelijkheid zich sedert

lang deed gevoelen
,
hebben ,

volgens berigt van curatoren ,
aan-

vankelijk aan de verwachting beantwoord en beloven ook verder

de gunstigste uitkomst. In ’t bijzonder verdient de verbetering

van het onderwijs in de nieuwere talen vermelding, alsmede eene

uitbreiding, die aan het onderrigt in de natuurkundige wetenschap

gegeven is, door buitengewone, meer bepaaldelijk voor proefne-

mingen bestemde lessen.

Rij het gymnasium te Middelburg heeft het jaarlijksch examen

voldoende uitkomsten opgeleverd. De onderwijzer in de Engel-

sclie taal heeft eene andere bestemming verkregen en zou ver-

vangen worden.

Het gymnasium te Leeuivarden behoort tot de weinige inrigtin-

<ren , die uitsluitend tot opleiding voor hoogere studiën bestemd

,

maar niettemin naar de eischen des tijds gewijzigd zijn. Het

getal leerlingen is in de laatste twee jaren nagenoeg op dezelfde

hoogte gebleven. Het onderwijs in het Fransch heeft op de 1ste

en 2de klasse eenige uitbreiding ondergaan. De rector, de heer

Boot, tot hoogleeraar aan het athenaeum te Amsterdam benoemd,

werd vervangen door den heer Francken, rector der Latijnsche

school te Amersfoort.

De toestand van het gymnasium te Deventer is
,
volgens cura-

toren ,
over het algemeen gunstig te noemen. Het onderwijs vol-

doet in alle opzigten aan het doel der instelling en bij het laatst

gehouden examen mogt men zich verheugen over de vorderingen

der leerlinge), mitsgaders over den ijver en het grondig onderrigt

der docenten.

Bij het gymnasium te Winschoten bleef alles geregeld voortgaan.

Door het vertrek der leerlingen van de hoogste klassen strekte

het onderwijs zich dit jaar meerendeels uit tot de eerste beginselen

der verschillende vakken. Het getal leerlingen was, om voorschre-

ven reden, aanzienlijk minder dan in den vorigen cursus.

Omtrent het athenaeum te Maastricht zijn de berigten over het

algemeen gunstig. Het onderwijzend personeel onderging eenige

verandering door de benoeming van den heer van Kerckhoff ,

rector der 2de afdeeling en professor der natuur- en scheikunde,

tot hoogleeraar aan de hoogeschool te Groningen. Hij werd als

leeraar vervangen door den heer Verver. Bij voortduring kweten

de onderwijzers zich met vlijt en ijver van hunne taak. De
vorderingen der leerlingen ,

wier getal nagenoeg hetzelfde bleef,

warén over het algemeen bevredigend.

De laatstelijk aangekomenen, hoewel beter dan in vorige jaren

voorbereid, bezaten echter de noodige kundigheden niet om dadelijk

een onderwijs te kunnen volgen, zoo als het aan het athenaeum

zou dienen gegeven te worden. Dit ware nogtans
,
naar het oor-

deel van den raad van bestuur, hoogst wenschelijk om de leerlingen

der eerste afdeeling met minder moeite en inspanning naar be-

lmoren tot de academische lessen te kunnen voorbereiden
, en om

die der tweede afdeeling het athenaeum te zien verlaten en in

het werkelijke leven treden ,
verrijkt met de voor hunne bestemming

noodige kundigheden. Verscheiden leerlingen dezer laatste afdee-

ling hebben hun voordeel gevoeld van het langer bijwonen van
het onderwijs en een tweede jaar de lessen der eerste klasse

gevolgd. Met genoegen vermeldt de raad van bestuur, dat ver-

scheidene leerlingen der tweede afdeeling
,
na den cursus te heb-

ben volbragt
,

bij kooplieden en bij de administratie voordeelige

betrekkingen hebben gevonden.

De uitkomst van het onderwijs in de nieuwere talen was over

het algemeen gunstig. Evenwel wordt betreurd, dat, ondanks de

in alle klassen bestede moeite, om door onafgebroken vervaardiging

van opstellen de leerlingen in het gebruik der moedertaal te oefenen,

deze daarin niet die vlugheid hebben verkregen die in de hoogste

klassen met regt van hen zou kunnen worden gevorderd.

De proeve is genomen om aan het onderwijs in de teekenkunde
eenig onderrigt in het modelleren en boetseren te verbinden : de
goede uitkomsten daarvan verkregen hebben tot het besluit geleid

deze proef voort te zetten.

De verzamelingen tot de tweede afdeeling behoorende zijn weder-
om vermeerderd. Vooral was dit het geval met den botanischen
tuin, die zoo door geschenken uit Groningen en Luik als door aan-
koop en aankweeking is verrijkt. Het physiseh kabinet en chemisch
laboratorium bevinden zich in uitmuntenden staat; de verdere
verzamelingen zijn voor het oogenblik voldoende.

IV.

Gewone Latijnsche scholen.

De berigten omtrent de Latijnsche scholen in Noordbrabant,

welke in het algemeen weinig meldenswaardigs bevatten
,
zijn niet

ongunstig.

Te Boxmeer grven het gedrag en de vorderingen der leerlingen

stof tot tevredenheid
;

het gemeentebestuur toonde voortdurend
veel belangstelling. De waarneming van den openstaanden post

van leeraar in de wiskunde is opgedragen aan den rector en den
conrector, die, volgens curatoren, in den geheelen omvang van
hun onderrigt door ijver en bekwaamheid uitmdnten.
Te Breda is het geleden verlies door het vertrek op eens van

13 leerlingen gedeeltelijk vergoed door het bijkomen van acht
nieuwe. Hoezeer onderscheiden leerlingen blijken hebben gegeven
van goeden aanleg en vorderingen, zijn er velen, bepaaldelijk uit

de twee hoogste klassen, van wie in dit opzigt een ongunstig
getuigenis is gegeven.

De leerlingen der Latijnsche school te Grave zijn bij het examen
bevonden, zich, in het algemeen en behoudens enkele uitzonde-
ringen, wel te hebben bevlijtigd en beijverd, hoezeer steeds minder
lust blijft bestaan tot beoefening der Grieksche taal. Aan den
rector wordt bij zijne zware taak, om alleen in al de deelen van
het onderwijs te voorzien, lof toegekend.

Te Helmond is meer lust opgemerkt voor de beoefening der

Grieksche taal dan vroeger. Dé ijver en vorderingen der leer-

lingen waren zeer voldoende. Ten einde zoo mogelijk verdere ver-

mindering van leerlingen tegen te gaan , zou aan het onderwijs
eenige meerdere uitbreiding worden gegeven.

Aan de Latijnsche school te Ravenstein is eene teekenschool toe-

gevoegd , waar des avonds in een der schoolvertrekken , daartoe
behoorlijk ingerigt

,
aan de leerlingen dier school en anderen gratis

onderwijs wordt gegeven in handteekenen
, bouwkunde en orna-

ment
,
rekenkunde

,
meetkunde en doorzigtkunde.

De toestand van het onderwijs op de Latijnsche scholen in

Gelderland bleef nagenoeg dezelfde.

Te Tiel was het getal leerlingen eenigzins toegenomen. Onder-
scheidene Latijnsche scholen in deze provincie tellen zeer weinig
leerlingen : Doetinchem 6 , Groenlo 5 , Zevenaar 4 ,

Lochem 3

,

Culemborg slechts 1, schoon de rector ook aan enkele jongelieden
privaat onderwijs geeft.

De verwachting
,

te Elburg gekoesterd op vermeerdering
, was

niet vervuld. Het over het algemeen kleine getal leerlingen maakt
dat de leeraars zich bijzonder met hen kunnen bezig houden. De
vorderingen gaven dan ook vrij algemeen reden tot tevredenheid.

De drie Latijnsche scholen in Zuidholland
, te Dordrecht

,
Gorin-

chem en Schiedam ,
bleven in denzelfden toestand.

Te Dordrecht
,
waar volgens het vorig verslag de aandacht van

het gemeentebestuur was gevestigd op verbeteringen , waarvoor
het onderwijs vatbaar scheen

,
had in dit schooljaar nog geene

verandering plaats
,
schoon het voornemen daartoe bestond.

Aangaande de drie Latijnsche scholen in Noordhollan l, te Alk-
maar, Enkhuizen en Hoorn, zijn geene bijzonderheden berigt. Het
onderwijs is geregeld en met goeden uitslag voortgezet ; daarbij

kweten zich de leeraars met ijver van hunnen pligt.

Het getal leerlingen op de Latijnsche school te Utrecht was niet

onaanzienlijk verminderd; hetgeen grootendeels wordt toegeschre-

ven aan het te vroeg verlaten der school om de academische
lessen te gaan volgen. Gverigens gaven de vruchten van het
onderwijs reden tot tevredenheid. Over voorstellen tot wijziging

van het tot dusverre bij deze school gevolgde vaksysteem waren
overwegingen aanhangig.

Te Amersfoort heeft eenige stoornis in den regelmatigen gang
van het onderwijs plaats gehad door het vertrek van den rector

naar Leeuivarden

,

het benoemen van den conrector in zijne plaats,

en het beroepen van een nieuwen conrector.

Dienonverminderd Avaren curatoren voldaan over den toestand

van het onderAvijs. Het getal leerlingen Avas op nieuw toegenomen.
Aangaande de Latijnsche scholen in Friesland valt

,
uit de overi-

gens vrij gunstige berigten, alleen te vermelden, dat de school te

Bolsward meer en meer in kAvijnenden toestand geraakt, en dat bij

die te Dokkum het schoollocaal , om het toenemend getal leerlingen

,

eenige uitbreiding zou erlangen.

Ook omtrent Overijssel zijn geene andere bijzonderheden medege-
deeld, dan dat de toestand van de Latijnsche school te Ootmarssum
bij voortduring veel stof tot tevredenheid oplevert, en bij die te

Zwolle het getal leerlingen eenigzins is toegenomen, en meerdere
uitbreiding daarvan verwacht werd.

Volgens de berigten omtrent de Latijnsche scholen te Appingadam
en Veendam , in de provincie Groningen, mag het onderAvijs aldaar,

ofschoon slechts aan een zeer gering getal leerlingen gegeven
, gere-

kend Avonden in goeden staat te zijn.

Blijkens den achter dit verslag geplaatsten staat , bestonden er

bij het einde van dit schooljaar 67 gymnasien en Latijnsche

scholen; van welke laatste e'éne, die te Stavoren, geene leerlin-

gen had.

De 68 overige telden op den 15den Januarij 1852 gezamenlijk

1728 leerlingen, waarvan 1245 op- de Latijnsche scholen en de
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lste afdeelmg der gymnasïen
,
357 op de 2de en 126 op de ge-

mengde af'deeling.

Van de 66 scholen telden 21 een tot tien leerlingen, 18 elf tot

twintig, 10 een en twintig tot dertig, 6 een en dertig tot veertig,

4 een en veertig tot vijftig, 1 een en vijftig tot zestig, 2 een en

zestig tot zeventig, 4 meer dan honderd.

Het getal onderwijzers beliep 253, waarvan 131 voor de oude, :

122 voor de nieuwe talen, wiskunde, enz.

Van de 67 scholen waren er 9 met slechts één docent
,
20 met

twee, 13 met drie, 8 met vier, 4 met vijf, 4 met zes, 2 met zeven,

2 met acht, 1 met tien
,
3 met elf en 1 met zestien docenten.

OXDERWUS BIJ IIET LEGER.

Sedert het laatste verslag is het instructie-bataillon
, ten einde

het in staat te stellen volkomen aan zijne bestemming te beant-

woorden, met eene compagnie vermeerderd, en de organieke

sterkte aan soldaten van elke compagnie op 100 man gebragt.

De daartoe betrekkelijke besluiten zijn 'van den 13den Junij en

9 Augustus 1852. n°. 75 en 46.

De sterkte van het instructie-bataillon was op den lsten October
1852 422 officieren ,

onder-officiereD
,
korporaals en verdere man-

schappen tot het bataillon zelf behoorende , terwijl daarbij , zoo

tot het geven van onderrigt en ter opleiding voor den graad van
korporaal en ondcr-officier bij het leger hier te lande en in Oost-

Indie, als ter voorziening in speciale diensten, 168 officieren,

onder-offieieren , korporaals en verdere manschappen op dat tijd-

stip waren gedetacheerd.

Daarbij waren bovendien op voorschreven datum 10 adspiranten-

kwartiermeesters aanwezig.

Het onderrigt gaat voort op den voet, waarop het aanvankelijk

is ingerigt. Het beantwoordt volledig aan het doel.

Het kamperen van het bataillon in de omstreken van Kampen,
gedurende eene maand, heeft ook in dit jaar weder veel bijgedra-

gen tot de praktische ontwikkeling der daarbij ingedeelde jeugdige

militairen.

Sedert de oprigting van het bataillon tot den lsten

September 1852 zijn daarbij aangenomen voor het

leger hier te lande 375 en

voor dat in de koloniën 36

te zamen 411 jongelingen,

terwijl bij de oprigting 132 jongelingen, waarvan 11 voor de

dienst in de koloniën bestemd, van de corpsen van het leger zijn

overgenomen.
Van die gezamenlijke jongelingen zijn er tot gemeld tijdstip

162 als korporaal bij de corpsen overgegaan, waaronder 75, die

bij het instructie-bataillon in dienst zijn getreden.

Buiten en behalve de hiervoren vermelde jongelingen
,

zijn bij

het bataillon gedetacheerd Lil korporaals en 135 korporaals titu-

lair, waarvan 39 tot onder-officier en 61 tot korporaal zijn aan-
gesteld.

Van de 411 hierboven bedoelde jongelingen zijn:

94 zonen van officieren

;

41 id. onder-offieieren en soldaten

;

112 id. » ambtenaren enz.

89 id. n mindere beambten, winkeliers enz.

75 id. ambachtslieden.

Wanneer men in aanmerking neemt, dat het instructie-bataillon

eerst in de maand November 1850 is opgerigt, en dat de zamen-
stclling daarvan alstoen ,

uit een oogpunt van bezuiniging, op

eenen betrekkelijk geringen voet is gesteld, bestaat er allo reden

om over de reeds verkregen uitkomst tevreden te zijn, en om te

vertrouwen, dat dit bataillon, wanneer het eenmaal in zijne vol-

ledige kracht zal werken, volkomen aan zijne bestemming zal

beantwoorden.
Dit kan te eerder worden verwacht, daar de gemeenteraad van

Kampen de meest gewenschte medewerking verleent, om de mili-

taire inrigting aldaar, in zooverre van zijnen kant daartoe kan
worden bijgedragen, zoo doeltreffend mogelijk te maken, zijnde

het kazernement en de infirmerie, ten gevolge van de vermeer-

dering welke het bataillon, in getalsterkte heeft ondergaan, sedert

het laatste verslag uitgebreid, terwijl bij de inrigting ook eene

zwemschool is tot stand gekomen, waarvan de kosten gedeeltelijk

door de gemeente zijn bestreden.

liet schoolonderwijs bij do wapens der cavalerie, artillerie en

het bataillon mineurs en sapeurs heeft geene verandering ondergaan.

Met opzigt tot het examen der onder-offieieren van de corpsen

infanterie, cavalerie en artillerie, af te leggen om , voor zooveel

betreft hunne kunde en geschiktheid, het radicaal te hebben om
tot 2den luitenant te kunnen worden bevorderd, is bij Koninklijk

besluit van den 27sten Julij 1852, n°. 54, een nieuw voorschrift
vastgesteld ,

in vervanging van dat
, hetwelk voor onder-offieieren

van de infanterie, cavalerie en het corps mariniers, bij Koninklijk
besluit van den 25sten September 1826, n°. 9, was gearresteerd,
en in vervanging tevens van het programma van examen , waar-
naar de onder-offieieren der artillerie, om tot den officiersran»

te geraken
,

tot dusverre werden geëxamineerd.
De wetenschappelijke vooruitgang der laatste jaren, welke op

de verschillende wapens eenen min of meer belangrijken invloed
heeft uitgeoefend , heeft hoofdzakelijk tot het ontwerpen van dat
nieuwe voorschrift aanleiding gegeven.

Ook is, zooveel mogelijk in overeenstemming daarmede, een
nieuw voorschrift vastgesteld ten aanzien van het af te leggen 1

examen tot bevordering tot 2den luitenant-kwartiermeester.

In verband met die voorschriften, zijn omtrent het onderwijs
bij de corpsen, ter voorbereiding tot de bedoelde examina, bepa-
lingen gemaakt , de strekking hebbende om den geregelden gang
daarvan te verzekeren , en om de onder-offieieren in staat te

stellen zich de vereischte kundigheden eigen te maken.
Ook de omstandigheid, dat de vooruitzigteu voor onder-offieieren

der cavalerie en artillerie op bevordering tot officier gunstiger zijn

dan in de laatste jaren , heeft het nemen vau maatregelen in dat
opzigt noodzakelijk gemaakt.
Yan de corpsen infanterie zijn in den loop van dit jaar 35 I

onder-offieieren, na afgelegd examen, tot officier bevorderd, waar-
onder 7 voor Oost- en West-Indie.

KOXIXKLIJKE ACADEMIE VOOR DE ZEE- EX LAXDMAGT
TE BREDA.

liet reglement voor de Koninklijke Militaire Academie, vastge-
steld bij Koninklijk besluit van den 15den Julij 1841, n°. 31, is,

ten gevolge van de vereeniging der adelborsten met de kadetten

,

bij Koninklijk besluit van den 2dcn Augustus 1852, n°. 67, door
j

ecu ander reglement vervangen, waarin de wijzigingen zijn optre-

nomen , welke bij Koninklijk besluit van den 24sten December
1851, n°. 16, op eerstgemeld reglement voorloopig waren gear- I

resteerd.

Volgens het nieuwe reglement is de benaming der inrisding

verwisseld met de bovengemelde
,
als meer dan de vorige aan de

J

tegenwoordige bestemming dier inrigting beantwoordende.

Personeel der inrigting.

Behalve dat eenige officieren, ten gevolge van bevordering, bij

de academie door anderen zijn vervangen en eenige civile beamb-
ten daarbij zijn bevorderd, heeft het personeel alleen die veran-
dering ondergaan, dat het met een leeraar der lste klasse in de I

wis- en natuurkunde is§ vermeerderd, zijnde tot die betrekking
benoemd de heer Burgersdijk. Door deze benoeming is eene leemte I

aangevuld, welke tot dusverre bij de academie bestond.

Het onderwijzend personeel heeft door ijver en inspanning be-
wezen, dat het toereikend is om in de vermeerderde behoefte, die

èn van het grooter aantal leerlingen, èn van de uitbreiding van
het- onderwijs, door de opleiding voor het zeewezen, een gevolg

was, doelmatig te voorzien; terwijl vau de meest gewenschte
overeenstemming, zoowel tusschen officieren en ambtenaren, als

tusschen de jongelieden, sedert de zamenvoeging van zee- en

landmagt, met lof wordt gewaagd.

Opvoeding en ondermjs.

Het onderwijs in de opleiding der kadetten voor de zee- en

landmagt gaat op denzelfden voet als vroeger voort, en blijft

voortdurend beantwoorden aan het beoogde doel.

De kadetten der beide hoogste studiejaren hebben, gedurende
do maand Junij en de eerste helft van Julij, «deelgenomen, aan
de praktische oefeningen in het veld , welke voor de verschillende

wapenen, naar eeu te voren beraamd programma, zijn uitgevoerd

en zooveel mogelijk uitgebreid.

De adelborsten hebben daaraan geen deel genomen, als zijnde,

voor zooverre die van het 2de en 3de studiejaar betreft, reeds

den 15den Junij tot het doen vaneen oefen ingstogt, die zes weken
duurde, ingescheept.

Het daartoe aan den Moerdijk geankerd stoomschip Gedeh
bragt de 42 adelborsten , onder geleide van twee officieren der

marine en een artillerie-officier , aan boord van het fregat Dog-
gersbank , te Vlissingen, waarmede is gekruist bewesten Madera
en de Ganarische eilanden, en de Spaansche zeehavens Verrol en

Corunna zijn bezocht, terwijl door de adelborsten op de gewone
wijze scheepsjournaal is gehouden.

Naar het oordeel der zee-otficieren heeft ook deze togt zeer

gunstig bij de adelborsten gewerkt, zoowel op de aanwakkering
van dei^ lust tot hun vak, als op de ontwikkeling en toepassing

hunner theoretische kundigheden.

Bij het einde van het ncademïe-jaar heeft men tot hot officicrs-

examen, aan de commissio van inspectie over het militair onder-
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wijs kunnen voorstellen 17 adelborsten en 45 kadets, zijnde deze

laatsten over de verschillende wapens verdeeld, als volgt:

16 infanterie hier te lande;

7 » Oost-Indie

;

6 artillerie hier te lande;

7 i) Oost-Indie;

2

genie hier te lande;

1 i) Oost-Indie

;

'6 cavalerie hier te lande.

Al deze jongelingen legden voor de commissie van inspectie een

voldoend examen af, en Averden dan ook de adelborsten, na

kruistogt , 'en de kadets na den afloop van het kamp, als adelborst

der 1ste klasse, of als 2de luitenant aangesteld.

Voor het nieuw in te treden studiejaar werden 157 adspiranten

geëxamineerd; van de 49 adspiranten voor de zeemagt werden er

25 goedgekeurd en als adelborst geplaatst. De behoefte grooter

zijnde dan dit getal, zoo werden later nog 13 der verstgevor-

derden op nieuw, evenwel zonder goed gevolg, onderzocht, en

dus niet toegelaten. Voor de landmagt werden, even als ten

vormen jare
,
108 geëxamineerd en daarvan 64 goedgekeurd.

Deze allen werden als kadet geplaatst, als volgt:

19 voor de infanterie bier te lande;

4 » » » in de koloniën:

5 » )) cavalerie hier te lande;

1 » » » in de koloniën

;

17 » » artillerie hier te lande;

1 H ij ï) in de koloniën

;

11 i) ij genie hier te lande;

6 » » » in de koloniën.

Het studiejaar 1852/53 werd ingetreden met 271 adelborsten

en kadetten.

Hulpmiddelen voor het onderwijs.

De verzameling van leerboeken werd dit jaar vermeerderd met

eene handleiding tot het topographisch teeltenen
,
opgehelderd door

eenen atlas van 53 platen, waardoor is voorzien in eene voor

het onderwijs, zoo bij de academie als voor de corpsen van het

leger, lang gevoelde behoefte. Het gereed maken der nog ont-

brekende leerboeken wordt ijverig voortgezet; hiertoe behoort de

natuurlijke historie, waarvan de geologie reeds in gereedheid is,

en de mineralogie en zoölogie in behandeling zijn
;
voorts

, tot eene

grondige beoefening der krijgskundige geschiedenis, eene alge-

meene kaart van centraal Europa, welke eveneens onderhanden is.

Verder wordt gelet op de uitbreiding van het onderwijs in die

vakken
,
welke bepaaldelijk voor de zeedienst of scheepsconstructie

geschikt zijn. Zoo houdt men zich reeds onledig met opstellen,

die de bijzondere deelen van het onderwijs der
_
adelborsten in

stoomwezen en scheepvaart betreffen, en met een bijzonder leer-

boek der aardrijkskunde, als toevoegsel bij het bestaande, hande-
lende over dat gedeelte dier wetenschap, hetwelk alleen voor de

adelborsten bestemd is. De zee-artillerie-scheepsbouw, de kennis

van schip en tuig worden daarbij niet uit het oog verloren, en zal

deze belangrijke taak onafgebroken worden voortgezet.

De verzameling' van zeekaarten voor het onderwijs der adel-

borsten, werd verrijkt met een geschenk van den luitenant ter

zee 1ste klasse M. H. Jansen ,
bestaande in eene fraaije collectie

sti’oom- en windkaarten en zeilaanwijzingen door het Noord-
Amerikaansch Nationaal Observatorium uitgegeven

, en door ge-

noemden officier van daar medegebragt.

Toegevoegd onderwijs.

In dit academiejaar werd wederom aan 7 officieren uit het

leger , te weten 2 van de infanterie , 2 van de cavalerie en 3 van
de artillerie, de vergunning verleend, om voor een jaar hunne
kennis bij de academie uit te breiden. Voor de eerste maal
werd daaraan ook door één officier der zeemagt deelgenomen

, die

echter na zeer korten tijd reeds eene andere bestemming erlangde.

Zij ontvingen geregelde lessen in de taktiek
,
strategie

,
geodesie

,

versterkingskunsten natuurkunde, en volgden later de voornaamste
oefeningen der kadetten in het kamp. Bij het examen aan het

einde van het studiejaar voor de commissie van inspectie afgelegd,

gaven zij zeer voldoende blijken van het welbesteden van hunnen
tijd en van hunne voor de dienst daardoor vermeerderde bruik-
baarheid.

Het hooger onderwijs in de rijkunst, hoewel daartoe weder
besloten is, werd dit jaar nog niet hervat. Er zijn overwegingen
aanhangig om dat onderwijs op den meest doeltreffenden voet

weder in werking te brengen.

Het onderwijs in het hoefbeslag, tot het vormen van bekwame
hoefsmeden, wordt ijverig voortgezet.

KONINKLIJKE ACADEMIE TE DELFT.

Het onderwijzend personeel is onveranderd gebleven.

Het onderwijs is geregeld voortgezet. In een enkel vak , de

geodesie
,

is dat onderwijs , hetwelk aan den heer Cohen Stuart

werd toevertrouwd
,

merkelijk uitgebreid
,
waardoor aan eene

behoefte voldaan is
,
die

,
van hare stichting af, aan de academie

gevoeld werd.
De middelen voor dit onderwijs zijn dien ten gevolge niet onaan-

zienlijk vermeerderd.

Ook de andere verzamelingen aan de academie zijn uitgebreid,

zooveel de geldmiddelen dit veroorloofden of de behoefte dit

vorderde.

Het scheikundig laboratorium werd weder door vele kweekelin-
gen bezocht.

In de modelmakerij oefenden zich velen om de noodige vaar-
digheid te verkrijgen in het gebruik van gereedschappen

; eene

vaardigheid
,
die in vele omstandigheden te pas kan komen , en

vooral den aanstaanden ingenieur van nut kan zijn.

Omtrent de andere oefeningen der kweekelingen en omtrent hun
gedrag kan een even gunstig getuigenis worden afgelegd als in het

vorig verslag.

Het voorgaande jaar werden de lessen bezocht door 146 kwee-
kelingen, waarvan 31 de academie verlieten, zoodat er 115 over-

bleven. Daarbij werden ingeschreven 8 meesters in de regten,

1 doctor in de wijsbegeerte
, 2 kweekelingen die vroeger de aca-

demie bezochten, maar hunne studiën eenigen tijd gestaakt had-
den, en 34, die dit jaar hunne hoogere studiën aan de academie
begonnen. Gedurende den afgeloopen cursus werden dus de lessen

bijgewoond door 160 kweekelingen. ‘ Yan die 160 waren:
17 doctoren in de regten

;

1 doctor in de wijsbegeerte;

84 gewone kweekelingen tot verkrijging eener aanstelling tot

Oost-Indisch ambtenaar der 2de klasse;

1 bestemd voor de dienst der mijnen in Indie
;

2 die zich bekwaamden voor het vak van den ijk der maten
en gewigten

;

55 voor andere studiën.

Yan de academie zijn vertrokken 31 kweekelingen

:

5 hebben een voldoend examen afgelegd als ingenieur, en daar-

onder een, die, voor de dienst der mijnen bestemd, na zijne

praktische oefeningen nog een nader examen zal afleggen
;

6 hebben een voldoend examen afgelegd tot verkrijging van het

diploma als Indisch ambtenaar der 1ste klasse
;

7 verkregen een diploma als Indisch ambtenaar der 2de klasse.

De overige 13 zijn dus te verdeden:

3 ,
waaronder 1 doctor in de regten

,
zullen later examen doen

tot verkrijging van een diploma als Indisch ambtenaar;
1 doctor in de regten vertrok zonder zijne studiën te voltooijen;

4 verlieten de academie om veranderde bestemming

;

2 deden dit om ziekte;

1 verliet de academie zonder vrucht van het onderwijs;

2 overleden.

Vier voormalige kweekelingen der academie, die vroeger hunne
studiën volbragt hadden

,
legden in Junij 1852 een voldoend examen

af : twee als ingenieur en twee ter verkrijging van het diploma

van Indisch ambtenaar der 2de klasse. Een der kweekelingen,
die een voldoend examen als ingenieur aflegde, bleef aan de aca-

demie, om zich te bekwamen tot Indisch ambtenaar der 2de klasse,

en gaf dus een navolgenswaardig voorbeeld.

Het getal dergenen
,

die een voldoend examen hebben afgelegd

als ingenieur, bedraagt dus acht , terwijl negen het diploma verkregen

van Indisch ambtenaar der 2de klasse.

Drie voormalige kweekelingen
, voor de dienst der mijnen be-

stemd ,
hebben ,

na het volbrengen hunner praktische oefeningen

,

een voldoend examen afgelegd, en zijn sedert naar Indie ver-

trokken.

’S RIJKS KWEEKSCHOOL VOOR MILITAIRE GENEESKUNDIGEN
TE UTRECHT.

De leeraren en het geneeskundig personeel bij de kAveekschool

geplaatst, waarvan het getal in de vroegere verslagen werd opge-
geven

,
heeft gedurende den laatsten leercursus eene geringe veran-

dering ondergaan
,
aangezien één der leeraren

,
tot officier van

gezondheid der 1ste klasse
,
na afgelegd examen ,

bevorderd zijnde,

eene andere bestemming heeft bekomen
, en het onderwijs , waar-

mede hij was belast, voorloopig aan twee andere leeraren is opge-

dragen.

Onderwijs.

Hiermede is op denzelfden voet en naar dezelfde beginselen

,

namelijk in ëene praktische rigting
,
waarbij ten grondslag Avordt

genomen de toekomstige Averkkring der kweekelingen , zoo als

in vroegere verslagen is aangewezen, voortgegaan. Ten aan-
zien van den studie-ijver der kweekelingen kan, behoudens weinige
uitzonderingen, in het algemeen een goed getuigenis atgelegd

worden
,
en men heeft ook in dit studiejaar meermalen reden van

tevredenheid gehad over den uitslag, dien de zorg en de belangstel-
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lingaan het veelomvattend onderwijs besteed, hebben mogen ople-

veren en waarvan de afloop der examina getuigt.

Personeel der kweekelingen.

Het studiejaar is met 97 kweekelingen aangevangen.

Bij het einde werden alle kweekelingen van de verschillende

leerklassen ,
in tegenwoordigheid van den waarnemenden inspecteur

van de geneeskundige dienst der land- en zeemagt
, ten bewijze

van hunne verkregene bekwaamheden aan een examen onder-
worpen

;
welke examens de volgende uitkomst hebben opgeleverd.

Al de kweekelingen van het 4de studiejaar, 19 in getal, zijn

voor de betrekking van officier van gezondheid der 3de klasse

bekwaam geoordeeld
,
en ook als zoodanig benoemd , te weten

:

6 voor het leger hier te lande;

7 voor de zeemagt

;

6 voor het leger in Oost-Indie.

Van de kweekelingen van het 3de, 2de en 1ste studiejaar,

twee van het 1ste daarvan uitgezonderd , hebben allen tot een
liooger studiejaar kunnen worden toegelaten.

Aan twree kweekelingen, bestemd ter opleiding voor de genees-

kundige dienst in Oost-Indie, is, op verzoek hunner ouders, een

eervol ontslag verleend; een kweekeling, opgeleid wordende voor
de zeemagt, wegens ziekte met verlof bij zijne familie te Haarlem,
is overleden, terwijl nog een kweekeling, voor de geneeskundige

dienst in Oost-Indie bestemd, te Utrecht overleed; weshalve, na
aftrek dezer 4 en der 19 tot officier van gezondheid benoemd,
een getal van 74 kweekelingen overbleef; welk getal op den lsten

September 1852, bij den aanvang van eenen nieuwen cursus, met
36 kweekelingen in het 1ste studiejaar is vermeerderd en alzoo

tot 110 geklommen.
Ten einde in de geëvenredigde behoefte bij de geneeskundige

dienst onzer zeemagt in de Oost-Indische bezittingen te kunnen
voorzien, is het getal kweekelingen voor deze dienst tijdelijk ver-

meerderd; terwijl, krachtens Koninklijk besluit van den 2den
Januarij 1852, n°. 15, voortaan mede kweekelingen ter opleiding

als officier van gezondheid voor de West-Indien aan de kweekschool
zullen worden gevormd, onder het genot eener jaarlijksche toelage

van f 500; voor welke bestemming een kweekeling met den aan-
vang van den cursus 1852/53 is aangenomen.

Hulpmiddelen van het onderwijs.

Met het zamenstellen der handleidingen (handboeken) wordt
steeds voortgegaan , zoodanig dat wederom eenige geheel of gedeel-

telijk zijn afgedrukt en uitgegeven.

[Examina en toegevoegd onderwijs.

Gedurende het afgeloopen studiejaar werden 13 sollicitanten tot

het afleggen van examen toegelaten voor de betrekking van officier

van gezondheid der 3de klasse, voor de overzeesche bezittingen.

Daarvan werden 5 voor die betrekking bekwaam geoordeeld,

en ondergingen 5 apothekers een examen, waarvan 3 bekwaam
werden geoordeeld.

Acht officieren van gezondheid der 2de en een der 3de klasse

van de landmagt zijn, na voldoend examen te hebben afgelegd,

tot officier van gezondheid der 1ste en 2de klasse bevorderd.

Daarenboven hebben gedurende dit studiejaar 4 officieren van
gezondheid der zeemagt bij ’s Rijks kweekschool hunne studiën

voortgezet, met het gevolg, dat zij, na eenige maanden aldaar

gedetacheerd te zijn geweest, het examen voor eenen hoogeren

rang met gunstig gevolg hebben afgelegd.

CLINISCHE SCHOLEN.

Ten gevolge cener wijziging van het reglement voor de school

te Rotterdam
,
goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 17 Novem-

ber 1851, n°. 47, waarbij het aantal lectoren met dén werd
vermeerderd, is benoemd tot lector in de bijzondere ziektekunde

en geneesleer dr. J. R. Molewater en ,
in overeenstemming met

die benoeming, het onderwijs aan den lector dr. G. Ph. F. Gros-

hans toevertrouwd, en door hem steeds met ijver en bekwaam-
heid gegeven

,
bepaald tot de algemecne ziektekunde en geneesleer.

De commissie van bestuur over de school benoemde tot pro-

sector anatomes den heer II. Lage
, heel- en vroedmeester te

Rotterdam , in de plaats van dr. Goddard
,

die in het vorig jaar

tot lector was bevorderd.

Het aantal leerlingen en toehoorders bedroeg 50 mannelijke en

9 vrouwelijke, te weten:

27 voor genees- en heelkunde;

9 » genees-, heel- en verloskunde;

2 i) verloskunde

;

10 » artsenijbercidkunde

;

2 toehoorders voor artsenijbereidkunde;

9 vrouwclijko leerlingen voor verloskunde.

Het gedrag der leerlingen was zeer voldoende. Bij het examen

gaven de meesten bewijzen van gemaakte vorderingen en muntten
sommigen bijzonder uit.

De materiele hulpmiddelen vcor het onderwijs zijn , over het
algemeen , in voldoenden staat.

In den hortus botanicus werd eene nieuwe warme kas ge-
bouwd.

Het anatomische kabinet is, voornamelijk door de zorg van den
prosector, met belangrijke preparaten vermeerderd.
De lector in de verloskunde klaagt aanhoudend over den

bekrompen toestand der kraamzaal. Onder bijstand der leerlingen

hadden daarin 36 verlossingen plaats.

De clinische oefeningen worden nu in het nieuwe ziekenhuis
gehouden. De lector in de bijzondere ziektekunde en geneesleer,

tevens eerste geneesheer van het ziekenhuis, bezigde daartoe geen
afzonderlijke zalen, maar gaf den leerlingen gelegenheid alle zieken

waar te nemen die hij voor hen belangrijk oordeelde.

Onder zijn toezigt en de onmiddellijke leiding van dr. Schmidt,
adsistent-geneesheer van het ziekenhuis, wiens kunde en welwil-
lendheid de lector hoogelijk roemt, werd het onderwijs door 70
lijkopeningen opgehelderd.

Van den lsten Januarij , het tijdstip waarop de lector in de
heelkunde, thans ook eerste heelmeester van het ziekenhuis, zijne

lessen geregeld kon aan vangen, verschafte een aantal van 214
lijders den leerlingen genoegzame gelegenheid tot praktische

beoefening der heelkunde.

Aan de school te Amsterdam heeft het aantal leerlingen in

dit leerjaar bedragen 62 mannelijke en 7 vrouwelijke.

De clinische lessen werden daarenboven ook gevolgd door 2

medicinae candidati van het athenaeum en eenige doctoren en
heelmeesters.

Bij het jaarlijksch examen zijn door de leerlingen goede proeven
gegeven hunner vorderingen

, waarvan ook de hoogleeraren met
tevredenheid getuigden.

Het clinisch onderwijs in de geneeskunde heeft zich weder ge-

kenmerkt door verscheidenheid en belangrijkheid van ziektegevallen.

Ook leverde het chirurgisch clinicum overvloedig gelegenheid tot

beoefening der heelkunde en hadden er in de kraamzaal een zeer

groot aantal verlossingen plaats.

De heer dr. Voorhelm Schneevoogt , die in het vorig jaar werd
benoemd tot buitengewoon hoogleeraar aan het Athenaeum llluslre,

heeft zijne lessen ook voor de kweekelingen der school geopend.

Te Haarlem maakten 27 leerlingen, waarvan 15 voor genees-,

heel- en verloskunde, 7 voor artsenijbereidkunde en 5 vrouwelijke

voor verloskunde, getrouw en met vrucht gebruik van het onder-

wijs, dat, gedurende den geheelen cursus, geregeld gegeven werd.

Te Hoorn waren 14 mannelijke leerlingen en eéne vrouwelijke.

Hun gedrag en ijver worden over het algemeen geprezen ; omtrent

sommigen echter luidt het getuigenis van lectoren minder gunstig.

Het theatrum anatomicum laat niets te wenschen over; zelden

ontbreekt het den lector in de ontleedkunde aan lijken ten be-

hoeve van zijn onderwijs.

Bij gemis van een ziekenhuis, waarin welligt door het gemeente-

bestuur zal worden voorzien, ontbreekt het echter den lector in de

heelkunde, tevens met de stads-armenpraktijk belast, niet aan
lijders voor zijn praktisch onderwijs.

Ook de lector in de geneeskunde brengt, als armen-arts, zijne

leerlingen geregeld aan het ziekbed.

Tot praktische beoefening der verloskunde is mede ruimschoots

gelegenheid.

De lector in de kruidkunde heeft
,
op eigen kosten , eenen bota-

nischen tuin aangelegd.

Te Alkmaar hebben 10 leerlingen , waaronder 7 voor genees- en

heelkunde, 2 voor artsenijbereidkunde en eene vrouwelijke voor
verloskunde, de lessen bijgewoond.

Dat zij het met vrucht deden bleek bij het jaarlijksch examen.
Te Middelburg is door 49 mannelijke leerlingen van het onderwijs

gebruik gemaakt.
Bij het einde van den cursus bleven er 36 over.

’s IvIJICS VEEARTSENIJSCHOOL.

Met lofwaardigen ijver werd door de kweekelingen, wier aantal

bij den aanvang van het leerjaar slechts met twee vermeerderde

,

van het onderwijs gebruik gemaakt.

De lessen hadden , overeenkomstig het programma door den

Minister van Binnenlandsche Zaken in dato 16 September 1851

vastgesteld, regelmatig plaats.

Het aantal zieke dieren, op het terrein der school behandeld,

bedroeg 406. Daarvan werden 76 in do stallen opgenomen en

verpleegd. Er zijn 148 operatien verrigt.

Ook voor de » ambulatorische kliniek” was ruime gelegenheid.

Inliet bijzijn en met medehulp 'der kweekelingen, geschiedden 13

afkalvingen in de stallen.

Do proeven met de inenting, als voorbehoedmiddel tegen do

longziekte , op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken
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genomen ,
strekten in menig opzigt ook den kweekelingen tot

leering.

Aan de hoefsmederij zijn 396 paarden beslagen. Van de 1397

ijzers, die werden aangelegd, waren 177 kunstijzers voor kreupele

paarden ,
met misvorming van de hoeven door vorig slecht beslag.

De materiele hulpmiddelen voor het onderwijs verkeerden over

het algemeen in goeden staat.

De kruidtuin is naar behoefte veranderd.

Aan eene noodzakelijke verbetering der ziekenstallen en van

de operatiezaal werd de hand gelegd.

i

LANDHUISHOUDKUNDIGE SCHOOL TE GRONINGEN.

De lessen werden geregeld
,
en weder met eenige uitbreiding

,

voortgezet.

In het zomerhalfjaar werden zij door 19 leerlingen bijgewoond,

die deel namen aan alle practische oefeningen op de boerderij

der school te Haren ,
waar thans ruim 60 bunders land tot dat

oogmerk in gebruik zijn. De leerlingen oefenden zich bovendien

in°de kruidkunde en in de boekhouding toegepast op de bouwerij.

Bij de lessen weid nog bijgevoegd eene beschrijving van den

Nederlandschen landbouw.

In het winterhalfjaar, toen als naar gewoonte, de lessen in

Groningen gegeven werden, is het onderrigt in de landhuishoud-

kunde ,
natuur- en scheikunde ,

wiskunde
,

werktuigkunde
,
na-

lijke historie, volkshuishoudkunde, bereiding van landbouwvoort-

brengselen ,
kennis der huisdieren en hunne leefregelkunde

,
door

24 leerlingen bijgewoond.

In October 1852 waren er 29 leerlingen, waarvan eenige der

oudsten ook de praktische werkzaamheden in het laboratorium der

school hebben mede-verrigt. Onder anderen zijn hier ontledingen

van grondsoorten, ten behoeve van anderen, gedaan.

Een geschenk in geld van Zijne Majesteit den Koning heeft eenige

finantiele bezwaren verminderd, zoodat het bestuur zich in staat

ziet op den ingeslagen weg voort te gaan en de school meer en

meer uit te breiden, gelijk door het belang der zaak gevorderd

wordt.
Alle leerlingen ,

welke zich aanmeldden ,
konden steeds opge-

nomen worden ,
en er is gelegenheid ,

bij een toenemend aantal

,

ook voor de plaatsing van deze naar behooren te kunnen zorgen.

INRIGTING VOOR ONDERWIJS IN KOOPHANDEL EN
NIJVERHEID TE AMSTERDAM.

Deze inrigting verkeerde nog steeds in eenen onzekeren toestand.

Met moeite was haar bestaan gerekt en niet zonder groote op-

offeringen was het mogelijk in het onderwijs te voorzien.

In zulk een staat van zaken is er niets bijzonder vermeldens-

waardigs.

Het getal leerlingen bedroeg ruim twintig , en de lessen zijn

door hen trouw gevolgd.

De vorderingen waren zeer voldoende, zoo zelfs, dat bij den

nieuwen cursus leerlingen zijn aangekomen op bepaalde aanbeveling

van ouders, wier zonen met vrucht deze inrigting bezoeken.

Het bestuur vleit zich dus nog ,
dat zij eene betere toekomst

te gemoet gaat. De kwijning, waarin zij verkeert, heeft bezui-

nigingen noodzakelijk gemaakt en middelen doen opsporen waarvan
gunstige uitkomsten worden verwacht.

SCHOLEN VOOR DE ZEEVAART.

Na den gedenkwaardigen zeeslag bij Doggersbank (5 Augus-
tus 1781) vereenigden zich eenige menschenvrienden te Haarlem
en te Amsterdam tot ondersteuning van verminkten en gekwetsten

en van weduwen , kinderen en ouders van gesneuvelden in dien

zeeslag en vervolgens in eenen oorlog te water in dienst van het

Vaderland ,
steeds en alsnog , onder beheer van commissarissen

,

onder de benaming van weduwenfonds enz.
,
geregeld gratificatiën

uitkeerende. Commissarissen mogten te dier tijd de levendigste

belangstelling in hun ontwerp bij hunne landgenooten vinden.

De aanzienlijke giften en fondsen uit alle oorden des Vader-
lands, en niet het minst uit onze Oost-Indische bezittingen bijeen-

gebragt, meer dan voldoende voor het oorspronkelijke doel, konden
weldra, in 1785, ook dienstbaar gemaakt worden aan de vervulling

van eene erkende behoefte en van lang gekoesterde wenschen.
Met groote toejuiching werd in dat jaar eene Kweekschool voor

de Zeevaart opgerigt in een gebouw, daartoe door de stad

Amsterdam in gebruik afgestaan. De Staten van Holland en
West-Friesland gaven een jaarlijksch subsidie van f 12,000 (waar-
voor door commissarissen sedert 1842 is bedankt). Vele beguns-
tigers schonken aanzienlijke giften en jaarlijksche bijdragen, en op
verzoek van den handel in de onderscheiden steden werd eene

geringe
,
sedert opgeheven

,
belasting gelegd op de binnenkomende

zeeschepen ten behoeve der Kweekschool, welke daarvoor alsnog,

als gedeeltelijke schadeloosstelling
,

jaarlijks f 3500 van het De-
partement van Marine ontvangt. Gedurende de onderscheiden
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jaren, en wel tot het jaar 1811, toen de opheffing door Keizer
Napoleon bevolen , volbragt werd

,
voldeed de Kweekschool aan

het voorgestelde doel, en leverde bekwame en geschikte gezag-

voerders voor de koopvaardij
,

en kadets en stuurlieden voor

’s Lands schepen van oorlog en aan de Oost-Indische Compagnie.
Na de herstelling van ons Vaderland in 1813 werd ook de Kweek-
school door den toenmaligen Souvereinen Vorst op de voor

commissarissen meest eervolle wijze hersteld en hare fondsen, in

.1811 overgegeven, werden aan de vroegere bestemming weder
dienstbaar gemaakt. Sedert dien tijd werden uit hare kweekelingen
jaarlijks eenige adelborsten voorgedragen voor ’s Lands zeedienst

,

tot dat de oprigtmg van het Instituut voor de marine de betrek-

king van ’s Rijks marine tot deze instelling geheel verbrak. Echter
bleef zij ten dienste van de handelsvloot werkzaam

,
en vele ge-

zagvoerders en stuurlieden van deze ontvingen de noodige opleiding

in de Kweekschool. Sedert 1836 werd de school
, op aanzoek der

Regering, ook gebruikt tot opleiding van stuurmansleerlingen voor

de burgerlijke koloniale marine in Nederlandsch Oost-Indie, en

jaarlijks konden voor die dienst vier a zes kweekelingen, op voor-

dragt van commissarissen, worden bestemd. Deze kweekelingen

ontvingen ontslag uit de Kweekschool, wanneer zij, door tus-

schenkomst van de Hooge Regering in Nederlandsch Indie en van
het Departement van Koloniën

,
de derden hunner gagien

,
gedurende

twee jaren verdiend, hadden uitgekeerd als gedeeltelijke teruggaven

van kosten van opleiding en uitrusting. In 1839 wenschte de

Regering ook met behulp dezer instelling in het gebrek aan ge-

schikte stuurlieden en gezaghebbers bij de koopvaardij in Oost-

Indie te voorzien, en sedert dien tijd werden jaarlijks 7 a 8
kweekelingen aangenomen

,
welke voor rekening van het Departe-

ment van Koloniën hunne opleiding, en na volbragten tweejarigen

cursus, van dat departement de noodige uitrusting, passagie naar
Indie en eene aanstelling als stuurmansleerling voor de koopvaardij

in Indie ontvingen. In Indie aangekomen bleven zij gedurende vijf

jaren onder verband bij de Regering, welke zorgde voor hunne
plaatsing aan boord van koopvaardijschepen in die streken. Niet-

tegenstaande deze loffelijke bemoeijingen van de Regering voor

de koopvaardij in Oost-Indie, kon deze niet de gewenschte hoogte

bereiken, en de Europesche kustvaart in Indie bleef, ja werd meer
en meer kwijnende. In dien staat van zaken waren de plaat-

singen en de vooruitzigten der kweekelingen van de Kweekschool

,

voor de Oost-lndische koopvaardij naar Indie vertrokken
,
dikwerf'

moeijelijk en gering, en werden zij zóó duister, dat het Depar-
tement van Koloniën, ook op vertoogen van commissarissen der

Kweekschool, in het begin van 1852 zich gedrongen zag, de

tijdelijke opheffing van het contract in 1839 gesloten voor te

stellen. Commissarissen traden gereedelijk toe, en aan de jonge-

lingen voor de Oost-lndische koopvaardij bestemd en in de

Kweekschool aanwezig , werd de keuze gelaten van een eervol

ontslag of van het overgaan tot eene andere bestemming in Oost-

Indie. De Minister van Koloniën wenschte namelijk, na wisseling

van gevoelen, het contract omtrent de opleiding voor de burger-

lijke koloniale marine in Nederlandsch Indie, in 1836 gesloten,

ook dat van 1839 voor de Oost-lndische koopvaardij
, op te heffen

,

maar daarentegen jaarlijks eenige jongelingen in de Kweekschool
opgeleid te hebben voor de dienst der gouvernements-schooners en

kruisbooten
,
en die jongelingen, welke voor de Oost-lndische koop-

vaardij en voor de burgerlijke koloniale marine waren aangenomen,
voor te stellen, zich voor de boven vermelde dienst eenigzins

uitgebreider dan die der burgerlijke koloniale marine te ver-

binden. Daarop werd
, na bekomen magtiging des Konings

,

tusschen het Departement van Koloniën en commissarissen een

nieuw contract gesloten, volgens hetwelk jaarlijks vier, hoogs-

tens zes jongelingen konden worden aangenomen voor die nieuwe
dienst

,
welke voor rekening van het Departement van Koloniën

hunne opleiding , en na volbragten tweejarigen cursus hunne
uitrusting zouden ontvangen , en met de aanstelling tot stuurmans-
leerling naar Indie vertrekken, om aldaar onder vijfjarig verband
op ’s Lands vaartuigen te dienen , om dan

,
na ontslag ,

des ver-

kiezende, aldaar hun bestaan in de koopvaardij te zoeken. Ten
gevolge dezer opheffing van de contracten van 1836 en 1839 werd
aan de jongelingen, krachtens die contracten aangenomen, de

keus gelaten van eervol ontslag, of van overschiijving op de

lijst der kweekelingen voor de gouvernements-schooners en kruis-

booten in Nederlandsch Indie volgens contract van 1852. Slechts

drie kweekelingen der tweede klasse namen dit laatste aan

;

zestien andere , en wel acht uit de tweede en acht uit de eerste

klasse
,
verkozen ontslag.

Het doel der instelling was oorspronkelijk de zeevaart in het

algemeen aan te moedigen bij de Nederlandsche jongelingschap,

vroeger veelal door vreemdelingen beoefend, en thans nog is het

voornamelijk de opleiding tot stuurlieden en gezagvoerders bij de
Nederlandsche koopvaardij. De instelling was ten behoeve van
het Vaderland, en Nederlandsche jongelieden mogen alleen daar-

van gebruik maken. Om ingeschreven te worden als adspirant
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naar eene piaats in het gesticht , moest in de laatste jaren de

jongeling ouder dan 12 doch jonger dan 14 jaren zijn. Voor de

Oost-Indische koopvaardij mogten zij een jaar ouder zijn. De
moeijelijkheid echter om jongelingen van 16 jaren, na volbragten

leercursus, wanneer zij niet lang waren noch kloek, aan boord

van koopvaardijschepen te plaatsen, in verband met de afschaffing

der opleiding voor de Oost-Indische koopvaardij , heeft commis-
sarissen in Junij 1852 genoopt tot het nemen van het besluit,

dat de jongelingen een jaar ouder zullen mogen en moeten zijn ,

namelijk voor de inschrijving als adspirant voor de koopvaardij

boven de 13 en beneden de 15 jaren, voor de dienst op de

gouvernements-schooners en kruishooten boven de 11 en beneden
de 15 jaren oud. Uit diezelfde overwegingen is gevolgd het be-

sluit om het vroeger, doch voor eeuige jaren afgeschaft vereischte

eener bepaalde lengtemaat te herstellen, en zijn deze maatregelen

toegepast op de adspiranten van dit jaar. Van hen die zulks

betalen kunnen, wordt een kostgeld van f 240 ’sjaars verlangd;

onvermogenden, en dit zijn de meesten, worden geheel gratis

aangenomen.
Eenmaal in het jaar

,
in de maand Augustus , wordt een

examen afgenomen van de daartoe ingeschreven adspiranten.

Deze, zullen zij in de Kweekschool worden opgenomen, moeten
blijken geven , van het onderwijs op de lagere scholen een goed

gebruik gemaakt te hebben. Het examen strekt zich dus uit

over de Hollandsche taal , naar aanleiding van redekunstige en

taalkundige ontleding; over de rekenkunde, namelijk over de

kennis van het gebruik der vier hoofdregelen
, toegepast op tien-

deelige en gewone breuken en van het gebruik der evenredigheden

,

blijkbaar uit de oplossing van den zoogenaamden regten en omge-
keerden regel van drieën; eindelijk over de geschiedenis, vooral

die des Vaderlands, en over de aardrijkskunde van Europa en

van Nederland.
Sedert eenige jaren worden geregeld omtrent dertig jongelingen

uit de adspiranten gekozen, met bestemming tot opleiding voor de

gewone koopvaardij en de dienst in Oost-lndie. De bepaling van
het getal der te begeven plaatsen en de keuze der jongelingen

,

volgens de uitkomsten van het examen, geschieden in eene alge-

meene vergadering van commissarissen te Haarlem en te Amster-
dam gevestigd.

De gekozenen worden omtrent den lsten September ingenomen
en behoeven niets mede te brengen dan eene scheepskist volgens

bepaald model
,
welke kist hun eigendom blijft. Ingenomen, wor-

den zij terstond van wege het gesticht gekleed in eene eenvor-

mige kleeding , welke reeds hunne toekomstige bestemming onder
de aandacht brengt. Zij maken dan de eerste klasse uit ;

terwijl,

in den regel, de jongelingen , een jaar vroeger ingenomen, de

tweede, — de jongelingen, nog een jaar vroeger ingenomen, voor
zooverre zij zich in liet gesticht bevinden, de derde klasse uit-

maken. De kweekelingen ontvangen eene eenvoudige, gezonde
voeding, waarbij zij aan de wijze van schatting aan boord eeniger-

mate gewend worden
,
en slapen in hangmatten.

Aan het doel der instelling wordt alles dienstbaar gemaakt
wat betrekking heeft tot onderwijs en opvoeding der ingenomen
jongelingen.

In de eerste tijden na de oprigting werd liet onderwijs aange-
vangen met de behandeling der breuken, vooral der tiendeelige,

welke toen bij onze zeelieden niet algemeen bekend waren, zoo
als uit onderscheiden handleidingen tot de zeevaartkunde, in dien

tijd uitgegeven, blijkt. Daarop werd geleerd de rekening met
logai'ithmen , de driehoeksmeting, benevens hare toepassing in de

koersrekening en strooinkaveling ; eindelijk de bepaling der breedte

volgens Douwes
,
en de bepaling der lengte op zee. De uitbreiding

en verbetering van het onderwijs op de lagere scholen hebben
sedert de weglating veroorloofd van veel dat elementair was in

bovengemeld onderwijs, het eisclien van meer kundigheden op
het examen tot admissie, en dien ten gevolge do uitbreiding van
het eigenlijk onderwijs in de Kweekschool. Do jongelingen, die

op de lagere scholen een voldoend onderwijs in de rekenkunde
hebben genoten , en daarvan met vrucht gebruik gemaakt

,
wor-

den nu in de eerste klasse onderwezen in de beginselen der meet-
kunde en der algebra, voor zooverre deze bepaald benoodigd zijn

bij een cursus van zeevaartkunde, in de goniometrie, in de vlakke-
driehoeksrneting, benevens de toepassing van deze in de koersreke-

nmg en de slroomkaveling. Dit onderwijs omvat dus hetgeen
vercischt wordt voor de kleine vaart. In do tweede klasse wordt
hun onderwijs gegeven in de bolvormige driehoeksmeting, bene-
vens hare toepassing op do bepaling der breedte en der lengte op
zee, volgens de meest gebruikelijke methoden en formules, liet

onderwijs in het tweedejaar omvat alzoo hetgeen vereischt wordt
voor de grooto zeevaart. Deze wis- en zeevaartkundige cursus
loopt derhalve in twee jaren ten volle af. In het dorde jaar
wordt voor do kwcekelingen der derde klasse het gegeven onder-
wijs in do moeijelykste en belangrijkste deelen herhaald. Dit
wis» en zeevaartkandig onderwijs wordt gegeven door den keer

Jonkhert , math. en phil. nat. cand.
, die zich daartoe aan het

gesticht vervoegt.

Eene tweede afdeeling vormt het schoolonderwijs, omvattende

,

benevens herhaling en gedurige oefening in de Hollandsche taal
en de rekenkunde , een meer uitgebreid onderwijs, gegeven in de
oude, de gewijde, de algemeene en de Vaderlandsche geschiedenis,
de aardrijkskunde, vooral die van Nederland en der Xederlandsche
bezittingen in andere werelddeelen , en in vreemde talen.

De kennis der vreemde talen , vooral het verstaan van de ge-
sprokene taal en de geschreven werken , en het spreken derzelve
Avordt onmisbaar geacht voor toekomstige stuurlieden en gezag-
voerders. Daarbij wordt eene methode gevolgd, die, hij bespa-
ring van tijd , vooral op het verstaan en de uitspraak gerigt is.

In de eerste klasse wordt het onderwijs in de Eransche en in de
beginselen der Engelsche taal gegeven, en in de tweede klasse
meer voltooid. In de derde klasse wordt aan de meestgevorderden
ook onderrigt in het Duitsch gegeven. Dit schoolonderwijs is

toevertrouwd aan den heer H. Jochems , wien de heer Vink als

adsistent is toegevoegd.

Eene derde afdeeling van het onderwijs vormt de opleiding tot

het scheepswerk
,

bevattende de benaming van het tuig en het
gebruik van al wat daartoe behoort , en de behandeling van zeilen

en touwwerk. Dit pnderrigt wordt gegeven door iemand, die vroeger
als stuurman onderscheidene jaren ter koopvaardij gevaren heeft.

Als hulpmiddel dient een scheepje met fregattuig, opgerigt op
eene opene plaats naast de Kweekscool.

Eindelijk wordt onderwijs gegeven in de behandeling van het
geweer, en aan de meestgevorderde kweekelingen, ter bekroning
en aanmoediging, in de teekenkunde, regtlijnig en hand-teekenen.
Het onderwijs wordt klassikaal gegeven, en gaat geregeld voort,

zonder eenige tusschenpozing, als alleen gedurende de maand
Augustus, wanneer aan de kweekeliugen vergund wordt hunne
familie te bezoeken.

Wat de opvoeding betreft
,
deze wordt gegeven met naauwge-

zetheid en daarbij vooral in het oog gehouden de bestemming der
kweekelingen.

Het onderwijs in de godsdienst wordt gegeven door leeraars

der onderscheidene kerkgenootschappen, welke, daartoe verzocht,

hunne medewerking met gewilligheid steeds verkenen. Des
Woensdags voormiddags bezoeken de kweekelingen de catechisatien

der leeraars. En schoon de kweekelingen na tweejarig verblijf

in de Kweekschool nog jong zijn , worden zij in den regel niet

dan na het afleggen hunner geloofsbelijdenis naar zee gezonden ,

ten einde een betreurenswaardig verzuim te voorkomen.
In het gesticht wordt den kweekelingen netheid op kleederen,

orde en vooral ondergeschiktheid aan hunne superieuren en onder-
wijzers ingescherpt. Bestemd voor een beroep, waarin, onderge-
schiktheid een krachtig hulpmiddel tot behoud kan zijn, moeten,
zij van hunne intrede in het gesticht af, zich aan ondergeschiktheid

gewennen. Met het oog op de organisatie eener scheepsbemanning

,

draagt hij, die aan het hoofd van het gesticht geplaatst is, de
aan commissarissen verantwoordelijke directeur, dui titel van
kommandeur. In vroegere dagen plagt wel eens een officier van
’s Lands Marine kommandeur te zijn; sedert onderscheiden jaren
is nu kommandeur de heer Jochems , die, zoo als hierboven
vermeld is, ook hoofdonderwijzer in het gewoon schoolonderwijs

is. De tweede in rang na den kommandeur, is do stuurman
Vollenhoven , die onderwijs in het scheepswerk geeft. Onder deze
beiden zijn aangesteld een magazijnmeester, die, onder toevoorzigt
eener daartoe gestelde commissie uit de vergadering van com-
missarissen, alles bezorgt en uitgeeft, wat tot de kleeding, de
ligging en de voeding der kweekelingen betrekking heeft, en een
bootsman, die tevens zeilenmaker is, en onderwijs geeft in het

roeijen in vletten en sloepen, en in liet zwemmen, en verder
toezigt houdt op de kweekelingen, wanneer zij niet in de les zijn,

en bepaaldelijk, wanneer zij zich in de zoogenaamde taakschool
voor de onderscheidene lessen voorbereiden of het geleerde nader
uitwerken.

Wanneer de jongelingen, voor de koopvaardij bestemd, den
tweejarigen cursus volbragt, en in de derde klasse eene steeds

doeltreffende herhaling van het vroeger geleerde ontvangen hebben,
worden zij, wanneer de gelegenheid zich daartoe aanbiedt,
aan boord van koopvaardijschepen geplaatst als scheepsjongens.

Zij worden dus eerst na volbragten leercursus geplaatst , mogen
dikwerf bekwaam zijn in de zeevaartkunde en in de behandeling
van het touwwerk van het scheepje op de plaats , doch moeten
nog aan boord van een door wind en golven geslingerd schip do

ware zeemanspraktijk leeren. In dit opzigt staan zij ,
hoezeer

theoretisch gevormd, gelijk met anderen, die deze opleiding niet

genoten hebben , doch zijn dozen des te eer vooruit na eenige

oefening.

Na het doen der eerste reizo in het gesticht teruggekeerd

,

worden zij , bij voorkomende gelegenheid, weder geplaatst voor
eene tweede reis, do meestgovorderden en kloeken onderhen dik-
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werf als ligt-matrozen. Na den terugkeer van deze tweede reis

en na verrekening van een derde hunner op de twee reizen ver-

diende gagien aan de Kweekschool ,
tot eenige vergoeding van de

kosten der uitrustingen, worden zij ontslagen; zij zijn dan meest

achttien jaren oud, in staat gesteld om door eigen ijver in een

eerlijk beroep te vorderen, en de uitkomst bewijst zulks bij velen.

Talrijk zijn, .zelfs uit den geringsten stand, de gezaghebbers en

de stuurlieden, zoo hier als in Oost-Indie
,

die, in de Kweek-
school voor de Zeevaart hunne opleiding ontvangen hebbende ,

den

ouden roem van Neêrlands scheepsbevelhebbers en stuurlieden in

bekwaamheid en degelijkheid ten volle handhaven. Vreemdelingen

worden als gezagvoerders en stuurlieden meer en meer zeldzaam

bij onze koopvaardij ;
de Kweekschool heeft hiertoe krachtig

medegewerkt.
Onder de officieren van Zijner Majesteits Marine waren en

zijn er nog velen
,
die hunne opleiding in de Kweekschool ontvingen.

In den aanvang van den leercursus 1851/52 ,
den lsten Sep-

tember 1851, waren in de Kweekschool voor de Zeevaart 85 kweeke-

lingen, waarvan 29, in de vorige maand aangenomen, in de

eerste
,
30 in de tweede en 26 in de derde klasse.

Van deze 26 in de derde klasse waren 4 tot stuurmansleer-

lingen bij de Oost-Indische koopvaardij aangesteld, die eenige

weinige dagen daarna naar hunne bestemming vertrokken zijn
,

en twee die reeds eene reize gedaan hadden ; de overige waren

voor de koopvaardij bestemd. Van de 30 jongelingen in de

tweede klasse waren 20 voor de koopvaardij ,
8 voor de koop-

vaardij in Oost-Indie en 2 voor de burgerlijke koloniale marine

bestemd.
In Augustus waren aangenomen 8 jongelingen voor de Oost-

Indische koopvaardij , 2 voor de burgerlijke koloniale marine

,

en 20 voor de koopvaardij ,
makende te zamen 30 jongelingen.

Op reis waren toen 46 kweekelingen
,
waarvan 11, dienende

bij de burgerlijke koloniale marine in de Oost-Indien , nog niet

afgeschreven
,
daar de verrekening der derden hunner gagien nog

niet had plaats gehad ,
en 35 geplaatst aan boord van koopvaar-

dijschepen tot het doen hunner eerste of wel hunner tweede reize.

Het onderwijs werd daarop aangevangen met de bovenvermelde

85 kweekelingen, en dit onderwijs werd, volgens de hiervoren

vermelde leerwijze, geregeld voortgezet. ,

Commissarissen mogen na den afloop van dien cursus getui-

gen
,
dat dit onderwijs met hartelijke belangstelling, met naauw-

gezetheid en met ijver gegeven werd door de onderwijzers. De
nu sedert jaren proefondervindelijk goedbevonden leerwijze werd
gevolgd, en, blijkens om de drie maanden gehouden examina,

met vrucht voor de kweekelingen, die over het algemeen reden

van tevredenheid gaven ten opzigte hunner vorderingen. Ook ten

opzigte van hun gedrag zijn geene ongunstige aanmerkingen te

maken.
Jaarlijks rvorden uit een daartoe geschonken fonds twee deugd-

zame zilveren zakuurwerken gegeven aan twee der kweekelingen ,

die in den loop van het jaar zich door een goed en zedelijk gedrag bo-

ven hunne makkers hebben onderscheiden. Nu en dan worden
de kweekelingen op een buitengewonen maaltijd en een teug wijn

onthaald, uit fondsen, door onderscheiden donateurs daartoe

bestemd.
De gezondheidstoestand laat niets te wenschen over

;
behalve

eenige zeer geringe ongesteldheden, waarbij geneesheer en heel-

meester ten dienste stonden, hebben geene ziektegevallen plaats

gehad. Commissarissen mogen vertrouwen , dat de eenvoudige en

gezonde voeding , de voorzorgen voor luchtverversching
,
de ge-

regelde levenswijze en lichaamsoefeningen tot dit gunstig resul-

taat medewerken.
Van de kweekelingen voor de gewone koopvaardij opgeleid wer-

den, na volbragte tweede reize, eervol ontslagen met getuigschrift

14 kweekelingen; van stuurmansleerlingen bij de burgerlijke ko-

loniale marine dienende , werden ontslagen en afgeschreven uit

hoofde der volbragte verrekening van de derden hunner gagien

,

6 kweekelingen. De kweekelingen, die, eene eerste reize gedaan
hebbende, in den loop van den cursus terugkeerden, zijn allen

weder geplaatst aan boord van schepen tot het doen hunner
tweede reize. Tot het doen eener eerste reize werden ook al de

jongelingen, die bij den aanvang van den cursus in de 3de klasse

onbevaren waren
,
geplaatst.

Bij het einde van den cursus waren in het gesticht tegenwoor-
dig 42 kweekelingen, en op reis 46, waarvan 3 dienende op de
gouvernements-schoeners en kruisbooten in Indie.

De cursus eindigde Vrijdag den 30sten Julij 1852, en werd naar
ouder gewoonte besloten met eene uitdeeling van prijzen aan de

meest gevorderde kweekelingen. Tot die prijzen belmoren een

octant en een scheepskijker
,
vroeger door den luitenant-admiraal

van Kinsbergen, nu door de administrateuren zijner nalatenschap,

volgens den uitgedrukten wil des overledenen
,
jaarlijks geschon-

ken ; ook nog een scheepskijker uit eene gift daartoe bestemd door
wijlen den geachten commissaris der kweekschool

, den heer P.

Huidekoper
, benevens eenige toepasselijke boekwerken en een

cahier teekeningen, bijzonder als prijs in de teekenkunst. Bij

den nieuwen cursus van l 852/_ 3 z ij n slechts 24 kweekelingen aan-
genomen

,
waarvan vier voor de dienst in Oost-Indie , en veertien

gratis
; de overige zes voor het kostgeld. Er waren bij den aan-

vang van den cursus 65 jongelingen in het gesticht en 45 kwee-
kelingen op reis. De aanneming was, ten gevolge der nieuwe
beperkende maatregelen, dit jaar iets minder dan gewoonlijk;
ook het aantal in huis minder dan gewoon

,
wegens het verlangd

ontslag van 16 voor Oost-Indie aangenomen kweekelingen.
Als kweekelingen zijn aangenomen :

van 1785 tot 1810 1127 i

»> 1814 » 1852 1163
)

te zamen 2290 ;

zijnde gemiddeld in het jaar 36. Deze allen zijn, met weinig
uitzondering

,
voor eerste en tweede reize uitgerust

,
naar zee

gezonden.

Het bestuur is tweeledig : 1°. het Weduwenfonds hierboven ver-

meld ;
2°. de Kweekschool voor d.e Zeevaart

;

beide onder dezelfde

commissarissen, thans acht te Haarlem en acht te Amsterdam ,

in laatstgemelde plaats zich als vergadering vereenigende. Het
praesidium wordt bij toerbeurten

,
om de zes maanden

,
door de

Amsterdamsche commissarissen waargenomen.
Omtrent de school voor zeevaart te Nes op Ameland zijn geene

meldenswaardige bijzonderheden medegedeeld. Het onderwijs i3

op den gebruikelijken voet voortgezet. Van de leerlingen, wier
aantal gedurende dezen cursus 27 beliep, zijn er drie geëxami-
neerd ,

en bovendien vier als stuurlieden geplaatst. Bij de school

voor wis- en zeevaartkunde te Harlingen is de onderwijzer in

de zeevaartkunde, wiens vertrek in het vorig verslag werd ver-
meld, door een onderwijzer vervangen die zich, behalve met het

onderrigt in dit vak
,
ook met dat in de stel- en meetkunst en in

de Engelsche taal heeft belast.

Het aantal schooluren is niet onaanzienlijk vermeerderd. Vol-
gens de berigten heeft de beste orde op de school geheerscht en
lieten de bijna algemeene ijver en vlijt weinig te wenschen over.

Het getal leerlingen bedroeg 75, twee meer dan in het vorige jaar.

Vijf van hen hebben het examen als eersten, en vijf anderen dat
als tweeden stuurman

,
met allen lof afgelegd.

Bij de school Minerva te Groningen is het gewoon onderwijs
in allen deele geregeld voortgezet. Op den laatsten December
1851 waren er 71 leerlingen voor de zeevaartkunde. Gedurende
dat jaar zijn zestien van hen, waarvan dertien uit de provincie

Groningen en drie uit andere provinciën
, tot het examen in de

stuurmanskunst toegelaten, en hebben zij bewijzen gegeven van
voldoende bekwaamheid voor den rang van eersten stuurman.
De maatregelen in het voorgaande jaar ter verbetering en uit-

breiding van het onderwijs genomen
, en in het laatste verslag

vermeld, hebben volkomen aan het doel beantwoord.

LAGER ONDERWIJS.

Volgens de verslagen der provinciale commissien van onderwijs

bedroeg het getal lagere scholen 3277, waarvan 2446 openbare,

188 bijzondere der eerste
,

643 bijzondere der tweede klasse.

Onder deze opgaven zijn tevens begrepen de kostscholen en dag-
en kostscholen, welke zoo-wel tot de openbare scholen als tot de

bijzondere van de tweede klasse belmoren.

De scholen van bijzonderen aard en strekking bestonden, voor
zoover de opgaven reiken, uit; 632 bewaar- en kleinkinder- of
matressenscholen , 152 herhalingscholen , 93 (die te Amsterdam niet

medegerekend) zondagscholen, 41 werkscholen, 124 volkszang-

scholen.

Onder de kostscholen telde men 26 voor jongens en 23 voor

meisjes; onder de dag- en kostscholen, 165 voorn jongens en 83
voor meisjes. De meeste der kostscholen ^ijn tevens dag- en

kostscholen, terwijl in verscheidene zich kinderen van beide ge-

slachten bevinden. Dit laatste is onder anderen het geval met de

34 dag- en kostscholen in de provincie Zuidholland.

Van het getal leerlingen op de lagere scholen op de twee tijd-

stippen van het jaar, 15 Januarij en 15 Julij, is dit jaar voor

het eerst opgave verstrekt door de commissien van onderwijs van
alle provinciën. Het bedroeg voor alle lagere scholen: den I5den
Januarij 397,252, waaronder 221,343 jongens en 175,909 meisjes

;

den 15den Julij 322,958, waaronder 173,411 jongens en 149,547

meisjes.

Onder deze opgaven zijn tevens begrepen de leerlingen, welke
de avond- en dagscholen tevens en die welke enkel de avond-
scholen bezoeken. Het getal der eersten bedroeg op 15 Januarij

18,356, waaronder 12,432 van het mannelijke geslacht, en 5924
van het vrouwelijke geslacht; dat der laatsten op hetzelfde tijdstip

28,134, -waaronder 17,915 van het mannelijke geslacht en 10,219

van het vrouwelijke geslacht; waaruit voigtdatop 15 Januarij

46,490 leerlingen de avondscholen bezochten. Hun getal bedroeg

op 15 Julij slechts 25,158; hiervan bezochten 10,262, waaronder
7084 van het mannelijke geslacht en 3178 van het vrouwelijke
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geslacht, tevens de dagscholen, en 14,896, waaronder 8389 van
het mannelijke geslacht en 6507 van het vrouwelijke geslacht,

enkel de avondscholen. Hierbij valt echter op te merken dat

voor de provincie Gelderland slechts het geheele getal avondleer-

lingen bekend is en geen onderscheid is gemaakt tusschen hen
die de dagscholen tevens en die enkel de avondscholen bezochten.

De leerlingen op alle lagere scholen stonden op 15 Januarij tot

de bevolking des Rijks op 1 Januarij 1845, als 131.6, tot die op
1 Januarij 1851, als 129.2; op 15 Julij tot de bevolking op
1 Januarij 1845, als 106.9, tot die op 1 Januarij 1851, als 105.1

tot de 1000 zielen
; zoodat in den winter ruim één achtste

,
in

den zomer meer dan één tiende der bevolking onderwijs genoot
op de lagere scholen. Voorts blijkt hieruit, dat ruim vier

vijfden der leerlingen, 81 op de 100, de lagere scholen in den zo-

mer bezochten en dat het verschil voor de jongens (iets meer dan
78 op de 100) grooter was dan voor de meisjes (85 op de 100).

De provinciën laten zich, ten aanzien van het verschil in

getal leerlingen op beide tijdperken, in de volgende orde rang-
schikken: op 15 Julij in Gelderland iets minder dan 62, Drenthe
ruim 62 ,

Zeeland 67, Limburg 7 1, Noordbrabant 7Q , Overijssel 78 ,

Friesland iets minder dan 88 ,
Zuidholland ruim 88 , Utrecht 92

,

Groningen 93 , Noordholland ruim 94 op de 100 leerlingen
,

die

den 15den Januarij de lagere scholen bezochten.

De openbare scholen werden bezocht op 15 Januarij door

322,625 leerlingen, waaronder 183,584 jongens en 139,041 meisjes,

op 15 Julij door 250,972 leerlingen, waaronder 137,203 jongens

en 113,769 meisjes; zoodat de openbare scholen op 15 Julij bezocht

werden door 78 van de 100 leerlingen, die er op 15 Januarij

aanwezig waren. Het verschil was op 15 Julij voor de jongens

75, voor de meisjes 82 op de 100.

De bijzondere scholen der 1ste klasse telden op 15 Januarij

33,348 leerlingen, waaronder 16,293 jongens en 17,055 meisjes,

op 15 Julij 32,559 leerlingen, waaronder 15,790 jongens en 16,769

meisjes. Het laatste tijdstip stond dus tot het eerste in de reden

van iets minder dan 98 voor het geheele getal leerlingen
,
van iets

minder dan 97 voor de jongens, van ruim 98 voor de meisjes tot

de 100.

De bijzondere scholen van de 2de klasse gaven op 15 Januarij

een getal van 41,279 leerlingen, waaronder 21,466 jongens en

19,813 meisjes; op 15 Julij van 39,427 leerlingen, waaronder 20,418
jongens en 19,009 meisjes; de reden was dus 95.5 voor het geheele

getal leerlingen, 95 voor de jongens, 96 voor de meisjes op de 100.

Uit het overzigt blijkt, dat het verschil tusschen de getallen

van de op beide tijdstippen de scholen bezoekende leerlingen, even
als het vorige jaar, het grootst was op de openbare scholen, het

kleinst op de bijzondere scholen der 1ste klasse, en dat 'voor elke

van de drie soorten van scholen, het meest voor de openbare,
het minst voor de bijzondere der 2de klasse, het verschil grooter

was voor de jongens dan voor de meisjes.

De reden tusschen beide geslachten geeft tegen 1000 jongens
het volgende getal meisjes: op alle lagere scholen zonder onder-
scheid op 15 Januarij 795, op 15 Julij 862; op de openbare scholen

pp 15 Januarij 757, op 15 Julij 829; op de bijzondere scholen

der 1ste klasse op 15 Januarij 1047, op 15 Julij 1062; op die der
2de klasse op 15 Januarij 923, op 15 Julij 931. Hieruit volgt

dat het lager onderwijs over het algemeen minder verspreid is

onder de vrouwelijke dan onder de mannelijke bevolking en dat

de bijzondere scholen van de eerste klasse betrekkelijk meer
door meisjes dan door jongens bezocht werden, terwijl de reden
voor de meisjes het ongunstigst was op de openbare scholen.

Indien men elke provincie afzonderlijk beschouwt verkrijgt men
«op alle lagere scholen tegen 1000 jongens het volgende getal

meisjes:

in Noordholland den 15den Januarij 857, den 15den Julij 921

V Overijssel » » )> 855, 77 77 77 867
)) Noordbrabant 77 » )) 854, » 77 77 955
?) Groningen » » >ï 833, )) 77 77 904

n Limburg » 77 77 832, » 77 » 846
>) Drenthe » » 77 803, 77 7) » 854
» Zuidholland )) » » 790, 77 7) 77 839

Utrecht » Yt » 773, 77 77 77 827

» Friesland )> M 769, 77 77 77 818

» Gelderland » 77 )) 686, » )) 77 774

Zeeland 77 » )) 630, » )) 77 773

De reden was dus voor do meisjes het gunstigst op 15 Januarij

in Noordholland en Overijssel

,

op 15 Julij in Noordbrabant en
Noordholland

,

het ongunstigst op beide tijdstippen in Zeeland en

Gelderland. Do reden was in allo provinciën, vooral in Zee-
land en Noordbrabant

,
gunstiger op 15 Julij.

Het gemiddelde getal leerlingen op elke lagere school bedroeg voor
het Rijk op 15 Januarij 121 ,

op 15 Julij 99. Dit getal was op
15 Januarij hot grootst voor Overijssel 159, Zuidholland 143, hot

kleinst voor Drenthe 100, Friesland 101 en Limburg 104; op 15
Julij het grootst voor Zuidholland 126, Overijssel 124, Noordhol-
land 117; het kleinst voor Drenthe 63, Limburg en Gelderland 74.

Het onderwijzend personeel bedroeg op alle lagere scholen van
het Rijk 6492, waaronder 5902 van het mannelijke en 590 van
het vrouwelijke geslacht. De eersten waren ingedeeld in 3004
hoofdonderwijzers, waarvan 42 van den eersten, 1878 van den
tweeden, 851 van den derden, 174 van den vierden en 59 zonder
rang; 2192 ondermeesters, waaronder 1 van den eersten, 548
van den tweeden, 1091 van den derden, 417 van den vierden en
135 zonder rang, en 706 kweekelingen

; de laatsten in: 260 hoofd-
onderwijzeressen en 330 secondanten.

Het onderwijzend personeel stond tot de leerlingen op alle la-

gere scholen op 15 Januarij als 1 tot 61 , op 15 Julij als 1 tot

50 ; op 15 Januarij was de reden het gunstigst voor Utrecht en
Noordholland

,
het ongunstigst voor Overijssel en Drenthe; op 15

Julij het gunstigst voor Zeeland en Gelderland; het ongunstigst

voor Groningen en Overijssel.

Voor de openbare scholen was de reden op 15 Januarij als

1 tot 32, op 15 Julij als 1 tot 103; voor deze soort van scholen
was zij het gunstigst op 15 Januarij voor Drenthe en Friesland,
het ongunstigst voor Zuidholland en Overijssel

;

op 15 Julij het
gunstigst voor Drenthe

, Limburg en Zeeland

,

het ongunstigst voor
Zuid- en Noordholland. Voor de bijzondere der eerste klasse op
15 Januarij als 1 tot 58 , op 15 Julij als 1 tot 56; het gunstigst

op het eerste tijdstip voor Drenthe en Limburg, op het tweede
voor Drenthe en Gelderland

;

het ongunstigst op beide tijdstippen

voor Noordbrabant en Noordholland. Voor die der tweede klasse
op 15 Januarij als 1 tot 29, op 15 Julij als 1 tot 28; op beide
tijdstippen het gunstigst voor Utrecht en Gelderland, het ongunstigst

voor Drenthe en Groningen.

Op 100 lagere scholen telde men gemiddeld over het Rijk 198
onderwijzers. De reden was het gunstigst in Zuidholland 255,
Noordholland 234 en Utrecht 231; het ongunstigst in Drenthe 127,
Friesland 168 en Limburg 171 op de 100 lagere scholen. Voor
de openbare scholen was de reden op de 100 scholen 184; naar
de provinciën was zij het gunstigst in Zuidholland 235

, Noord-
holland 209, Utrecht 201; het ongunstigst in Drenthe 128, Noord-
brabant 164 en Limburg 167. Voor de bijzondere scholen der
eerste klasse 308; het gunstigst in Noordholland 400, Utrecht 377

,

Zuidholland 350; het ongunstigst in Friesland en Drenthe 100, Gro-
ningen 142. Voor de bijzondere der tweede klasse 221 ; het gun-
stigst in Zuidholland 257, Noordholland 244, Overijssel 235; het
ongunstigst in Drenthe 100, in Friesland 133, in Limburg 170 op
de 100 scholen.

Indien men de openbare scholen afzonderlijk beschouwt, verkrijgt
men, naar den maatstaf der bevolking op 1 Januarij 1845, op de
10,000 zielen op 15 Januarij 1068 en op 15 Julij 831 leerlingen.

De reden was

het gunstigst:

in Drenthe op 15 Januarij 1742;

» Overijssel » » » 1633, op 15 Julij 1253;

» Friesland » » » 1469, » » » 1291

;

» Groningen » » 1271 ;

het ongunstigst:

in Utrecht op 15 Januarij 666 , op 15 Julij 584 ;

» Zuidholland » » » 824

» Noordbrabant » » » 895, » n » 634;
» Limburg » » » 645.

Men verkrijgt, naar voornoemden maatstaf der bevolking, voor
de bijzondere scholen zonder onderscheid op de 10,000 zielen op
15 Januarij 247, op 15 Julij 238 leerlingen. De reden was

hel gunstigst

:

in Utrecht op 15 Januarij 457, op 15 Julij 445;

» Noordholland » » n 421, » » » 404

;

» Zuidholland » » » 356 ,
» » » 363

;

het ongunstigst

:

in Friesland op 15 Januarij 20, op 15 Julij 19;

» Drenthe » » » 37, » » » 25;
» Zeeland » » » 86, » » » 72.

Het onderwijzend personeel stond voor het geheele Rijk tot de
bijzondero scholen zonder onderscheid, in de reden van 241 tot

do 100 scholen. Zij was

het gunstigst : het ongunstigst:

Zuidholland 280 in Drenthe 100

Utrecht 272 » Friesland 127

Noordholland 270 )) Groningen 177
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Blijkens de ontvangen berigten was de toestand van het lager

onderwijs ook dit jaar voldoende. In het algemeen werden de

ijver en belangstelling der onderwijzers weder geprezen. Aan een

hunner, P. van- der Schaft te Delft , die gedurende 50 jaren

zijn ambt loffelijk had waargenomen, werd van regeringswege eene

zilveren medaille geschonken.

De provinciale commissien van onderwijs bleven voortgaan op

den ingeslagen weg om de examens met gepaste gestrengheid afte

nemen. Het getal der hetzij voor het eerst, hetzij ter verkrijging

van eenen hoogeren rang, geëxamineerden bedroeg ruim 1200,

waarvan 219 werden afgewezen. Schoon hier en daar het getal

afgewezenen nog vrij groot was , is nogtans
,
in vergelijking met

het vorige jaar, verbetering zigtbaar en heeft de maatregel dus

reeds goede vruchten gedragen.

Op de plaatselijke schoolcommissien en commissien van plaatse-

lijk schooltoevoorzigt was hetgeen bij het vorig verslag werd
gezegd, ook dit jaar weder toepasselijk. De schoolopzieners ble-

ven in het algemeen de hun toevertrouwde belangen met zorg be-

hartigen. Hun personeel onderging eenige verandering door over-

lijden
,

vertrek of andere redenen. Tot de overledene behoort

Th. van Swinderen , aan wiens uitnemende kennis
,

helder inzigt

en vurigen ijver het Nederlandsche schoolwezen groote verpligtin-

gen heeft.

Ten aanzien der hierachter volgende bijzonderheden omtrent

de onderscheidene soorten van scholen valt alleen op te merken

,

dat de berigten omtrent het onderwijs in de gymnastie niet langer

afzonderlijk zijn geplaatst, maar gevoegd bij die betrekkelijk de

scholen van bijzonderen aard en strekking, waartoe zij behooren.

Overtuigd van de wenschelijkheid, dat het onderwijs in de

gymnastie niet langer als eene zeldzaamheid worde beschouwd

,

maar onder de gewone vakken van onderwijs opgenomen, heeft

de Regering, ten einde dit te bevorderen, bij het begin van den
gewonen cursus der Kweekschool voor Schoolonderwijzers te

Haarlem, in Augustus 1851, een bekwaam en ervaren onderwij-

zer in de gymnastie aan die school toegevoegd.

OPENBARE SCHOLEX.

a. Staat van het onderwijs.

Deze heeft in den loop van het jaar 1851
,
wat Noordbrahant

betreft ,
in deugdelijkheid gewonnen. Hier springt die vooruit-

gang in het oog door vernieuwing van schoollocalen
, door de be-

noeming van bekwame hoofdonderwijzers , en elders, hoe spaarzaam
dan ook, door het toevoegen van hulponderwijzers in talrijk be-
zochte scholen, of door verhooging der geldelijke inkomsten.

Deze verbeteringen, hoezeer niet aanzienlijk, geven stof tot

tevredenheid. Daartegen over staat evenwel eenige teruggang op
andere plaatsen

,
hetzij door vermindering van vaste inkomsten aan

openbare onderwijzers of andere inkortingen
,

Avaartoe in 1851,
meer dan in eenig vorig jaar

, sommige gemeentebesturen zijn over-
gegaan

,
naar het schijnt, niet genoeg beseffende hoe zeer het on-

derwijs zelf daardoor noodAvendig lijden moet.

In Gelderland wordt meer algemeen tusschen de verschillende

onderAvijzers naijver gevonden, om hun onderwijs meer en meer
vruchten te doen dragen. Aan dien naijver, opgewekt door vele

gemeentebesturen en andere collegien, is het toe te schrijven , dat
het onderwijs op vele plaatsen is verbeterd, en er zou veelmeer
gedaan zijn , had men niet dikwijls gestuit op finantiele en andere
moeijelijkheden, Avaardoor en de verheffing van het onderwijs en

de ophouw van nieuwe schoollocalen en onderAvijzersAvoningen zijn

verijdeld.

Onder zulke omstandigheden is het te prijzen , dat vele onder-
wijzers, niettegenstaande de karige belooning en weinige aanmoe-
diging die zij genieten, met onafgebroken ijver en vasten avü
hunne beste krachten blijven wijden aan den bloei van het on-
derAvijs.

Waren zij in de gelegenheid zich door ijverige en bekwame
ondermeesters te kunnen laten bijstaan; moest het onderwijs niet

veelal gegeven Avorden in geheel ongeschikte localen, te dikAvijls

ontbloot van de vereischte hulpmiddelen, hun arbeid zou nog
vruchtbaarder zijn.

Voor een groot gedeelte kunnen deze gebreken verholpen avoI-
den door de bemoeijingen der gemeentebesturen

, door het ophou-
wen en doelmatig inrigten der schoollocalen, door het verleenen
van toelagen aan onderwijzers en ondermeesters. Overal waar
dit plaats heeft

,
ziet men daarvan de beste uitkomsten en vertoo-

nen zich nieuw leven en nieuwe kracht in de schoolwereld.
Ten aanzien van den staat van het ondei'Avijs in Zuidholland

wordt over het algemeen een gunstig getuigenis afgelegd. In de
meeste districten zijn slechts weinige schoolinrigtingen

,
die te

dezen opzigte belangrijke verbeteringen behoeven. Verre het
grootste gedeelte der onderwijzers en onderwijzeressen volvoeren
met volhardenden ijver hunne taak, en met de meeste zorg en
liefde gaan zij voort de hun toevertrouwde jeugd tot nuttige
burgers en deugdzame menschen op te voeden en te vormen.

Ook in Noordholland geeft het onderwijs voldoende uitkomsten.
Het personeel is met den meesten ijver werkzaam. Uitzonderingen
hierop zijn zeldzaam

,
en waar de vermogens of bekwaamheden

der onderwijzers iets te Avenschen overlaten
,

hetzij door niet

in alle bpzigten te beantwoorden aan de eischen van den tegen-

woordigen tijd, hetzij uit hoofde van klimmende jaren, ligchaams-
of andere gebreken

,
tracht men door het plaatsen van bekAvame

en geschikte ondermeesters hierin te voorzien. Er wordt overal

-lust bij de kinderen en belangstelling in het onderAvijs bij de
ouders opgemerkt ; dit geldt bijna zonder onderscheid in elke ge-

meente van dit geAvest. Het eenige waarover ten platten lande
wordt geklaagd , is het doorgaans te vroeg verlaten der school

door de meeste kinderen.

De staat van het onderwijs in Zeeland neemt in deugdelijkheid toe.

Bij vernieuAving is omtrent de bekwaamheid en den ijver van
het onderwijzend personeel een allergunstigst berigt gegeven. Op
zeer weinige uitzonderingen na, onderscheiden allen zich door kunde
en eene zorgvuldige, wakkere pligtsbetrachting

,
en voegen zij

daarbij een voorbeeldig gedrag.
In de provincie Utrecht is over het geheel in den staat van

het onderwijs niet veel verandering gekomen. Hier en daar
Averd nogtans veel zorg besteed

,
om met Het onderwijs in het

leeren lezen de ontAvikkeling van het jeugdige verstand te verbin-

den ; ook werd het werktuigelijke van het leesonderrigt naauAv-
keuriger behandeld en op eene duidelijke en goede uitspraak
van Avoorden gelet; de leestoon was mede natuurlijker; het

schrijfonderrigt Averd meer beoefend, naar aanleiding van her-

haalde aanmaningen. - Het nieuwe stelsel van maten en geAAÜgten

Avordt nog niet overal in zijnen omvang gekend
;
het rekenen uit het

hoofd werd zeer bevorderd. Het gedrag der onderwijzers was over
het algemeen goed.

Ofschoon het onderwijs in Friesland gedurende 1851 nagenoeg
op denzelfden \-oet Avas ingerigt als in het voorafgaande jaar

,
heeft

het nogtans hier en daar verbeteringen ondergaan, minder door
eene uitbreiding dan wel door eene betere behandeling der leer-

vakken en door de invoering van meer geschikte leermiddelen
en methoden.
Het onderwijs in de leeskunst Avas over het geheel voldoende.

In ’t algemeen was de leestoon natuurlijk en de meeste onderwij-
zers zorgden, dat de mhoud der leesstof goed begrepen en aan
de verstandelijke en zedelijke vorming der leerlingen dienstbaar
gemaakt werd. In het schrijfonderAvijs Avaren Avel op enkele

plaatsen, doch niet zoo algemeen als Avenschelijk te achten is,

sporen van vooruitgang zigtbaar. Het schriftelijk cijferen werd
door velen grondig onderAvezen en in eenige scholen zelfs met
algebraïsche en meetkunstige oefeningen verbonden.
Ook in het rekenen uit het hoofd was op enkele plaatsen Aveder

vooruitgang te bespeuren
; vopral daar

,
Avaar deze oefeningen reeds

bij de laagste klasse begonnen , in de hoogere atdeelingen geregeld

voortgezet en met schriftelijke oplossingen afgeAvisseld werden.
In verscheidene zeeplaatsen ontvingen de verstgevorderde leerlingen

mede onderrigt in de stuurmanskunst.
De inrigting van het onderAvijs in Overijssel onderging Aveinig

verandering. De meeste onderAvijzers bleven zich ijverig op ver-
betering toeleggen, zoodat men OA'er het algemeen over hunnen
ijver zeer voldaan was.
Ten aanzien van den staat van het onderAvijs in de provincie

Groningen was reden van tevredenheid. Kenmerkt zich de deug-
delijkheid van het onderAvijs door de vruchten die het draagt
voor de ontAvikkeling van de verstandelijke vermogens en voor
het gemoed der kinderen

,
welke laatste zich openbaren in gehoor-

zaamheid en gezette pligtsbetrachting, dan neemt het onderwijs in

deze provincie in deugdelijkheid toe. Wel zijn hier en daar nog
gebreken

,
maar over het algemeen is vooruitgang in de ver-

standelijke ontAvikkeling en zedelijke verbetering zigtbaar.

De deugdelijkheid van het onder Avijs blijkt ook nog uit het

groot aantal kinderen
,
dat thans de scholen bezoekt

,
en dat met

ieder jaar sterk vermeerdert
;
want ook de ouders zelven leeren

het onderwijs op prijs stellen.

In vele scholen is met genoegen bemerkt, dat de onderAvijzer

met lust en ijver Averkzaam is en het gewigt zijner roeping ge-
voelt. Men ziet dit aan alles, aan de Avijze waarop hij werkt

,

zooAvel als aan de leerlingen met Avelke hij bezig is : van zijnen

kant heerscht er orde in de Averkzaamheden , die doeltreffend

Avorden gebezigd, om de leerlingen te ontAvikkelen en te vormen;
van de zijde der leerlingen is er lust en ijver, opgeAvektheid en
belangstelling.

In Drenthe is in 1851 geene mindere belangstelling bij de on-
derwijzers opgemerkt dan in het vorige jaar ; de leerlingen be-
ginnen meer en meer in die belangstelling te deelen

, vooral in

zulke scholen, AAraar in den laatsten tijd nieuAve en volijverige

onderwijzers zijn aar,gesteld. In zulke scholen is een nieuw leven
verwekt en een beter tijdvak begonnen. De inwendige staat van
het ondeiwijs laat evenwel nog A

reel te wenschen over
,

vooral
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daar, waar oude onderwijzers werkzaam blijven, en in gehucht-

scholen, waaraan zulk eene geringe bezoldiging is verbonden, dat

de onderwijzers in hunnen ijver verflaauwen en elders naar een

beter bestaan uitzien, terwijl dan in zoodanige scholen kwee-
kelingen moeten worden geplaatst

,
zelfs somtijds zoodanige, die

nog geene voldoende bekwaamheid hebben ter verkrijging van
den vierden rang.

De staat van het onderwijs in het hertogdom Limburg levert

over het algemeen stof tot tevredenheid. De gemeenten , waarin
meer bijzondere vooruitgang in het lager onderwijs is bespeurd,
zijn die van Cadier en Keer

,
Ubach over Worrns

,
Schaesberg,

Roosteren en Susteren
;
terwijl de gemeenten Heerlen

,
Grevenbicht

en Nieuwstad in een tegenovergestelden zin moeten worden ver-

meld.

b. Inkomen der onderwijzers.

Evenmin als ten vorigen jare zijn nu bijzonderheden omtrent

het inkomen der onderwijzers te vermelden. In den regel bleef dit

hetzelfde. Over het algemeen is het matig te noemen
,
en liet getal

van hen ,
die eene behoorlijke bezoldiging genieten , wordt verre

overtroffen door dat van hen
,
die slechts met de uiterste spaar-

zaamheid en met veel overleg in de behoeften van hun huisgezin

kunnen voorzien. Niet alle gemeentebesturen zijn doordrongen van
het nut dat de onderwijzer door geene te groote zorgen voor zijn

levensonderhoud zij gedrukt
;

bij anderen bestaat hieromtrent geene

onverschilligheid of onwil, maar is de geldelijke toestand der

gemeente beletsel. Ook de schoolgelden worden op vele plaatsen

onregelmatig of in het geheel niet voldaan, waarvan de schuld

veelal ligt aan het onvermogen van do ouders.

Schoon nu wel hier en daar eenige verbetering heeft plaats ge-

had, was er nogtans allezïns grond om, even als in vroegere ja-

ren
,
van wege de provinciën en het Rijk te gemoet te komen.

Sommige provinciën deden dit op onbekrompene wijze. Van ’s Rijks

wege werd eene som van f 145,000 ,
f 2000 meer dan het vorige

jaar, verleend. Noordbrabant genoot daarvan t 48,404; Gelderland

t 18,912.05; Zuidholland f 9058.40; Noordholland i 9271, Zeeland

f5433; Utrecht f 2388.45 ; Friesland f 5334; Overijssel f 13,161.50;

Groningen f 15,884.70; Drenthe t 5506.90 en Limburg f 11,591.

Behalve deze sommen , die meer bepaaldelijk moesten dienen

om het inkomen te verhoogen, werd nog van rijkswege eene som
van f 2500 toegekend voor gratificatiën aan zeer behoeftige on-

derwijzers.

c. Ondersteunings-
,
pensioen- en weduivenf'ondsen.

Zoodanige algemeene fondsen blijft men in Noordbrabant voort-

durend missen
,
tot groot nadeel van het schoolwezen ; eenige ver-

goeding ondervinden de onderwijzers in het negende district door

het goed ingerigte begrafenis- en weduwen- en weezenfonds, het-

welk aan verscheidene hulpbehoevenden opbeuring geeft
;
het is even-

wel to betreuren, dat deze weldadige inrigting niet van meer alge-

meene toepassing over het geheele gewest kan worden gemaakt,
en, bij gemis aan ondersteuning, van de zijde der onderwijzers

aanzienlijke geldelijke opofferingen blijft vorderen, welke meer en

meer dreigen hunne krachten te boven te gaan.
Ook in Gelderland bestaan geene pensioen- en ondersteunings-

fondsen. Nu en dan wordt aan een bejaard onderwijzer , die voor
zijnen post bedankt, uit de gemeentekas eene jaarlijksche som toe-

gelegd of wordt hierin voorzien door den gewoonlijk uit hoofde van
gemis aan geld noodzakelijken

, doch overigens veelal schadelijken

maatregel, om een nieuw benoemden onderwijzer zulk eene som,
bij wijze van uitkeerfng, op te leggen. \

De bloei van het sedert 1813 bestaande fonds voor weduwen en

weezen van onderwijzers, onder toezigt der provinciale commissie

van onderwijs, neemt jaarlijks toe. Volgens een staat, opgemaakt
den 31slen October 1851, bedroeg het kapitaal toen de aanmerke-
lijke som van f 16,395.28. Reeds vele weduwen en weezen ver-

heugen zich over de zorgen, die hunne mannen en vaders voor hen
hebben gedragen.

liet provinciaal onderwijzers-, weduwen- en nagelaten-kinder-

fon<^ in Zuidholland, dat door de verpligte deelneming van iederen

nieuw optredenden openbaren onderwijzer steeds in tal van leden

toeneemt, verkeert, vooral ook door dc krachtige ondersteuning

van wege de provincie, in eonen gunstigen staat, zoodat niet

alleen geen buitengewone omslag over de deelhebbers behoefde

geheven te worden om de weduwenpensioenen en kindergelden te

bestrijden, maar zelfs een gedeelte der provinciale toelage kon
worden afgezonderd om daarmede de uitkeering aan do weduwen
eenigermate te verhoogen.

Met uitzondering van eeno onderlinge spaarkas van onderwij-

zers te Amsterdam, waaromtrent echter geene bijzonderheden zijn-

medegedeeld, bestaan er in A oordholland geeno pensioen-, we-
duwen- of ondersteuningsfondsen.
De provinciale schoolonderwijzers-weduwenbeurs in Zeeland

verkeert steeds in een goeden staat. liet getal deelhebbers be-

draagt, even als de twee vorige j aren
, 144. De deelhebbers betalen

bij hunne intrede in de beurs een gulden en voorts jaarlijks, naar
de bevolking hunner woonplaats, 3 tot 7 gulden, welke bijdragen
voor 1851 te zamen f 764 bedroegen. Aan 22 weduwen, zijnde

2 meer dan de twee vorige jaren, werd het volle pensioen van
f 100 uitgekeerd.

Van het Utrechtsche weduwenfonds : » VTeduwenhulp” zijn over
het jaar 1851 geene meldenswaardige opgaven medegedeeld.

In Friesland bestaat nog geen pensioenfonds voor onderwijzers.
Hier en daar wordt aan bejaarde en ongeschikt geworden onder-
wijzers bij hun ontslag een jaarlijksch pensioen uit de gemeente-
kas of ander fonds toegekend. Eigenlijke ondersteuningsfondsen
zijn er dusverre evenmin tot stand gekomen. Slechts eenige leden
der Friesche onderwijzers-vereeniging hebben met elkander een
contract aangegaan

, om telkens , wanneer een hunner komt te

overlijden, aan zijne weduwe en weezen eene som in eens uit te

keeren . waartoe ieder een gulden bijdraagt.

Weduwen- en weezenfondsen bestaan er alleen in het eerste en
vierde schooldistrict ; terwijl de gezamenlijke onderwijzers en de
schoolopziener van het negende district reeds sedert eenige jaren
een contract hebben aangegaan , om

, bij het overlijden van een
deelgenoot, aan zijne weduwe een jaarlijksch inkomen van f 100
en l/io verhooging voor elk der weezen te verzekeren

, met koste-
loos onderwijs aan deze laatsten.

Het ondersteuningsfonds in de provincie Groningen wordt met
ieder jaar vermeerderd door het toenemend aantal cóntiibue-
rende leden.

Het weduwen- en weezenfonds voor onderwijzers in deze pro-
vincie verkeert nog bij voortduring in eenen gunstigen toestand

,

schoon het getal weduwen gaandeweg vermeerdert. De wer-
king van beide fondsen zal nog verbeterd worden door het herzien

der reglementen, waartoe in 1851 is besloten, en waarmede de
provinciale commissie van onderwijs reeds bezig is.

. Het batig saldo der rekening van het weduwenfonds van on-
derwijzers in Drenthe over 1851 bedraagt f 478.255, wederom
iets meer dan het vorige jaar. Het ondersteuningsfonds blijft

heilzaam werken.

d. Schoollocalen.

Enkele schoolgebouwen en onderwijzerswoningen werden in

Noordbrabant gedurende het jaar 1851 vernieuwd, als : te Ge-
monde

,
Empel, Neerloon, Tongelre en te Waalwijk. De toestand

der gebouwen in het algemeen, benevens die der schoolmeubelen,
is op verre de meeste plaatsen voldoende en er is wegens deze
zorg der gemeentebesturen meer dan over vele andere belangen
van het onderwijs reden van tevredenheid. Nogtans zijn er ge-
meenten , waar scholen en woningen

,
zoo al geene vernieuwing

,

dan ten minste vergrooting of verbetering behoeven.
W[elken invloed een behooilijk ingerigt schoollocaal op den ge-

heelen gang van het onderwijs hebben kan, is dit jaar vooral in

Gelderland gebleken. Vele verbeteringen kwamen daar tot stand,
niet alleen, zoo als gewoonlijk, door bijdragen van de gemeen-
ten, de provincie en het Rijk, maar ook door welwillende tus-

schenkomst van den Ivoniug en door de ijverige pogingen van
bijzondere personen.

Zoo werd op het Zoo, gemeente Apeldoorn

,

een prachtig gebouw
voor rekening van Zijne Majesteit gesticht, om te dienen, niet

alleen voor het geven van lager onderwijs , maar ook voor on-
derrigt in den landbouw; werd te Arnhem een ruim schoollocaal

met onderwijzerswoning voor de burgerschool gebouwd en van
meubelen voorzien, en is op het land goed Rijsselt , onder Gorssel,
door de vereeniging : » Nederlandsch Mettrny”, aan de woning
van den directeur een ruim en uitmuntend schoolgebouw gevoegd.
Verder werden nog nieuwe schoolgebouwen en onderwijzers-

woningen gesticht of de bestaande verbeterd en vergroot : te 7/«i-

nen

,

gemeente Ruiten, te Hierden, gemeente Harderwijk , te Hen-
gelo, te Oeken

,
gemeente Drummen, te Zwiep, gemeente Laren,

te Huppel en Henxcl, gemeente Winterswijk

,

te llurwcnen, tc Loo,
gemeente Duiven, te Neerbosch

,

te Rekken en te Zwolle, onder
Eibergen, waar het ameublement geheel is vernieuwd.
Ook de Israëlitische gemeente te Ticl heeft een geheel nieuw

schoollocaal verkregen.

In Zuidholland hadden de navolgende verbeteringen plaats.

Te Lekkerkerk kwam een nieuw voortreffelijk sclyoolgebouw tot

stand ;
to Waddinxveen werd het bestaande verbouwd en ver-

groot. Te Sliedrecht is eene der openbare scholen geheel ver-

nieuwd; te Hendrik- Ido-Ambacht werd tot herstel der school

en onderwijzerswoning een subsidie verleend en to Groote Lindt

voor de vernieuwing van school en woning. Te Goedcreede
werd een nieuw schoollocaal met onderwijzerswoning gesticht.

Te Brielle is de openbare burgerschool vergroot. Te Kraüngen
was men ijverig werkzaam aan den opbouw van een nieuw
schoollocaal, dat men hoopte in 1852 te kunnen openstellen;

to Charlois is eene vergrooting beraamd van het schoollocaal.
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die eerlang zou zijn tot stand gebragt; te Pernis was men
bezig met de verbouwing van het sehoolwoonbuis.

De schoollocalen in Noordhoüand worden bijna overal als vol-

doende, vele als zeer goed, vermeld. Het getal der ongeschikte

of min gunstige vermindert jaarlijks. Gedurende het jaar 1851

is het schoollocaal te Opmeer
,

benevens de onder wijzerswoning

aanmerkelijk vergroot, zoo ook de Nooder-school te Assendelft

verbeterd, en het schoollocaal te Zaandijk vergroot. Te Malden

is een gansch nieuw schoollocaal gebouwd en te Weesp eene

nieuwe openbare armenschool.

De schoollocalen ,
met de schoolmeubelen en verdere hulpmid-

delen van het onderwijs in Zeeland
,
worden in goeden staat ge-

houden of door betere vervangen. Te Vlissingen werd, in plaats

van het onvoldoende schoolgebouw, een gebouw der gemeente,

met belangrijke uitgaven uit de gemeentekas, zeer aanmerkelijk

vernieuwd en tot een regt geschikt schoollocaal voor het opgerigte

instituut voor middelbaar onderwijs ingerigt. Te Kamperland

,

gemeente Wissekerke, werd de openbare school vernieuwd. Te

Dreischor is de school vergroot en te Oosterland een nieuw school-

gebouw gesticht. Te Scherpenisse en te Druiningen hadden ver-

beteringen plaats, en te St.-Anna-ter-Muiden ontving de school

van de provincie eene letterkas en toebeliooren.

In de provincie Utrecht werd het schoollocaal van Soesterberg

,

onder Soest, vergroot.

Niet onaanzienlijk zijn de verbeteringen, welke de schoolloca-

len gedurende dit jaar in eenige plaatsen van Friesland onder-

gaan hebben.

Zoo werden te Nieuwe Bildtzijl ,
teBurum, te Haule ,

te Dongjim

en te Ried de oude scholen afgebroken en door nieuwe en meer

geschikte vervangen, terwijl bij de school te Menaldum, onder ver-

betering van deze, een nieuw leervertrek gebouwd werd. Tevens

hebben de onderwijzers te Stiens
,
Nieuwe Bildtzijl. Tjalleberd en

Ried nieuwe woonhuizen bekomen. Andere min of meer belang-

rijke vertimmeringen hadden er plaats te Leeuwarden in de jonge-

jufvrouwenschool en in de eerste armenschool; voorts iu de scho-

len te St.-Jacobi-Parochie (Westhoek), te Pingjum
,
Raard

,
Tzuma-

rum
,

Gerkesklooster ,
Surhuizum, Wijnjeterp, Heerenveen (burger-

school), Edens en het Jleidenschap
,
onder Workurri; alsmede in

de onderwijzerswoningen te Raard, Niawier
,
Nljlcerk ,

Bornwerd

,

Marrum, Nes (op Ameland ), St. Augustinusga
,
Buitenpost, Dro-

geham ,
Surhuizum ,

Oudwoude ,
Sloten (burger- en middelbare

chool) ,
Tjerkgaast, Heidenschap, Edens en Welsrijp. Bovendien

werden de leermiddelen vermeerderd of verbeterd te Cornwerd ,

Minnertsga ,
Tzumarum ,

Raard
,

Oosterwolde
,

Langweer en

Baard.
Te Kampen is er op kosten der gemeente eene nieuwe woning

met ruime schoollocalen ingerigt voor de openbare Fransche dag-

en kostschool voor meisjes, die ruim f9000 gekost heeft. Ver-

der is in Overijssel de school te Baurse

,

gemeente Haaksbergen

,

geheel vernieuwd, en te Langeveen

,

gemeente Tubbergen, de

nieuwe school aanbesteed.

De schoollocalen en onderwij zerswoningen in de provincie Gro-

ningen bevinden zich over het algemeen in een zeer goeden staat.

Verreweg het grootste getal kan onder de zeer goede gerangschikt

worden, eenige onder de goede , waaraan nog wel iets ontbreekt,

en niet dan weinige onder de slechte.

In den loop van 1851 zijn de volgende verbeteringen aan

scholen of onderwijzerswoningen tot stand gebragt
:
geheel nieuwe

scholen zijn er gebouwd te Onnen
,

Stitswerd en Klein Ulsda.

Verbeteringen aan scholen zijn tot stand gekomen te Engelberl,

Euvelgunne , Feerwerd
,
Grijpskerk, Midwold, Veenhuizen, Belling-

tvolde en Nieuwe-Peicel-A.

Te Huizinge is de school vergroot en verbeterd, zoo ook te

Kolham, te Borgsweer en te Wagenborgen.

Ook de provincie Groningen bleef hierin niet achterlijk. Te
Zuidbroek is de school in twee vertrekken gescheiden ; zoo ook te

Muntendam, te Nieuwe-Pekel-A en te Nieuwe Schans.

Nieuwe woningen zijn gebouwd te Lettelbert

,

te Oude Sch'p en

te Vierhuizen, en belangrijke verbeteringen aan de onderwijzers-

woningen hebben plaats gehad te Euvelgunne, Leek, Wilp

,

Jjeegkerk ,
Ezinge ,

Grootegast
,

Uithuizermeeden binnen- en buiten-

dijks, Uithuizen, Houwerzijl, Mensingeweer , Appingedam
,
Le/lens,

Harkstede, Veendijk ,
Noordbroek

,
Borgsweer

,
Finsterwold

,
Belling-

wolde en Nieuwe-Pekel-A.

De verbeteringen aan de schoollocalen in Drenthe aangebragt

,

bestaan in de vergrooting der school te Gasteren

,

in den bouw
eener nagenoeg geheel nieuwe school te Norg

,

en van nieuwe
scholen te Erm en te Zuidbarge.

De staat der schoollocalen en onderwijzerswoningen in Lim-
burg ondergaat allengskens verbetering

, doch in menig opzigt

wordt nog voorziening vereischt.

Nieuwe schoollocalen wedden gebouwd te Cadier en Keer
,
Heer

,

Weert, Neer en Merselo
,

Oirlo en Leunen (gemeente Venray) ; die

te Bocholz en te Gennep werden verbeterd , terwyl in de gemeenten

I Herten
, Halen en Lottum, onder Grubbenvorst

,

voorhjopige schik-

kingen tot verbeteringen zijn gemaakt.
Met uitzondering van Drenthe, hebben alle provinciën in meer-

dere en mindere mate tot deze talrijke verbeteringen bijgedragen.

De van rijkswege verstrekte subsidien beliepen f 18,073. Hier-
van werden besteed : voor Noordbrabant f 2000, Gelderland f 2700,
Zuidholland f 2800 ,

Noordhoüand f 2846 ,
Zeeland f 1000

,

Utrecht f 850, Overijssel f 2377, Groningen f 1500 en Limburg f 2000.

BIJZOXDERE SCHOLEN DER EERSTE KLASSE.

Deze inrigtingen bleven in Noordbrabant op dezelfde hoogte.

Meest alle in bevolkte plaatsen met een weldadig doel opgerigt

om armen en behoeltigen een kosteloos onderwijs te doen ont-

vangen, stichten zij een wezenlijk en groot nut, vooral ten behoeve
der meisjes, wier getal, met dit voorregt bedeeld, merkelijk

grooter is dan dat der jongens.

De bijzondere schgol der eerste klasse te Breda, door het depar-
tement der maatschappij: Tot Nut van ’t Algemeen opgerigt,

maakt hierop eene uitzondering, daar deze, nevens eene andere
te ’s Hertogenbosch

,

ten doel heeft een meer wetenschappelijk
onderwijs, ook in vreemde talen, te geven; de eerste heeft be-
reids eene aanzienlijke hoogte bereikt. ,

Onder deze soort van scholen bevinden er zich in Gelderland,

waai'op het onderwijs uitmuntend is, omdat de middelen toelaten

bekwame mannen aan het hoofd te plaatsen. Het inkomen van
deze is meestal bepaald en vrij onbekrompen, zoodat zij zich

geheel aan hunne betrekking kunnen wijden.

Vrij algemeen zijn de schoollocalen behoorlijk ingerigt en van
alle hulpmiddelen ruimschoots voorzien.

In Zuidholland is het onderwijs in de meeste dezer scholen

vrij goed, zelfs in meer dan e'e'ne uitmuntend, hetgeen veelal

ontstaat of bevorderd wordt door den ijver der regenten of be-

stuurders dezer inrigtingen
;
de onderwijzers worden, op weinige

uitzonderingen, voldoende bezoldigd, terwijl er onder de in den
laatsten tijd aangestelden gevonden worden, 'waarvan het inkomen
zelfs zeer voldoende mag genoemd worden.
De meeste schoolgebouwen verkeeren in een zeer goeden staat.

De staat van het onderwijs in al de bijzondere scholen der

eerste klasse in Noordhoüand is als goed opgegeven. Slechts

van ééne wordt het als matig vermeld. De schoollocalen zijn

zeer voldoende.

In de bijzondere school der eerste klasse, opgerigt door de
bestuurders van het departement Middelburg der maatschappij

:

Tot Nut van ’t Algemeen
, waarvan in het vorige verslag werd

melding gemaakt, is een kundig en geschikt hoofdonderwijzer
aangesteld. Op deze school werden, in een door bestuurders aan-
gekocht en doeltreffend locaal, van de vereischte schoolmeubelen

voorzien ,
de leerlingen

,
die voor rekening van genoemd depar-

tement op drie bijzondere scholen der tweede klasse onderwezen
werden ,

ten getale van 86 ,
overgeplaatst

;
welk getal op het

einde van 1851 tot 136 is toegenomen. Het onderwijs is op
eenen ordelijken voet ingerigt naar den vermoedelijk toekomstigen

werkkring der leerlingen en doet de beste vruchten verwachten.
Onder de bijzondere scholen der eerste klasse in de provincie

Utrecht, hoofdzakelijk inrigtingen van zedelijke ligchamen of diako-

nien, waarin armen- of weeskinderen worden onderwezen, zijn

ook begrepen de drie scholen der plaatselijke schoolcommissie te

Utrecht, waarvan twee voor jongens en eene voor meisjes van
den gegoeden stand. Bij deze heeft zich in den laatsten tijd ge-

voegd eene inrigting van bijzondere personen, waarin ook mid-
delbaar onderwijs gegeven wordt aan kinderen van den beschaafden
stand. Onder de algemeene benaming zijn mlzoo inrigtingen van
zeer verschillenden aard begrepen.

Tot de bijzondere scholen der eerste klasse behooren in Friesland

slechts de weeshuisschool te Harlingen en de departementsschool
te Franeker. Het onderwijs is er doelmatig ingerigt. In de

eerste bepaalt het zich bij de noodzakelijkste leervakken ,
als

:

lezen, . schrijven , rekenen en zingen; in de andere worden de

leerlingen tevensin de aardrijkskunde, algemeene en vaderlandsche
geschiedenis en Nederduitsche taalkunde geoefend. Op de leer-

middelen en de methoden viel in beide scholen geene aanmerking
te maken.

In Overijssel is het getal in 1851 wederom met eene vermeer-
derd: die der afgescheidene gemeente te Ommen. Overigens gaat

men in deze scholen op dezelfde 'wijze voort, zoodat er over den
staat van het onderwijs, het inkomen der onderwijzers en de

schoollocalen niets bijzonders te vermelden valt.

In eenige bijzondere scholen der eerst# klasse in de provincie

Groningen, welke verbonden zijn aan de te Groningen bestaande

gods- of weeshuizen
, waar de onderwijzers niet af hankelijk zijn

van de bijzondere inzigten der ouders hunner leerlingen, is het

onderwijs zeer goed en kan het wedijveren met dat der openbare
scholen; maar in die bijzondere scholen

,
welke door eenige par-

ticulieren worden opgerigt en onderhouden, is het onderwijs veelal
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beneden het middelmatige. Gebrekaan de noodige schoolmeubelen
en hulpmiddelen, gebrek jian de noodige fondsen om bekwame
•ondermeesters aan te stellen

,
maar bovenal de afhankelijkheid

•des onderwijzers van de personen die hem onderhouden, zijn de

oorzaken van dezen toestand.

Het inkomen dezer onderwijzers is zeer verschillend. In de

godshuizen te Groningen worden allen wel bezoldigd en hebben
zij geene reden van klagen ; maar zij

,
die hun bestaan moeten

verkrijgen uit de bijdragen van particulieren, moeten zich met
eene karige bezoldiging tevreden stellen. Deze onderwijzers deelen

•ook in het ondersteunings- en weduwenfonds
,
waarvan hiervoren

melding is gemaakt.
De toestand der schoolgebouwen staat meestal in verband met

de bezoldiging der onderwijzers. Uitgenomen enkele, verkeeren

de meeste schoolvertrekken in een ongunstigen staat ; ook zijn er

geene woningen aan verbonden. De school te Veenhuizen
,

ge-

meente Onstwedde
,
werd in het jaar 1851 vernieuwd. Van deze

inrigtingen in Drenthe en Limburg zijn alleen de hierachtergevoegde

tabellarische opgaven medegedeeld.

Het getal der in dit jaar opgerigte scholen van deze soort be-

draagt in het gebeele Rijk 21.

BIJZONDERE SCHOLEN DER TWEEDE KLASSE.

De berigten omtrent deze scholen bevatten, evenmin als die van
het vorige jaar, meldenswaardige bijzonderheden. In onderscheiden

provinciën werden er nieuwe opgerigt
,
gezamenlijk ten getale

van 33. Het onderwijs was over het algemeen goed.

SCHOLEN VAN BIJZONDEREN AARD EN STREKKING.

In den toestand dezer scholen kwam in Noorübrabant weinig veran-
dering. Slechts zeer enkele bewaarscholen hebben in meerdere of

mindere mate eene behoorlijke iurigting en onderscheiden zich

door doelmatige opleiding; de andere zijn en blijven slechts inden
beperkten zin des woords bewaarplaatsen

,
dewijl voor de ontwik-

keling en opleiding tot verder onderrigt weinig of niets wordt
gedaan.

Eigenlijke en opzettelijk daartoe ingerigte herhalingscholen zijn

•er geene
,
maar de avondscholen kunnen daartoe ten minste eeniger-

mate, althans in sommige gemeenten, dienen; er bestaat over het

algemeen weinig lust, om dat avondonderrigt bij te wonen
;
daarbij

zien de onderwijzers, die er zelden toe worden aangespoord,
veelal tegen de moeite op, vooral tegen eene zoo slecht beloonde

moeite.

Het getal zondagscholen is niet groot, hetgeen evenzeer is

toe te schrijven aan het gemis van aanmoediging en ondersteu-

ning; enkele voldoen voortdurend vrij wel aan het oogmerk en

worden met belangstelling bezocht.

De inrigting van werkscholen, aan sommige bijzondere scholen

der eerste klasse verbonden , verdient allen lof en voldoet aan het

liefdadig doel om armoede te weren door opleiding en vorming
van arme en behoeftige kinderen tot werkzame en nuttige leden

der maatschappij.

Op zeer enkele plaatsen zijn aan andere scholen zangoefeningen

verbonden, welke ook, buiten den gewonen schooltijd , een wezen-
lijk nut stichten; die inrigtingen mogen evenwel geene zangscholen

.heeten , daar de onderwijzers wel zangers
, maar geene toon-

kunstenaars zijn. Gymnastie- en zwemscholen, scholen voor zee-

vaart, landbouw, nijverheid en handel zijn in deze provincie

niet aanwezig. Op deze en gene kostschool wordt echter van
gymnastische oefeningen eenig werk gemaakt.

Jn Gelderland waren in 1851 27 bewaarscholen. De meeste

zijn wel ingerigt, want men ziet algemeen het groote nut er van

in en zoekt ze door alle middelen aan hare bestemming te doen

beantwoorden. De staat der kostscholen is over het algemeen zeer

goed. De acht naai- en breischolen aan lagere scholen en welin-

gerigte bewaarscholen verbonden , worden als werkscholen be-

schouwd. Duiten deze acht scholen voor meisjes, bestaat er te

Nijmegen eene werkschool voor jongens met 74 leerlingen. Be-
halve de bestaande 10 volkszangscholen is er te Zutphen door

het departement der maatschappij : Tot Nut van ’t Algemeen, eene

vylkszangschool opgerigt, die reeds door een 40tal jongens en een

30tal meisjes bezocht wordt.

Buitendien wordt de zangkunst op vele scholen ten platten

lande met lust beoefend. Er zijn onder de onderwijzers volo ge-

lukkige beoefenaars dier kunst. Zij wekken den lust daarvoor

op en werken zoo doende krachtig mede tot ware volksbescha-

ving.-

In do gymnastio ontwaart men meer belangstelling, ofschoon

het tijdstip, waarop zij algemeen op de lagere scholen dezer pro-

vincie ingevoerd en als een gedeelte van het lager onderwijs be-

schouwd zal kunnen worden, niet wel te bepalen is
,
omdat vele

beletselen de invoering in den weg staan.

Te Arnhem word do normaalschool voor gymnastisch onder-

wijs in ecu nieuw gebouw gevestigd.

Ook dit jaar zijn omtrent de scholen van bijzonderen aard en
strekking in Zuidholland slechts statistieke opgaven medegedeeld

,

die in de tabellen achter dit verslag zijn opgenomen.
Behalve de daarin vermelde inrigtingen voor onderwijs in de

gymnastie, hebben di^ oefeningen ook plaats in de kostschool te

Noordwijk-binnen
,
in die» verbonden aan de openbare school te

Wassenaar en te Schoonhoven. Ook te Rotterdam is eene zooda-
nige inrigting aanwezig; er worden echter geene bijzonderheden
van medegedeeld, evenmin als van die te Delfshaven, verbonden
aan de burgerschool, zoowel ten dienste van de leerlingen dezer

school als voor anderen. De oefeningen geschieden er onder de
leiding van den directeur der gymnastische inrigting te Rotter-

dam; de opkomst der leerlingen, niet tot de school behoorende,
was echter nog gering.

Met betrekking tot de scholen van bijzonderen aard en strekking
in de provincie JS'oordholland, verdient vermelding de oprigting van
twee bewaarscholen te Oostzaan aan de beide uiteinden van het

dorp, waarvoor nieuwe localen zijn ingerigt, terwijl overigens
omtrent deze onderscheidene scholen niet dan statistieke opgaven
ontvangen zijn

,
in de tabellen achter dit verslag te vinden.

De in Zeeland aanwezige herhalingscholen , zondagscholen
,

volkszangscholen en, behalve de kleinkinderscholen, welingerigte

bewaarscholen
,

onderscheiden zich door eene goede orde en
nuttige strekking.

De gymnastieschool : Tot Oefening en Uitspanning, gevestigd te

Middelburg
,
wordt steeds met ijver bezocht en het onderwijs

met vrucht en volkomen voldoening voortgezet ; het aantal jon-
gelingen bedraagt dan ook reeds ongeveer 50, terwijl dat der
meisjes tot 13 geklommen is.

De ontwikkeling van allen
,
de zigtbare vorming des ligchaams

,

herstel van uiterlijke onregelmatigheden, zelfs van inwendige kwa-
len, door ouders erkend bij het jaarlijksch examen, bevestigen

overtuigend het nut dezer oefeningen. Opmerking verdient dat
den leerlingen noch geen enkel

,
zelfs niet het geringste ongeval

of letsel overkomen is.

Bestuurderen hebben hunne tusschenkomst verleend om ook te

Zierikzee en te Vlisslagen tot de inrigting eener gymnastieschool
het mogelijke bij te dragen. Hoezeer nu ten aanzien van Zierik-

zee geene mededeelingen zijn ontvangen , heeft men zich die zaak
te Vlissingen al spoedig aangetrokken ; de onderwijzer uit Mid-
delburg is twee dagen in de rveek welwillend beschikbaar gesteld

,

ten gevolge waarvan die jeugdige inrigting reeds 15 jongelingen

telt, die de oefeningen getrouw bij wonen.
In de provincie Utrecht nemen de bewaarscholen toe in be-

langrijkheid en omvang; nogtans blijft er toch gebrek heerschen

aan bekwame en geschikte vrouwen en meisjesvoor deze taak.

Te Utrecht is slechts ée'ne bewaarschool voor onvermogenden
van verschillende gezindheden, tot wier instandhouding door bij-

zondere personen voor een groot gedeelte in de uitgaven wordt
voorzien.

De overige zijn voor bepaalde gezindheden of voor betalende

kinderen.

De herbalingscholen zijn doelmatig. De moeite aan de oprig-

ting verbonden en de zorg om de opgerigte in stand te houden
bewijzen wel, dat er altijd veel bezwaar zal bestaan, dit zoo

noodzakelijk middel om het geleerde te onderhouden
.

gunstig

te doen werken. Eenmaal den schoolleeftijd voorbij , meent bijna

iedereen geene verdere opleiding te behoeven en zich veilig aan
bedrijven en ambachten te kunnen toewijden. Zelfs de avond-
scholen , met het doel van herhaling geopend voor jongelieden boven
12 a 14 jaren , worden slecht bezocht.

De zondagscholen beantwoorden aan hare bestemming.

De zangscholen leveren goede resultaten op , vooral de norraaal-

zangschool, verbonden aan de kweekschool voor jeugdige onder-

wijzers te Utrecht ; ook op de openbare scholen wordt de zang
over het algemeen beoefend , maar met zeer verschillende uit-

komst.

Eigenlijke gymnnstiescholen bestaan er nog niet. Te Utrecht

en te Amersfoort ,
zoowel als in de kleinere gemeenten , is er ge-

legenheid om in de gymnastie geoefend te worden
;
.in eene enkele

inrigting ook voor meisjes.

De technische school, sedert 1850te Utrecht gevestigd, voldoet aan
de verwachting. Het getal leerlingen is toegenomen ; onderscheidene

onderwijzers zijn aan deze inrigting verbonden.

De inrigting tot onderwijs aau den arbeidenden stand te Utrecht

alsmede de handwerkschool te Amersfoort ,
blijven voortdurend

goede inrigtingen ; van die tc Utrecht verwacht men de beste

vruchten. De school voor havelooze kinderen aldaar is hoofd-

zakelijk eene industrieschool , die nuttig werkt.

Over het algemeen liet de inrigting der bewaarscholen in

Friesland nog te wenschen over; slechts van enkele, bepaaldelijk

te Leeuwarden, waren de leervertrekken, speelplaatsenen leer-

middelen zoodanig als men thans van eene goedo bewaarschool

mug verwachten. Evenmin als vroeger, bestonden in deze pro-
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vincie in 1851 afzonderlijke kostscholen. De herhalingscholen

waren over het geheel doelmatig ingerigt.

De gymnastieschool te Leeuwarden werd door 50 leerlingen uit

den gegoeden stand en ongeveer 100 uit de mindere klasse be-

zocht ; in dier voege, dat de kinderen van al de scholen (die

der burgerscholen tegen eene billijke betaling en de overigen gratis)

bij afwisseling onderwijs ontvingen. In den loop van 1851 echter

is het onderwijs gestaakt, waarna het locaal tot eene bewaarschool

voor behoeftige kinderen werd ingerigt. De zwemschool, door

eenige gegoede ingezetenen opgerigt, en alzoo particulier eigendom,

bood eene zeer geschikte gelegenheid voor het onderwijs aan.

Van de welingerigte bewaarscholen in Overijssel houden zich die

te Zwolle
,
Kampen ,

Deventer en Enschede zeer goed staande

;

ze blijven op de ontwikkeling der kinderen van een gunsteen

invloed.

De herhaling- en zondagscholen hebben zich dit jaar mede

goed staande gehouden. Te lïouveen heeft de openbare onderwijzer

voor het eerst gedurende de wintermaanden eene herhalingscbool

voor meer bejaarden gehouden
,
die door 39 personen tusschen de 15

en 30 jaren bezocht is en aanvankelijk goede uitkomsten geleverd

heeft.

De naai- en breischolen, die te Zwolle, Kampen en Deventer

met de armenscholen verbonden zijn
,
blijven bloeijende.

De volkszangscholen houden zich goed staande ; die te Goor
,

welke door het vertrek van den muziekmeester veel geleden had

,

herstelt zich door den ijver van een der ondermeesters bij de open-

bare school ;
overigens wordt overal op de openbare scholen onder-

wijs in het zingen gegeven
,
indien de onderwijzers daartoe maar

eenigen aanleg hebben.

Te Deventer is in Maart 1851 eene gymnastieschool geopend

voor den meer gegoeden stand
,
die 36 leerlingen telde. Zij staat

onder eene speciale commissie van 5 leden ,
die door den gemeen-

teraad worden benoemd. De onderwijzerswoning en de school-

localen zijn door de gemeente in orde gebragt en kosteloos afgestaan.

In het onderwijs werd voorloopig voorzien door het Departement

van Oorlog, ’t welk daartoe een bekwaam onder-officier uit het leger

heeft gedetacheerd
;
nadat deze de school in orde gebragt en gedu-

rende negen maanden bestuurd had
,

is hij vervangen door een voor

vast aangestelden onderwijzer, die tevens de vereischten heeft tot

het geven van onderwijs in het exerceren
,
schermen

, espadonneren ,

batonneren en zwemmen.
Men hoopt dat deze school , de eerste van dien aard in deze

provincie
,
de vooroordeelen van vele ouders daartegen op den duur

zal overwinnen.
In de provincie Groningen bestaan er alleen bewaarscholen inde

gemeente Groningen en een te Delfzijl. In de twee te Groningen

door het gemeentebestuur opgerigt en onderhouden zijn, volgens de

berigten
,
het voorbereidend onderwijs

,
de aanvankelijke ontwik-

keling des verstands en de opleiding tot orde
,

vlijt en zedelijkheid

voortreffelijk en laat dit niets te wenschen over.

De bewaarscholen te Groningen , opgerigt door vrouwen
,
daar-

toe gemagtigd door het gemeentebestuur
,
voldoen vrij wel

, wat
den omgang met de kinderen betreft, daar .de meeste der onder-
wijzeressen eenige opleiding hebben genoten in eene der openbare
bewaarscholen. Naardien evenwel de onderwijzeressen de middelen
niet hebben zich goede localen aan te schaffen

,
laten deze scholen

nog veel te wenschen over en kunnen zij met die der gemeente
op verre na niet worden vergeleken.

De herhalingscholen verkeeren in eenen toenemend bloeijenden
staat en men meent daarin een blijk te zien van de klimmende be-
langstelling in het onderwijs

,
ook door volwassenen. Zij worden

toch niet alleen bezocht door hen
,
die in hunne jeugd zijn verwaar-

loosd en toen geen gebruik van het onderwijs hebben gemaakt,
maar ook en bovenal door hen, die in hunne kindschheid wel heb-
ben geleerd , doch het geleerde wenschen te onderhouden en uit te

breiden. Het onderwijs voldoet aan het verlangen van hen die

het bijwonen en brengt goede vruchten voort.

Nadat te Groningen verschillende zondagscholen waren opgerigt

door het bijbel- en zendelinggenootschap, is dit ook ten platten

lande op eenige plaatsen nagevolgd.

Eigenlijke werkscholen zijn erin deze provincie niet. Bij de
openbare en armenscholen te Groningen zijn naai- en breischolen
voor de armen en minvermogenden, en deze werden in 1851 be-
zocht door 158 meisjes.

Nog bestaat te Groningen eene industrieschool van wege het
departement Groningen der Maatschappij ter bevordering der Nijver-
heid

, waarin jonge ambachtslieden onderwijs ontvangen in de wis-
kunde en proefondervindelijke natuurkunde.
De directie over die school is tevreden over het onderwijs, en

de leerlingen
, dit jaar 30 in getal

,
bezoeken de lessen met belang-

stelling. Yan dein 1850 bestaande twee volkszangscholen van wege
het departement Groningen der maatschappij : Tot Nut van ’t Alge-
meen, is eene, namelijk die voor volwassenen, vervallen en die

voor kinderen alleen gebleven. Deze laatste telde 75 leerlingen.

BIJBLAD VAN’ DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANÏ. 1853. II.

Het oprigten eener normaalschool voor de gymnastie te Groningers

waar in liet vorige jaar niet minder dan 349 leerlingen onderrigt

ontvingen
,
heeft belangstelling en navolging opgewekt. Bij eenige

scholen te Groningen , ook ten platten lande , zijn nu inrigtingen

voor de gymnastie. Men vleit zich , dat de vooringenomenheid , die

op het land tegen deze inrigtingen gevonden wordt, langzamerhand
zal verminderen en door de jeugd van de gymnastische oefeningen

een doeltreffend gebruik zal worden gemaakt.
De staat van het onderwijs in de normaalschool te Groningen ,

is zeer voldoende; de Commissie belast met het toezigt , heelt de

school ook opengesteld voor de kwreekelingen en ondermeesters.

Bovendien is er aan 80 leerlingen van de openbare en armenscholen
gratis onderwijs gegeven.

Nopens de aan het hoofd dezer afdeeling vermelde scholen ,
zijn

uit Drenthe en Limburg niet dan statistieke opgaven ontvangen,
in de tabellen opgenomen.

ONDERWIJZERS-GEZELSCHAPPEN ,
VORMING VAN ONDERWIJZERS

EN ONDERWIJZERESSEN.

Deze bijeenkomsten "worden in Noordbrabant vrij geregeld , met
belangstelling en voortdurend nut bijgewoond ; het wordt allezins

wenschelijk en voor het onderwijs noodzakelijk geacht, deze wel-

dadige inrigtingen in stand te doen houden.
In Gelderland zijn deze gezelschappen overal met veel vrucht

werkzaam. De vergaderingen worden bestuurd door de kundigste

leden, die door de mededeeling hunner ervaring hunne mede-onder-
wijzers een regt inzien doen ’ verkrijgen in hunne gewigtige be-

trekking. Vooral zijn deze vereenigingen van zeer groote waarde
yoor de kweekelingen

,
die door het vriendschappelijk verkeer met

de oudere onderwijzers zich de noodige kundigheden kunnen ver-

werven.
Het getal onderwijzersgezelschappen in Zuidholland is wederom

met een vermeerderd ; het "werd opgerigt in de tweede afdeeling

van het derde schooldistrict, waarin thans twee gezelschappen

gevestigd zijn.

Onder de inrigtingen tot opleiding van aankomende onderwijzers

in Noordholland verdient, met uitzondering der kweekschool te

Haarlem , welke , behalve de toevoeging van onderwijs in de gym-
nastie

,
geene verandering onderging

,
in de eerste plaats vermeld

te worden de oefenschool te Amsterdam
,
opgerigt door de gewes-

telijke afdeeling Noordholland van het Nederlandsch Onderwijzers-

genootschap, waarin door onderscheidene eerste onderwijzerszoo

van de openbare armen- als tusschenscholen
,
geregeld onderrigt

gegeven wordt in al de vakken van het lager onderwijs ; voorts

de vormschool, behoorende tot de Aomse-bewaarschool te Amster-
dam, alwaar jonge meisjes, helpsters op bewaarscholen en andere

die daartoe lust gevoelen
,
tot onderwijzeressen van bewaarscholen

opgeleid worden.
Bene bepaalde inrigting tot opleiding van onderwijzeressen be-

staat niet. De aankomende, wier getal steeds aanmerkelijk toe-

neemt, blijkens de in 1851 afgegevene acten voor schoolhouderessen,

bereiden zich voor op de bestaande instituten.

Van veel gewigt, inzonderheid voor de jeugdige leden, zijn

steeds de on dervijzersgezelschappen ;
zij zijn bijna de eenige

oefenscholen der ondermeesters
,

vooral ten platten lande.

De onderwijzersgezelschappen in Zeeland gaan voort in hunne
maandelijksche vergaderingen de onderscheidene vakken van
onderwijs en opvoeding zoo schriftelijk als mondeling te behan-
delen

,
gedane opmerkingen elkander mede te deelen en verder

tot eene zorgvuldige pligtsbetrachting toe te brengen.

In de oefenscholen voor kweekelingen te' Middelburg , Zierikzee ,

Goes en Tholen ontvingen 52 kweekelingen en ondermeesters van
kundige hoofdonderwijzers opzettelijk onderrigt : dit werkt op
den duur gunstig tot vorming van kundige en geschikte onder-

wijzers, zoo als bij de vergelijkende examens ter schoolvervulling

en bij de examens van adspiranten naar eenigen of hoogeren rang

op eene kennelijke wijze blijkt.

De onderwijzersgezelschappen in de provincie Utrecht blijven

nuttig werkzaam. De onderwijzers maken een goed gebruik van
de hun verstrekte boekwerken en blijven daardoor op de hoogte

van hetgeen voor en over het onderwijs doelmatig geschreven

wordt.

De kweekschool voor aankomende onderwijzers te Utrecht ge-

vestigd, neemt toe in leerlingen en vakken van onderwijs. In

het jaar 1851 zijn deze laatste vermeerderd met het onderrigt

in de scheikunde
,
waarvan de kweekelingen der eerste of hoogste

klasse gebruik maken.
De onderwijzersgezelschappen in Friesland hebben wederom dit

jaar in den onderwijzersstand wetenschappelijke kennis en prakti-

sche bekwaamheid bevorderd, alsmede den lust tot vooruitgang

op den weg der schoolverbetering levendig gehouden en aange-

kweekt. Die bijeenkomsten droegen alzoo ook het hare bij tot

den toenemenden bloei van het lager onderwijs in deze provincie.
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In Overijssel zijn de onderwijzersgezelschappen dit jaar op
deaelfde wijze voortgegaan ; zooveel mogelijk worden zij door de

schoolopzieners bijgewoond; op vele plaatsen gaan zij gepaard met
onderlinge schoolbezoeken; zij blijven van eenen zeer gunstigen

invloed op de vorming der onderwijzers en de verbetering van
het onderwijs, waartoe de bibliotheken, die ontstaan zijn en

toenemen door de rijkstoelagen daartoe verstrekt, ook zeer veel

toebrengen, want hierdoor worden behoeftige onderwijzers, die

geene werken van belang voor eigen rekening kunnen koopen

,

in staat pesteld zich bekend te maken met vele werken, die voor
eene grondige studie onontbeerlijk zijn, en waarmede zij anders

niet bekend zouden worden.
De kweekschool voor schoolonderwijzers, behoorende tot het

departement Groningen der maatschappij : Tot Nut van ’t Alge-
meen , had in 1851 het verlies te betreuren van haren oudsten

commissaris, die zóóveel heeft toegebragt tot den bloei van deze

weldadige instelling: mr. Th. van Swinderen.

De school mag zich verheugen in eenen voortdurenden bloei

,

het getal kweekelingen bleef op dezelfde vastgestelde hoogte
,
en

ook in 1851 werden vier jongelieden van het platteland in de
gelegenheid gesteld gedurende een jaar de school te bezoeken

,

ten einde zich voor hun vak te bekwamen.

Ook de schoolonderwijzers-gezelschappen werken voortdurend
bijzonder nuttig. Men legt er zich vooral toe om door onderling
gesprek, door het uitwerken van schriftelijke opgaven en door
het bezoeken van elkanders scholen zich meer en meer te be-
kwamen.
De vergaderingen der schoolonderwijzers - gezelschappen in

Drenthe , alsmede de onderlinge schoolbezoeken, blijven steeds
middelen tot opwekking van gewenschten naijver en ware leer-

scholen voor jeugdige onderwijzers.

Goede gelegenheid tot vorming van onderwijzers beètaat steeds
bij de armenschool te Maastricht , waar de normale lessen op eene
allezins doeltreffende wijze door den kundigen onderwijzer Roeland
worden gegeven. Tevens zijn de rijks- lagere scholen te Maastricht
en te Roermond dienstbaar voor de vorming van onderwijzers en
onderwijzeressen.

Ook de in het hertogdom Limburg gevestigde onderwijzers-
gezelschappen waren daartoe met vrucht werkzaam.

De Minister van Einnenlandsche Zaken
,

Vas Reeken.

\

y \
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BIJLAGB III.

PROVINCIËN.

Getal

scholen.

jj
\

w

k AT
ONDERWIJZERS

,

. het

naar hunnen rang ingedeeld.
j

rwijs.

1ste

Rang.

2de

Rang.

3de

Rang.

4de

Rang.

Geen

Rang.

TOTAAL.

Matig. Slecht.

Niet

opgegeven.

T5
C
C
fc

f-
0.

0.

s

Noordbrabant . . 299 1 108 157 21 11 29 47 6 1

Gelderland . . . * 331 3 172 115 18 3 31 73 10 1

Zuidholland . . . 255 4 193 50 2 1 25' 37 2 ».

Noordholland . . to 00 c* 3 183 83 6 3 CO
l>>

<N 1 ))

Zeeland 138 2 75 50 4 3 13 16 3 »

-
(1)

Utreebt 81 1 55 18 3 1 7.' 17 1 )i

Friesland 346 7 256 70 3 4 34< 44 2 )) 1

Overijssel . . . . 208 117 56. 27 2 20; 39 4 » 1

(2)

Groningen . . . . 206 5 165 33 1 » 20‘; 16 7 »

Drenthe ..... 135 1) • 74 35 20 5 13^ 38 1 »

Limburg ..... 162 » 11 105 40 9 165 36 4 ))

TOTAAL . . 2446 26 1409 772 145 42 2394 395 41 » 9
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,
Middelbare en Lagere Scholen over 1 85 i— i85a.

(Regeringsverslag.)

In Overijssel zijn de onderwijzersgezelschappen dit jaar op
deaelfde wijze voortgegaan ; zooveel mogelijk worden zij door de

schoolopzieners bijgewoond; op vele plaatsen gaan zij gepaard met
onderlinge schoolbezoeken; zij blijven van eenen zeer gunstigen

invloed op de vorming der onderwijzers en de verbetering van
bet onderwijs, waartoe de bibliotheken, die ontstaan zijn en
toenemen door de rijkstoelagen daartoe verstrekt, ook zeer veel

toebrengen, want hierdoor worden behoeftige onderwijzers, die

geene werken van belang voor eigen rekening kunnen koopen

,

in staat pesteld zich bekend te maken met vele werken, die voor
eene grondige studie onontbeerlijk zijn, en waarmede zij anders

niet bekend zouden worden.
De kweekschool voor schoolonderwijzers, behoorende tot het

departement Groningen der maatschappij : Tot Nut van ’t Alge-
meen , had in 1851 het verlies te betreuren van haren oudsten

commissaris, die zóóveel heeft toegebragt tot den bloei van deze

weldadige instelling: mr. Th. van Swinderen.

De school mag zich verheugen in eenen voortdurenden bloei

,

het getal kweekelingen bleef op dezelfde vastgestelde hoogte , en
ook in 1851 werden vier jongelieden van het platteland in de
gelegenheid gesteld gedurende een jaar de school te bezoeken ,

ten einde zich voor hun vak te bekwamen.

Ook de schoolonderwijzers-gezelschappen werken voortdurend
bijzonder nuttig. Men legt er zich vooral toe om door onderling
gesprek, door het uitwerken van schriftelijke opgaven en door
het bezoeken van elkanders scholen zich meer en meer te be-
kwamen.
De vergaderingen der schoolonderwijzers - gezelschappen in

Drenthe ,
alsmede de onderlinge schoolbezoeken, blijven steeds

middelen tot opwekking van gewenschten naijver en ware leer-

scholen voor jeugdige onderwijzers.

Goede gelegenheid tot vorming van onderwijzers beètaat steeds
bij de armenschool te Maastricht

, waar de normale lessen op eene
allezins doeltreffende wijze door den kundigen onderwijzer Roeland
worden gegeven. Tevens zijn de rijks- lagere scholen te Maastricht
en te Roermond dienstbaar voor de vorming van onderwijzers en
onderwijzeressen.

Ook de in het hertogdom Limburg gevestigde onderwijzers-
gezelschappen waren daartoe met vrucht werkzaam.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Vax Ree.ven.
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STAAT YAN HET SCHOOLLOCAAL. SCHOOLBEZOEKEN.

Het Schoolvertrek. De Onderwijzerswoning.

i

b

!

Goed.

*

&
Gj

Slecht.

Niet

opgegeven.

Zeer

goed.

Goed. Matig. Slecht. Geene

woning.

Niet

opgegeven.

Eenmaal.

Twee

maal.

Drie

of

meermalen.

Niet

bezocht.

Niet

opgegcvcn.

AANMERKINGEN.

41 89 43 26 » 127 99 34 9 30 » 152 93 17 37 »

De avondleerlingen
,
gemerkt met eene

a, bezoeken tevens de dagscholen.

55 118 35 23 » 103 107 25 10 86 104 135 32 24 36 Van deze provincie ontbreekt de op-

75 137 24 19 37 158 18 10 6 26 113 33 35 6 68

gave van het getal leerlingen op de

avondscholen
,

die tevens de dag-

scholen bezoeken.

72 T69 41 3 42 198 32 10 3 » 174 63 30 18 »

(1) Daarenboven nog het Stedelijk In-

stituut van middelbaar onderwijs te

Middelburg.

73 46 14 5

1

)) 34 88 5 )) 11 28 93 15 2

(2) Daarenboven eene school nog on-

vervuld.

29 37 11 4 » 28 41 8 3 1 » 47 26 3 1 4

.20 177 43 6 » 74 205 11 5 51 212 77 44 13 ))

19 58 19 12 ï> 44 26 2 4 132 82 60 25 41 »

8G 98 16 6 » 81 105 13 » 7 » 167 24 4 11 ))

31 76 17 11 » 12 29 16 3 75 )) 58 51 21 5 )>

30 75 35 22 » 23 70 14 15 40 » 33 85 32 12 »

31 1080 298 137 605 1126 178 69 442 26 1170 746 258 170 108
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OPENBARE SCHOLEN, over het jaar i85i.
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19
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7 29

94 27 6, 289 155 278 118 19 71

Het getal avondleerlingen gemerkt met
eene a

,
bezoekt tevens de dagscholen.

(1) Van deze provincie is het getal

avondleerlingen
,
die tevens de dag-

scholen bezoeken, niet opgegeven.

(2) Hieronder één onderwijzer, die te-

vens openbare school houdt.

(3) Hieronder vier onderwijzers, die te-

vens onderwijs geven op eene open-

bare school.

(4) Hieronder één onderwijzer, die te-

vens openbare school houdt. Van
vijf scholen ontbreekt de opgave van
het onderwijzend personeel.

(5) Daarenboven e'e'ne school vacant.

(6) Van eene school is het onderwijzend

personeel niet opgegeven.

31
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Verslag omtrent den staat der Hooge-
,
Middelbare en Lagere Scholen over 1 8 5 1— i852.

(Bijlagen.)

[XX 11.]

BIJLAGE IX.

STAAT der acten van algemeene toelating, door de Provinciale Commissien
van Onderwijs, na afgenomen examen, in de voorjaars-

,
zomer- en lierfst-

vergaderingen in i85i afgegeven.

PROVINCIËN.

SCHOOLONDERWIJZERS VAN DEN

Voor

vreemde

talen.

Voor

do

wiskunde.

Huis-
onderwijzers.

School-

houdcressen.

c
-mm
O

1 ~
co o

I-H £
O
TJ
G
O

l en Rang. 2en Rang. 3ca Rang. 4 e“ Rang.

Noordbrabant 7/ 5 22 17 8 7) 77 17
Gelderland 1 8 28 24 36 )) 3 10 1)

Zuidholland 77 31 31 49 30 1 5 13 6
Noordholland 1 20 59 48 35 7) 77 51 2
Zeeland. 77 11 12 21 2 >7 77 2 »

Utrecht 77 10 15 22 9 1 10 7 5
Friesland 77 27 20 26 ïï 77 8 10 77

Overijssel 77 11 17 18 13 1 1 9 >7

Groningen 1 11 11 20 1 77 77 3 71

Drenthe >7 5 8 12 77 77 77 77 77

Limburg >? 9 17 18 15 7? 1 12 77

Totaal.

,

3 118 240 275 149 3 28 134 13

totaal dor in 1851 afgegeven acten van algemeene toelating 993, — 99 meer dan in 1850.

[XX. 12.]

BIJLAGE X.

PROVINCIËN.
PERSONEEL VOOR HUISONDERWIJS.

SCHOOLONDERWIJZERS-
GEZELSCHAPPEN.

Mannelijk. Vrouwelijk. Getal. Leden.

Noordbrabant 3 3 25 366
Gelderland 63 14 26 307
Zuidholland 149 25 33 543

Noordholland 149 29 26 327

Zeeland 17 3 19 211
Utrecht 40 6 5 60

Friesland 14 77 35 494
Overijssel 64 8 26 353

Groningen 13 O 27 343

Drentho 77 77 8 143

Limburg 3 3 11 215

Totaat. 515 93 241 3.362
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Bepalingen betrekkelijk het bouwen
,
planten en het maken v. andere werken binnen zekeren afstand v. Vestingiverken v. den Staat.

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet.)

[XXL l.J

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van
den 1 sten Julij 1853.

MIJNE HEEREN !

Hiernevens wordt aan U ter overweging aangeboden een Wets-
ontwerp houdende bepalingen betrekkelijk het bouwen

,
planten

en het maken van andere werken
,
binnen zekeren afstand van de

Vestingwerken van den Staat.

De toelichtende Memorie, die dat Ontwerp van Wet vergezelt,

zet de gronden uiteen
, waarop het rust.

Wij bevelen U, Mijne Heeren , in Godes heilige bescherming.

‘s Gravenhage
,
den 30sten Junij 1853.

WILLE M.

[XXL 2.]

ONTWERP VAN WET houdende bepalingen betrekkelijk

het bouwen
,
planten en het maken van andere werken

,

binnen zekeren afstand van de Vestingwerken van den Staat.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
, dat het noodzakelijk

is de bepalingen der wet van den 16den November 1814, n°. 55
(Staatsblad n°. 106), door andere te doen vervangen,
Zoo is het

, dat Wij
,
den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten - Generaal
,
hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. Tusschen de buitengrenzen van vestingwerken en de
lijnen, in deze wet verboden kringen genoemd, is het niet geoorloofd
te bouwen

, houtgewassen te planten of eenig werk te maken
,
dan

voor zooverre zulks bij deze wet is toegestaan
,

of daartoe

,

overeenkomstig hare bepalingen, vergunning is verleend.
Art. 2. De vestingwerken of gedeelten van vestingwerken,

welke verboden kringen moeten hebben
,
worden gerangschikt in

drie klassen
,
genaamd de eerste klasse

,
de tweede klasse en de

derde klasse.

Vestingwerken of gedeelten van vestingwerken
,
welke in gecne

klasse gerangschikt zijn, hebben geene verboden kringen.
Van een vestingwerk kunnen gedeelten tot eene klasse, ge-

deelten tot eene andere of tot geene klasse belmoren.
Er kan bepaald worden, dat deze wet ten aanzien van sommige

perceelen
,
hoezeer binnen eenen verboden kring liggende, niet

van toepassing zal zijn.

Art. 3. Door Ons wordt bepaald wat vestingwerken zijn
,
tot

welke klasse een vestingwerk of gedeelte daarvan behoort, welk
vestingwerk of gedeelte daarvan in geene klasse wordt gerangschikt,
en ten aanzien van welke perceelen, hoezeer binnen eenen ver-
boden kring liggende, deze wet niet van toepassing zal zijn.

Art. 4. Door Ons wordt almede bepaald

:

1°. welke aan te leggen werken vestingwerken zullen zijn

;

2°. dat een te maken vestingwerk of een gedeelte daarvan tot eene,
en zoo ja tot welke klasse, of tot geene klasse zal belmoren

;

3°. dat een vestingwerk of een gedeelte daarvan
,
in eene der

klassen gerangschikt, voortaan tot eene andere of tot geene klasse
zal behooren

;

4°. dat een vestingwerk of een gedeelte daarvan, tot geene
klasse behoorende , in eene klasse wordt gerangschikt;

5°. het tijdstip, waarop de verbodsbepalingen dezer wet begin-
nen of ophouden toepasselijk te zijn op perceelen

, welke ten ge-
volge van vergrooting of verkleining van een vestingwerk binnen
of buiten de verboden kringen komen te liggen.

Art. 5. De besluiten, krachtens de beide voorgaande artikelen
genomen, Avorden in het Staatsblad geplaatst.

In die , welke naar aanleiding van n°. 2 , 3 of 4 van het voor-
gaand artikel worden uitgevaardigd, wordt het tijdstip aangeduid,
waarop zij zullen aanvangen te Averken.

Die, welke betrekkelijk zijn tot nieuAve of tot de vergrooting
van bestaande vestingAverken

, komen niet in werking, alvorens op
de voornaamste punten van de lijn

, uit welke
, ingevolge art. 8 ,

de afstanden van de verboden kringen moeten worden gemeten ,

palen gezet zijn.

Indien iemand berveert, dat zijn eigendom door besluiten, krach-
tens art. 4 genomen

,
in Avaarde is \-erminderd, en op schadevergoe-

ding Te^dier zake aanspraak maakt, doet, indien daaromtrent geen
minnelijke schikking kan worden getroffen

, de regter uitspraak
of er schade Avordt geleden ; zoo ja, bepaalt hij de hoegrootheid
er van en veroordeelt den Staat tot de betalingO

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COUEANX. 1853. II.

Art. C. Om elk vestingAverk der eerste , tweede of derde
klasse zijn drie verboden kringen:

een op den afstand van drie honderd el
,
genaamd de kleine ;

een op den afstand van zes honderd el, genaamd de middelbare

;

een op den afstand van duizend el
,
genaamd de groote.

Art. 7. De verboden kringen worden aangeduid op het plan

bedoeld in art. 20, door lijnen zoo na mogelijk bij het vesting-

Averk in dier voege getrokken , dat geen harer punten nader is ge-

legen bij eenig punt van de lijn, \morstellende die, waarvan vol-

gens art. 8 de afstanden der verboden kringen worden gemeten,
dan drie honderd el voor den kleinen kring

, zes honderd el voor
den middelbaren kring

, en duizend el Amor den grooten kring.

Art. 8. De lijn, waarvan de afstanden in art. 6 vermeld wor-
den gemeten, is, indien het vestingwerk eene glacis heeft, de
kruin van die glacis

,
en in dien het geene glacis heeft , de bin-

nenkruin van de borstAvering of de vuurlijn van het meest \moruit

gelegen gedeelte.

Art. 9. Wanneer van een vestingAverk een gedeelte tot eene
klasse behoort, terwijl de neven sliggende gedeelten tot eene andere
of tot geene klasse behooren, wordt door Ons de rigting der lijnen

bepaald
, Avelke de grenzen zullen zijn van de gronden aan de

verbodsbepalingen dezer wet , volgens de klassen waartoe de
verschillende gedeelten van het vestingwerk behooren., onder-
worpen.

Art. 10. Vestingwerken die in hunne kelen open of door muren
zonder aarden wallen daarachter gesloten zijn, hebben, ofschoon
langs alle andere zijden door de in art. 6 bepaalde verboden krin-

gen omgeven
,
achter die kelen slechts eenen kleinen kring op drie

honderd el, gemeten van de kruinen der kelen of de buitenvlak-
ken der muren.

Art.11. De perceelen ofgedeelten van perceelen, binnen denkleinen,

tusschen den kleinen en middelbaren en tusschen den middelba-
ren en grooten kring van de vestingwerken van de eerste

, tweede
en derde klasse gelegen

,
Avorden vermeld in staten

, opgemaakt
volgens de registers van het kadaster.

Art. 12. De staten in het voorgaand artikel bedoeld
, moeten

behelzen eene beschrijving van :

1°. de gebouAven, getimmerten, afsluitingen en beplantingen

binnen den middelbaren kring staande
, met vermelding of,

Avanneer naar aanleiding van art. 29 de Avegruiming dezer voor-
werpen mogt geschieden , daarvoor aan de eigenaars al of niet

schadevergoeding zal moeten Avorden gegeven

;

2°. de dijken, kaden, wegen, bruggen, duikers, sluizen,

kanalen
,
slooten en dergelijke werken binnen den grooten kring

gelegen.

Art. 1 3. De officieren der genie en de opzigters der fortificatiën

zijn bevoegd met de arbeiders, die hen behulpzaam zijn tot het doen
van opnemingen voor de zamenstelling van de staten

, in het

voorgaand artikel vermeld, zich te begeven op de erven en in de
gebouwen , die vermoedelijk binnen de verboden kringen van
eenig vestingwerk gelegen zijn.

De beAvoners of gebruikers zijn vei’pligt de officieren der genie

en opzigters der fortificatiën , met de arbeiders
, op de erven en

in de gebomven door hen bewoond of gebruikt Avordende , al

mogten zij meenen dat deze niet binnen eenigen verboden kring
gelegen zijn, toe te laten, Avanneer ten minste tAvee maal vier

en tAvintig uren te voren door eenen bode of veldAvachter der
gemeente, Avaaronder de perceelen gelegen zijn, aan hunne
woningen van de komst der gemelde officieren en opzigters

schriftëlijk kennis is gegeven, en mits die officieren en opzigters

vergezeld zijn van eenen commissaris van politie of, als er geen
commissaris van politie is

,
van den burgemeester of van dengene

die hem vervangt.

Art. 14. De bewoners of gebruikers ,
die weigeren den toe-

gang in het voorgaand artikel bedoeld te verleenen
,
Avorden gestraft

met eene geldboete \'an vijf en tAvintig tot vijf en zeventig gulden,

of, bij Avanbetaling
,
met gevangenis van drie tot zeven dagen.

Art. 15. De commissaris van politie of de burgemeester, of
degene die hem vervangt, maakt proces-verbaal op Avegens de in

het vorig artikel vermelde weigering ,
en handelt daarmede over-

eenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.

Art. 16. De beambte die, overeenkomstig art. 13, de officieren

der genie en de fortificatie-opzigters vergezelt, draagt zorg, dat,

in geval van Aveigering van den bewoner of gebruiker, de noodige

middelen, des vereischt ook het verbreken of uit den weg ruimen
van afsluitingen of andere beletselen, Avorden aangeAvend, om de
beambten der militaire genie in staat te stellen de voormelde
opnemingen te doen.

Tot die verbreking of wegruiming mag niet Avorden overgegaan

,

dan ten minste vier en twintig uren nadat de Aveigerachtige be-

woner of gebruiker gesommeerd zal zijn
,

om den vereischten

toegang tot het gebouAv of erf door hem bewoond of gebruikt te

verleenen.

De schade
,

voortgevloeid uit de verbreking of wegruiming

,
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blijft ten laste van den weigerachtigen bewoner of gebruiker, die

daarenboven aansprakelijk is voor al de kosten door zijne weigering

veroorzaakt.

Art. 17. De staten in art. 11 vermeld, of uittreksels daaruit, door

den eerstaanwezenden ingenieur, onder wiens beheer zich het

vestingwerk bevindt, voor deugdelijk verklaard, worden ten raad-

huize van de gemeenten
,
in welke de in die staten vermelde per-

ceelen liggen
,
ter inzage van de belanghebbenden gelegd.

De gemeentebesturen doen, doormiddel van aanplakking, in het

openbaar afkondigen de namen der eigenaars van de betrokken
perceelen

,
benevens de kadastrale aanwijzing dier perceelen

, met
kennisgeving

, dat , wanneer de belanghebbenden hunne bezwaren
tegen het in de staten vermelde niet binnen negentig dagen na
de afkondiging schriftelijk aan de besturen hebben doen kennen

,

het er voor zal gehouden worden
,
dat zij de staten goedkeuren.

In de Staats-courant en in eeu nieuwspapier der provincie wordt,
door de zorg der gemeentebesturen , ten spoedigste na de afkondi-

ging hiervoren vermeld
,

kennis gegeven , dat
,
ter voldoening

aan het 1ste lid van dit artikel, de staten of uittreksels daaruit

ten raadhuize zijn nedergelegd en wanneer de afkondiging bedoeld
in het 2de lid heeft plaats gehad. De kosten van afkondiging
worden door het Rijk betaald.

De gemeentebesturen zorgen, dat op de ter inzage gelegde staten

of uittreksels aanteekening geschiede van den dag
,
waarop de be-

langhebbenden hunne bezwaren hebben doen kennen , of wel

,

dat binnen den termijn van negentig dagen geene bezwaren zijn

ingekomen.

Bezwaren ingebragt na verloop van genoemden termijn
,
worden

als niet ingebragt aangemerkt.
De termijn van negentig dagen wordt verdubbeld voor degenen

,

die behoorlijk bewijzen door afwezigheid of amlerzins buiten de

mogelijkheid geweest te zijn, om hunne bezwaren te doen gelden.

Art. 18. Indien de belanghebbenden de staten niet goedkeuren

,

en hunne bezwaren niet bij minnelijke schikking tusschen hen en
den Minister van Oorlog , uit den weg kunnen Avorden ge-

ruimd, wordt het geschil bij gewone dagvaarding gebragt voor
de arrondissements-regtbank

,
binnen Avelker ressort het perceel

is gelegen.

Die dagvaarding mag niet geschieden dan dertig dagen na den
dag, op welken de belanghebbende zijne bezwaren heeft kennelijk

gemaakt. Zij Avordt gedaan ter requisitie van den eerstaamvezen-
den ingenieur of van den belanghebbende

, en in het laatste geval

beteekend aan den eerstaamvezenden ingenieur
,
handelende namens

den Minister van Oorlog.

Ingeval van minnelijke schikking
,

Avordt daarvan eene acte

opgemaakt door den eerstaamvezenden ingenieur, handelende na-

mens den Minister van Qorlog, en den betrokken belanghebben-
de. Indien laatstgemelde zijnen naam niet teekenen kan

,
Avordt

de acte voor eenen notaris verleden.

De kosten der acte zijn ten laste van den Staat.

Art. 19. De gemeentebesturen doeh op de staten en uittreksels

aanteekening, dat deze stukken, overeenkomstig art. 17, ten raad-
huize ter inzage hebben gelegen en dat de daarbij beArolen afkon-
diging heeft plaats gehad.

De korte inhoud van elke acte , Avaarbij schikkingen zijn getroffen

en van elk in kracht van gewijsde gegaan vonnis , bij gebreke van
schikkingen

,
Avordt door de betrokken eerstaanwezende ingenieurs

vermeld op de staten en uittreksels.

Art. 20. Elk eerstaanwezende ingenieur moet op zijn bureau heb-
ben een door den Minister van Oorlog goedgekeurd plan van de
gronden binnen de verboden kringen van de vestingwerken onder
zyn beheer en daarvan inzage geven aan de belanghebbenden

, die

zulks verlangen.

Art. 21. Binnen de kleine kringen van vestingAverken der eerste

en tAveede klasse is het geoorloofd
,
met toestemming van den

Minister van Oorlog:

1°. getimmerten te plaatsen, behalve de dekking, Avelkc naar
verkiezing kan Avorden gemaakt, uit verbrandbare stoffen tezamen
gesteld , en geene grootere oppervlakte beslaande dan van tAvintig

vierkante cl;

2°. afsluitingen te stellen met steenen voeten, niet hoogcr dan
vijf palm boven den beganen grond ;

.3°. alle houtgewassen te planten.

Art. 22. Tusschen de kleine en middelbare kringen van vesting

Averken van de eerste klasse is het geoorloofd
, zonder voorafgaande

toestemming:
1". gebouwen en getimmerten te plaatsen

, behalve de dekking,
welke naar verkiezing kan Avorden gemaakt, uit verbrandbare
stoffen te zarnen gesteld , op steenen voeten niet hooger dan vijf

palm boven den beganen grond , en voorzien van gemetselde stook-

plaatsen on schoorstccnen ;

2°. afsluitingen to stellen, met stcenen voeten, niet hooger dan
vijf palm boven den beganen grond :

3°. alle houtgewassen te planten.

i Art. 23. Tusschen de middelbare en groote kringen van vesting-

werken van de eerste klasse
, tusschen de kleine en groote kringen

van vestingwerken van de tweede klasse en binnen de kringen van
vestingwerken van de derde klasse is het geoorloofd ,

zonder voor-
afgaande toestemming

,
alle gebouwen en afsluitingen te plaatsen

en alle houtgeAvassen te planten.

Art. 21. Niemand mag dein art. 22 bedoelde gebouwen, getim-
merten en afsluitingen plaatsen of tusschen de daarin vermelde kringen
houtgewassen planten, dan na van den eerstaanwezenden ingenieur
eene verklaring te hebben ontvangen , dat aan dezen het voor-
nemen van te bouwen of te planten is kenbaar gemaakt

, of na
hem A’an dat voornemen bij deurwaarders-exploit te hebben ver-
wittigd.

Art. 25. Voor het geval dat werktuigen
,
tot het uitmalen van

polders, uitgeveende gronden of waterplassen noodzakelijk, met de
gebouAven Avaarin zij gesteld moeten worden en hetgeen daarbij verder
behoort , tolhuizen

,
sluiswachters-Avoningen

, stations-gebouwen en
magazijnenbij spoorwegen, gebouwen op begraafplaatsen en scheeps-

werven, of andere voorwerpen, die in het algemeen belang noodig
zijn, niet buiten de middelbare kringen van vestingwerken van de
eerste klasse of de kleine kringen van vestingwerken van de tweede
klasse kunnen Avorden geplaatst , behouden Wij Ons voor toe te

staan ,
dat zij binnen die kringen worden gesteld.

Art. 26. Binnen den middelbaren kring van een vestingwerk van
de eerste klasse en den kleinen kring van een vestingwerk van de
tweede klasse , mogen geene hoopen of stapels buiten de gebouwen
Avorden nedergelegd

, dan na daartoe bekomen verlof van den eerst-

aanwezenden ingenieur, die de plaatsen aanAvijst
, Avaar die hoopen

of stapels gelegd mogen AA
rorden , en den tijd bepaalt, gedurende

Avelken zij op die plaatsen mogen blijven liggen.

Art. 27. Hooi-, stroo- en graanschelven, stoffen tot bemesting
van landerijen en bouAvstoffen die moeten dienen tot het maken van
eenig werk, tot welks daarstelling de toestemming verleend en niet

krachtens art. 5^ vervallen is
, of hetAvelk zonder toestemming

mag Avorden daargesteld , mogen binnen de kringen in het voor-
gaand artikel vermeld AArorden geplaatst, zonder dat daartoe eenig

verlof vereischt wordt.
Art. 28. Het is verboden, binnen de groote kringen van vesting-

werken van de eerste, tAveede en derde klasse, dijken, kaden, Avcgen,

bruggen , sluizen , duikers en dergelijke werken te maken, slooten en
kanalen te graven, bestaande Averken van dezen aard te verande-
ren of Aveg te nemen, en den grond te verhoogen, zonder daar-

toe de vergunning van den Minister van Oorlog te hebben vei-

kregen.

Deze vergunning wordt niet vereischt met betrekking tot de

voorzieningen door de dijksbesturen te nemen uit hoofde \'an

hoogen Avaterstand of gevreesden of Averkelijk plaats hebbende
ijsgang.

Art. 29. Alle gebouAven of getimmerten , alle afsluitingen , alle

houtgeAvassen en alle hoopen en stapels, welke binnen de middelbare

kringen van vestingAverken van eene der klassen gesteld, geplant

of gelegd zijn of zullen AA’orden, kunnen, zoodra het vestingAverk

in staat van oorlog of van beleg is verklaard, zonder vorm van
proces

,
op last van den militairen kommandant weggeruimd

worden.
Schadevergoeding wordt gegeven voor de vernielde gebomven,

getimmerten , afsluitingen of houtgeAvassen
,
gesteld of geplant tij-

dens zulks niet AA
ras verboden.

Geene schadevergoeding Avordt verleend voor zoover de vernielde

gebouwen
,
getimmerten

,
afsluitingen of houtgeAvassen zijn gesteld

of geplant tijdens dit alleen geoorloofd avus onder vooiuvaarde dat zij

zonder schadevergoeding zouden kunnen Avorden opgeruimd , of het

bouAven en planten onder andere voorwaarden, Avelke de ver-

pligting tot vergoeding van schade uitsloten, heeft plaats gehad.

Art. 30. De gebouAven
,
getimmerten en afsluitingen binnen de

kleine kringen van vestingAverken van de eerste en tAveede

klasse mogen ,
behoudens het geval voorzien bij art. 34 , niet

vergroot, maar Avel verkleind Avorden.

Zij mogen onderhouden en, zulks qoodig zijnde, A'ernicuAvd worden.
De imvendige verdeelingen van de gebomven en de dekking er

van mogen veranderd , deur- en venster-openingen gemaakt en

bestaande deur- en venster-openingen digt gemaakt Avorden.

Het vorenstaande geldt mede ten aanzien A'an:

1°. steenen gebomven en afsluitingen, staande tusschen de kleine

en middelbare kringen van vestingAverken van de eerste klasse;

2°. de voorAverpen, voor welke, na Avegruiming daarvan inge-

volge art. 29 ,
schadevergoeding moet Avorden gegeven , als

:

a. houten gebomven
,

getimmerten en afsluitingen , staande

tusschen de kleine en middelbare kringen van vestingAverken

van do eerste klasse;

b. gebomven, getimmerten en afsluitingen, staande tusschen

do kleine en middelbare kringen van vestingwerken van de

tAveede klasse, en binnen de middelbare kringen van vestingwerken

van do derde klasse.
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Art. 31. Tot het maken van de verkleiningen
,

herstellingen I

of vernieuwingen
,

in het voorgaand artikel bedoeld
,

mogen !

geene bouwstoffen worden gebezigd van duurzamer soort dan die

welke zij vervangen.

De veranderingen van de inwendige verdeeling van gebouwen
mogen niet anders geschieden

, en deur- en venster-openingen

mogen niet anders worden digt gemaakt

,

in gemetselde gebouwen
, dan in metselwerk, niet dikker dan zes

en twintig duim, en in hout of hout- en pleisterwerk, niet dikker

dan veertien duim;
in houten gebouwen

,
dan in hout of hout- en pleisterwerk, niet

dikker dan veertien duim.
Art. 32. Niemand mag de verkleiningen, herstellingen, veran-

deringen of vernieuwingen aan de voorwerpen
,
in art. 30 vermeld

,

uitvoeren
,
dan na van den eerstaanwezenden ingenieur ontvangen

te hebben eene verklaring ,
dat aan dezen het voornemen

,
om de

verkleiningen
,

herstellingen
,
veranderingen of vernieuwingen te

doen uitvoeren, is kenbaar gemaakt, of hem van dat voornemen
bij deurwaarders-exploit te hebben verwittigd.

Art. 33. Beplantingen binnen de kleine kringen van vesting-

werken van de eerste en tweede klasse mogen door andere ver-

vangen worden, mits door den eerstaanwezenden ingenieur eene

verklaring afgegeven zij, dat aan hem het voornemen tot de ver-

vanging is kenbaar gemaakt, of aan hem dat voornemen bij

deurwaarders-exploit zij beteekend.

Art. 31. Gebouwen, getimmerten, afsluitingen en beplantingen

binnen de middelbare kringen van vestingwerken van de eerste

klasse, en binnen de kleine kringen van vestingwerken van de

tweede klasse, voor welke na wegruiming overeenkomstig art. 23

schadevergoeding moet worden gegeven, mogen, indien de eige-

naren van hun regt op schadevergoeding afstand doen , na daartoe

bekomen verlof van den Minister van Oorlog
,
veranderd

,
vergroot

of' door andere voorwerpen van denzelfden aard vervangen worden.
Art. 35. De Minister van Oorlog is bevoegd te vergunnen, dat,

ter vervanging van gebouwen
,
getimmerten en afsluitingen binnen

de middelbare kringen van vestingwerken van de eerste klasse

,

en binnen de kleine kringen van vestingwerken van de tweede
klasse , en van beplantingen binnen de kleine kringen van vesting-

werken van de eerste en tweede klasse
,

op eene andere plaats

soortgelijke voorwerpen gesteld of beplantingen gedaan worden

,

mits die voorwerpen geene grootere oppervlakte en meerdere
hoogte verkrijgen

,
dan de vernielde of afgebroken voorwerpen

hadden, en tot de zamenstelling daarvan geene bouwstoffen van
duurzamer soort gebezigd worden dan waaruit de vernielde of

afgebroken voorwerpen bestonden.

Art. 36. Op het tijdstip
,
waarop de besluiten

,
waarbij nieuwe

verboden kringen worden daargesteld, of bestaande verboden kringen
worden vooruitgebragt of ten gevolge van welke de verbods-
bepalingen binnen bestaande verboden kringen vermeerderen

,

volgens de artt. 4 en 5 in werking komen
,
moeten

, buiten het
geval in art. 48 voorzien

, alle verrigtingen
,
welke niet of slechts

onder zekere voorwaarden binnen verboden kringen mogen ge-
schieden

,
en waarmede men binnen de bij die besluiten daar-

gestelde verboden kringen mogt bezig zijn, worden gestaakt.

Art. 37. Indien de verrigtingen
,
in het voorgaand artikel beddek!

,

de zoodanige zijn, als waarvan in de arft. 22, 30 en 33 wordt
gehandeld, moeten zij, die daarmede bezig zijn, den eerstaan-

wezenden ingenieur daarvan kennis geven.

Zij mogen, ingeval die kennisgeving niet bij deurwaarders-
exploit is gedaan, de gestaakte werkzaamheden niet weder aan-
vangen, dan na van den eerstaanwezenden ingenieur eene verkla-

ring te hebben ontvangen, dat aan dit artikel is voldaan.

Art. 38. Indien de verrigtingen in art. 36 bedoeld, andere zijn dan
die waarvan in de artt. 22 ,

30 en 33 wordt gehandeld , doch onder
de zoodanige behooren , die krachtens de overige verbods-
bepalingen dezer wet niet of niet dan na bekomen toestemming
mogen plaats hebben , moeten zij

, welke die verrigtingen doen
uitvoeren

,
binnen dertig dagen na het verschijnen van liet tijd-

stip in art. 36 vermeld, een plan van het werk, met opgave van
de afmetingen en van de bouwstoffen

,
welke daartoe reeds zijn

en nog zouden worden gebruikt, of eene opgave van de soort

en het aantal van de houtgewassen, die reeds zijn en nog zouden
worden geplant

,
of van de oppervlakte -welke reeds is of nog

zoude worden beplant, aan den Minister van Oorlog, tegen
overgave van een bewijs van ontvang, inleveren.

Art. 39. Zoo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen negentig
dagen na verloop van den termijn van dertig dagen

, in het voorgaand
artikel vermeld, wordt aan ieder, die het plan met de vereischte
opgave, of wel de opgave omtrent de beplantingen heeft inge-
zonden , bij beschikking van den Minister van Oorlog te kennen
gegeven, of hij het begonnen werk, zoo als het was voorge-
nomen

,
of wel met wijzigingen

,
of in het geheel niet

,
mag

ten uitvoer brengen, en het reeds gemaakte gedeeltelijk of ge-
heel moet wegruimen.

I In deze beschikking worden de artikelen dezer wet genoemd,
! op grond waarvan zij genomen wordt.

Is de beschikking niet binnen den bepaalden termijn genomen ,

dan kan het begonnen werk
,
zoo als het was voorgenomen , wor-

den voltooid.

Art. 40. Indien de uitvoering van het begonnen werk met wijzi-

gingenof in het geheel niet wordt toegestaan, alsmede indien het reeds

gemaakte gedeeltelijk of geheel moet worden weggeruimd , wordt
zoo spoedig mogelijk tusschen de belanghebbenden en den Minister

van Oorlog eene overeenkomst getroffen nopens het verleenen

eener schadevergoeding
,
indien daartoe termen zijn.

Ten aanzien van de deswege op te maken acte geldt het be-
paalde in het 3de en 4de lid van art. 18.

Art. 41. Bij gebreke eener overeenkomst, als ki het voorgaand
artikel is bedoeld

,
wordt de schadevergoeding begroot door den

bevoegden regter, voor wien het geschil bij gewone dagvaarding
wordt aangebragt.

Art. 42. Bij het begrooten der schadevergoeding mag alleen in

aanmerking komen de schade
,
welke geleden wordt door het weg-

ruimen of wijzigen van het begonnen wTerk ingevolge de beschikking

van den Minister van Oorlog in art. 39 vermeld, zonder dat daarbij

in berekening mag worden gebragt eenige waardevermindering
van eigendommen of bezittingen , behoudens het bepaalde in het

4de lid van art. 5.

Art. 43. Indien
,
ten gevolge der beschikking , naar aanleiding

van art. 39 genomen ,
het reeds gemaakte moet worden weggeruimd

,

geschiedt dit terstond na het treffen der overeenkomst , volgens

art. 40, of nadat de regterlijke uitspraak, vermeld in art. 41, in

kracht van gewijsde is gegaan.

De schadevergoeding wordt zoo spoedig mogelijk na de wegrui-
ming betaald.

Art. 44. Ingeval de voltooijing van het aangevangen werk, ten

gevolge van de beschikking in art. 39 vermeld , niet anders mag
plaats hebben dan met de wijzigingen in die beschikking aangeduid

,

wordt de schadevergoeding, indien die volgens art. 42 verschul-

digd is, niet uitbetaald, alvorens het werk voltooid , en dan tevens

gebleken zij
,
dat er niets meer gedaan is , dan volgens de beschik-

king geoorloofd was. Mogt de belanghebbende verkiezen het aan-
gevangen werk niet voort te zetten , uit hoofde van de voor-

geschreven wijzigingen , wordt de schadevergoeding uitbetaald

zoo spoedig doenlijk na .de wegruiming van het aangevangen
werk.

Art. 45. Indien meer gedaan is dan, volgens de beschikking in

art. 39 vermeld
,

geoorloofd was
,

wordt de belanghebbende tot

dadelijke wegruiming van dat meerdere door den Minister van

Oorlog aangeschreven.

Ingeval de belanghebbende nalatig is in het voldoen aan die

aanschrijving, zijn de bepalingen van art. 57, voor zooveel het

meerder gedane betreft, van toepassing.

Art. 46. Voor de meerdere schade, welke de belanghebbende

lijdt door te hebben gehandeld tegen de beschikking van den

Minister van Oorlog, wordt geene vergoeding toegekend.

Art. 47. De belanghebbenden
,

die verzuimen de plans met de

daarbij behoorende opgaven
,
of de opgaven van de werken in art. 38

gevorderd, binnen den tijd bij dat artikel bepaald, aan den Minis-

ter van Oorlog in te leveren
,
verliezen hun regt op schadever-

goeding, ten ware zij mogten doen blijken
,
dat door omstandig-

heden
,
buiten hunne schuld

,
de inlevering der bewuste stukken is

vertraagd of achterwege gebleven.

Aan hen wordt evenwel , zoo spoedig mogelijk en uiterlijk

binnen honderd twintig dagen na het tijdstip in art. 36 vermeld,

bij beschikking van den Minister van Oorlog te kennen gegeven,

dat zij de aangevangen werken mogen voltooijen of wel daarin

wijzigingen moeten brengen, en welke, of dat zij die werken geheel

moeten wegruimen.
Na die kennisgeving is ten hunnen aanzien toepasselijk het

hiervoren bepaalde nopens de belanghebbenden die aan de ver-

pligting tot het inleveren van de vereischte plans en opgaven heb-

ben voldaan, met uitzondering van hetgeen betrekkelijk de schade-

vergoeding is vermeld.

De aanspraak op schadevergoeding overeenkomstig het 4de lid

van art. 5 ,
blijft niettemin bestaan.

Art. 48. Wanneer de werken, op het tijdstip vermeld in art. 36

onder handen , de zoodanige zijn
, tot het daarstellen waarvan de

Minister van Oorlog, ingevolge de bepalingen dezer wet, verlof mag
geven, kan hij toestaan, dat de staking der werkzaamheden, aan
het slot van dat artikel vermeld ,

niet plaats hebbe , doch tevens

de inlevering der plans en opgaven
,
in art. 38 voorgeschreven

,

vorderen. •

Art. 49. Ingeval zich onder de werken ,
op het tijdstip vermeld in

art. 36 onder handen, zoodanige bevinden ,
die, volgens de voor-

gaande bepalingen dezer wet , in het geheel niet
,
of niet zoo als het

voornemen daartoe bestond
,
voltooid zouden mogen worden

, be-

houden Wij Ons voor het verlof tot de voltooijing te geven

,
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onder beding dat de belanghebbenden afstand doen van alle regt

op schadevergoeding voor het geval, dat de werken later ingevolge

art. 29 mogten worden weggeruimd.
Art. 50. De verzoekschriften tot het verkrijgen der vergunningen

,

volgens deze wet vereischt wordende, moeten behelzen eene naaitw-
keurige opgave van de plaats, de afmetingen en de bouwstoffen

van het te maken werk
,
of van de plaats

,
de soort en het aantal

der te planten houtgewassen
,
of van de oppervlakte welke zou

worden beplant.

Art. 51. De verzoekschriften in het voorgaand artikel vermeld,

zijn vrij van zegel. De beschikkingen daarop, zoowel als die,

welke ten gevolge van de artt. 39 , 47, 48 en 49 worden genomen

,

worden geheel kosteloos uitgereikt.

Insgelijks worden van zegel vrijgesteld:

1°. de staten, de uittreksels der staten en de afkondigingen in

de artt. 11 en 17 vermeld, alsmede de schrifturen, houdende de

bezwaren der eigenaars naar aanleiding van laatstgenoemd artikel

opgemaakt

;

2°. de kennisgevingen volgens de artt. 13 en 55 geschiedende;
3°. de acten , houdende de overeenkomsten in de artt. 19 en 40

bedoeld ;

4°. het plan in art. 20 voorgeschreven

;

5°. de verklaringen der eerstaanwezende ingenieurs en de deur-

waarders-exploiten
,
vermeld in de artt. 24, 32, 33 en 37;

6°. de plans en opgaven bedoeld bij art. 38.

De stukken onder n°. 2 , 4 en 6 opgenoemd
,
alsmede de ver-

klaringen van de eerstaanwezende ingenieurs onder n°. 5 vermeld,

zijn vrij van registiatie.

De staten en uittreksels onder n°. 1 bedoeld, worden gratis

geregistreerd ,
nadat de aanteekening , in het 1ste lid van art. 19

vermeld, daarop is gesteld, indien de belanghebbenden tegen de

staten en uittreksels, binnen den bij art. 17 bepaalden termijn,

geene bezwaren hebben ingebragt ; anders
,

nadat de geschillen,

waartoe die stukken aanleiding gegeven hebben, geëindigd zullen

zijn door minnelijke schikkingen of door in kracht van gewijsde

gegane vonnissen. Do acten onder n°. 3 vermeld, worden mede
gratis geregistreerd, binnen tien dagen nadat zij gesloten zijn. De
registratie der exploiten onder n°. 5 genoemd, geschiedt insgelijks

gratis.

Art. 52. Indien met het maken van werken of het planten van
houtgewassen geen aanvang is gemaakt na verloop van een jaar

na de uitreiking tegen re<ju der daartoe verstrekte vergunning

,

wordt die vergunning gehouden voor vervallen.

Art. 53. De officieren der genie en de opzigters der fortificatiën

zijn bevoegd, ten einde zich te overtuigen dat geene verrigtingen

in strijd met de bepalingen dezer wet geschieden of geschied zijn,

zich te begeven op de pereeelen, gelegen binnen de groote kringen

der vestingwerken van de eerste, tweede cn derde klasse, en in

de gebouwen , staande:
1°. binnen de middelbare kringen der vestingwerken van de

eerste klasse;

2°. binnen de kleine kringen der vestingwerken van de tweede
klasse

;
en

3°. tusschen de kleine cn middelbare kringen der vestingwerken
van de tweede klasse en binnen de middelbare kringen der ves-

tingwerken van de derde klasse , die volgens het laatste lid van
art. 30 niet mogen worden vergroot.

Art. 54. Wanneer de officieren der genie en de fortificatie-

opzigters zich op de pereeelen en in de gebouwen , in het voor-

gaand artikel vermeld, begeven, moeten zij vergezeld zijn van

eenen commissaris van politie, of, als er geen commissaris van

politie is
,
van den burgemeester of van dengene die hem vervangt.

Art. 55. De bewoners of gebruikers der pereeelen cn gebou-

wen in art. 53 vermeld, zijn verpligt de officieren der genie en

fortilicatie-opzigters, vergezeld als in het voorgaand artikel is

gezegd ,
op de erven en in de gebouwen , die zij in gebruik heb-

ben of bewonen
,
toe te laten, mits door eenen bode of veldwach-

ter der gemeente, waaronder de pereeelen gelegen zijn, ten minste

twee maal vieren twintig uren te voren, aan hunne woningen van

de komst der gemelde officieren en opzigters schriftelijk kennis

zij gegeven.

Ingeval zich de bewoners of gebruikers weigerachtig betoonen

zich hiernaar te gedragen, gelden de bepalingen welke zijn vast-

gesteld in de artt. 14 ,
15 cn 1G ten aanzien der daar bedoelde wei-

gering van bewoners of gebruikers.

Art. 5G. Bij het ontdekken van eene plaats hebbende of plaats

gehad hebbende verrigting in strijd myt de bepalingen dezer wet,

maakt de beambte, die ingevolge art. 54 den officier der genie

of den fortificatic-opzigter vergezelt, deswege proces-vcrbaal op,

hetwelk door gemelden officier of opzigter mede wordt onderteekend

,

en waarmede gehandeld wordt overeenkomstig de bepalingen van

het Wetboek van Strafvordering.

Art. 57. Die hoopen of stapels heeft nedergolegd of doen leggen op

plaatsen , alwaar dit volgens do bepalingen dezer wet niet geoorloffid

is, of verzuimt die weg te nemen of te doen wegnemen na het

verstrijken van den tijd aan het slot van art. 2G vermeld; die

werkzaamheden, bedoeld in de artt. 22 , 30 ,
31 en 33 , doet of heeft

doen uitvoeren
,
zonder de volgens de artt. 24 , 32 , 33 en 37 ver-

eischte kennisgeving aan den eerstaanwezenden ingenieur te hebben
gedaan, wordt gestraft met eene geldboete van vijf tot vijf en twin-
tig gulden, of, bij wanbetaling, met gevangenis van een tot drie

dagen.

Die, op eenige andere wijze, in strijd met de bepalingen

dezer wet, nalatig is gebleven in het doen wegruimen van ge-

maakte werken , of eenig werk heeft gemaakt of doen ma-
ken , of houtgewassen heeft geplant of doen planten

, wordt ge-

straft met eene geldboete van vijf en twintig tot vijf en zeven-

tig gulden
,

of, bij wanbetaling , met gevangenis van drie tot

zeven dagen.

Voor zooveel het geene werkzaamheden , bedoeld inde artt. 22,

30, 31 en 33 betreft, beveelt de regter tevens, dat het alzoo ged
maakte, geplante of geplaatste ,

binnen eenen door hem te bepalen

tijd, welke zoo kort mogelijk en nimmer langer dan een jaar zal

n^ogen wezen, worde weggeruimd, met verklaring, dat zulks, als-

dan niet geschied zijnde, op kosten van den veroordeelde , van wege
den Staat zal kunnen geschieden.

Art. 58. De verbods- en strafbepalingen dezer wet zijn van
toepassing, hoezeer de staten en plans in de artt. 11 en 20
vermeld niet zijn afgewerkt.

Art. 59. De wet van den lGden November 1S14, n°. 55

(,Staatsblad n°. 106) , benevens alle andere verordeningen
,

voor

zoover zij betrekking hebben op het onderwerp der tegenwoordige

wet ,
zijn met den dag

,
waarop deze wet in werking treedt

,

vervallen.

Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst ,

en dat alle ministeriele departementen . autoriteiten ,

collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden.

[XXL 3.]

MEMORIE YAN TOELICHTING.

Wanneer de Regering aan de overweging van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal in de tegenwoordige zitting een ont-

werp van wet onderwerpt betrekkelijk het bouwen, planten en

maken van andere werken op zekeren afstand van de vesting-

werken van den Staat, dan merkt zij daarbij op, dat dit wets-
voorstel een onderwerp betreft , hetwelk eene spoedige voorziening

eischt en uit dien hooide nog in deze zitting wordt aangeboden.

liet is toch genoegzaam bekend, hoe betrekkelijk dit onderwerp
reeds sedert eenige jaren eene noodlottige onzekerheid heeft be-

staan , waaraan de Regering door het aanbieden aan de Staten-

Generaal in de zitting van 1850 op 1851 van een ontwerp van
wet getracht heeft een einde te maken; hoe nu laatstelijk door het

aannemen in de Tweede Kamer op den 19den Februarij dezes I

jaars van een ontwerp en het verzenden daarvan aan de Eerste

de verwachting was opgewekt
,

dat de zaak tot afdoening zou

komen , doch ten gevolge van de ontbinding der Tweede Kamer
en het besluit der Eerste , dat zij niet bevoegd is de door die

ontbonden Kamer aangenomen ontwerpen te behandelen , die af-

doening niet heeft kunnen plaats hebben.

Het onderwerp intusschen is van hoog gewigt en de regeling

dringend noodig omdat aan de eene zijde de tegenwoordige staat

van zaken aanleiding gèeft tot het ondernemen van werken in de

nabijheid der vestingwerken , zeer in het nadeel van de verde-

digingsbelangen en in zooverre tot mogelijke schade van hen die I

de werken doen uitvoeren, uit hoofde der wegruiming zonder

schadevergoeding in geval van oorlog; terwijl aan de andere

zijde de Regering buiten de mogelijkheid is, aan de ingezetenen,

die, het bestaand verbod tot bouwen en planten eerbiedigende,

toestemming vragen tot het uitvoeren van werken , welke volgens

de nieuwe bepalingen zouden mogen worden gemaakt , die toe-

stemming te verleenen , en die ingezetenen dus tot haar leedwezen

moet versteken van het genot der voordeelen ,
welke de nieuwo

bepalingen in zoo velerlei opzigt boven die der wet van den lGden

November 1814 (Staatsblad n°. 106) aanbieden.

Van bepaalde toelichting der wets-voordragt gelooft de Regering

zich te mogen onthouden, en te kunnen volstaan met te verwijzen

naar do tusschen haar en de ontbonden Tweede Kamer gewis-

selde breedvoerige stukken, welke als retroacta in het archief

der Kamer voorhanden zijn.

Zij voegt hier alleen nog bij , dat het tegenwoordig ontwerp van

wrct geheel en al gelijk is aan dat, ’t welk in de zitting van den

19den Februarij dezes jaars door de Tweede Kamer is aangenomen.

De Minister van Oorlog,

Bon
. Fokstxer VAX DAMBEXOr.
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Reqelinq van het toezigt op de onderscheidene Kerkgenootschappen

(Koninklijk/ Boodschap ;
Ontwerp van Wet

;
Memorie van Toehch mg.)

[XXII. L]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 1sten Julij 1853.

MIJNE HEEREN !

In verband met bet voornemen, hetwelk Wij bij de opening

dezer ziïting van de Staten-G-eneraal hebben te kennen gegeven

bieden Wij U hiernevens ter overweging aan een Ontwerp va:

Wet regende het toezigt op de onderscheidene Kerkgenoot-

“ErTeene Memorie Mjgevoegd tot toelichting der gronden

wnaroD de voorgedragene wetsbepalingen rustem

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U m Godes heiliee

bescherming.

‘s Gravenhage ,
den lsten Julij 1853. WILLEM

[xxn. 2.]

ONTWERP VAN WET regelende het toezigt op de onder-

scheidene Kerkgenootschappen.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk

is wettelijke bepalingen vast te stellen ter uitvoering van onder-

scheidene Voorschriften van het Vide hoofdstuk der Grondwet en

ter vervanging van op dit onderwerp bestaande verordeningen

opdat Wij
&
gelijke bescherming aan alle kerkgenootschappen in

het Rijk ^kunnen verleenen, en waken, dat zij zich houden

binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den

tit

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en

* staan arelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Art 1. Aan de onderscheidene kerkgenootschappen wordt vo -

komenè vrijheid gelaten ,
zich met betrekking tot alles ,

wat hunne

godsdienst en de uitoefening daarvan in hunnen eigenen boezem

betreft, te organiseren, onder verpbgting om Ons dadelijk van

hunne organisatie volledig kennis te geven en Onze goedkeurin

te vragen op zoodanige bepalingen, waarvan de uitvoering met

zonder medewerking van het Staatsgezag kan plaats hebben.

Art. 2. AVij behouden Ons voor, van de bedienaren der open

bare godsdienst, die vóór, bij of na de aanvaarding hunner e

diening eenen eed of belofte afgelegd hebben welke door Ons

bedenkelijk voor de veiligheid van het Rijk of voor de openbaie

orde en rust wordt geoordeeld, te vorderen den eed van getrouw-

heid aan Ons en gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat,

af te leggen ,
binnen den termijn door Ons te bepalen, in handen

van Onze commissarissen in de provinciën ,
tot het afnemen daar-

van door Ons gemagtigd.

Art. 3. Vreemdelingen worden tot het bedienen van de openbare

godsdienst niet toegelaten ,
dan na daartoe Onze toestemming te

hebben verkregen. •. ,

Art. 4. De titulaturen in de kerkgenootschappen aan de be

dienaren der openbare godsdienst toegekend
,

geven noch ten

opzigte van het wereldlijk gezag, noch ten opzigte van andere

kerkgenootschappen, eenige aanspraak, rang of voorregt.

In de aanraking met het wereldlijk gezag worden die titulatu

ren alleen gebezigd na vermelding van den geslachtnaam der

Art

%

5 j)c ter aanwijzing van kerkelijk gebied door kerk-

genootschappen gebezigde namen van provinciën of gemeenten

worden slechts als van kerkehjken aard beschouwd en hebben geen

verder gevolg. .... . v.

Art. 6. Zetels of standplaatsen van bedienaren der openbare

godsdienst of van vergaderingen, kerkgenootschappen vertegen-

woordigende, worden niet opgerigt, aangewezen of veranderd

dan nadat Wij in het belang der openbare orde en rust de geschikt-

heid der plaats beoordeeld en erkend hebben.

Wij behouden Ons voor, in hetzelfde belang omtrent de al of

niet o-eschiktheid dier zetels of standplaatsen ,
welke zonder Onze

goedkeuring na den 3den November 1848 mogten zijn opgerigt

,

aangewezen of veranderd, uitspraak te doen binnen het jaar,

volgende op het in werking brengen dezer wet.

Alvorens echter krachtens dit artikel eenige beslissing te nemen

wordt de Raad van State gehoord.

Art 7. De bedienaren der openbare godsdienst dragen het

gewaad voor kerkelijke plegtigheden of bij de uitoefening van de

openbare godsdienst in hun kerkgenootschap voorgeschreven, met

dan binnen gebouwen en besloten plaatsen of daar waar de open-
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bare godsdienstoefening naar het 2de lid van art. 167 der Grondwet

Art? 8. Elke oprigting van een gebouw tot uitoefening van de

openbare godsdienst, vereischt in het belang der openbare or e

en rust een onderzoek omtrent de plaats van vestiging m de

gG

Voorbat de oprigting wordt toegelaten zal , na verhoor der

plaatselijke besturen ,
daaromtrent door Ons worden beshs .

Wanneer Onze goedkeuring niet gevraagd of
.

geweigerd is

,

kan de opruiming door Ons voor rekening der stichters woi e

g
Art. 9. Het klokkengelui tot viering van kerkelijke plegtig-

heden ofom de ingezetenen tot de godsdienstoefening op te roepen,

wordt in gemeenten ,
waar kerken van meer dan één kerkge-

nootschap zijn, niet toegelaten, dan met toestemming van Onzen

commissaris in de provincie.
, .

Klokkengelui tot andere einden heeft geene plaats dan met v

gunning der plaatselijke politie. ,. i pB
Art 10. De bedienaar der openbare godsdienst, die aan deze

wet of aan de bevelen, door Ons uit kracht daarvan uitgevaardigd

niet voldoet, hare voorschriften overtreedt,
_

of elders dan art. lb/

der Grondwet toelaat de openbare godsdienst uitoefent, wor

verklaard : » in strijd met de wet te hebben gehandeld en veroor-

deeld in de kosten. „ .

Art. 11. De officieren van justitie bij de arrondissements-

reo-tba'nken eischen, de beklaagde behoorlijk gedagvaard, voor

de
&
regtbank ter burgerlijke teregtzitting ,

de toepassing van het

V
°G?cnT veTvffiffiiig kan door hen worden ingesteld dan op mag-

tiging van den procureur-generaal onder wiens bevelen zij staan.

Art. 12. Yan het vonnis wordt appel, van het arrest cassa ie

toegelaten. ^ behandeling der zaak heeft in eersten aanleg en

hooger beroep plaats met geslotene deuren; de gedaagde kan

zich door een raadsman doen bij staan.

Art. 14. De bedienaar der openbare godsdienst die na eene

eerste veroordeeling andermaal wordt verklaard in strijd met e

wet te hebben gehandeld ,
wordt bij hetzelfde vonnis ontzet van

de regten opgenoemd in art. 42 van het Strafwetboek voor den

tijd van drie tot tien jaren.

Bij derde of latere veroordeeling wordt de overtreder daar

boven tot gevangenisstraf van minstens zes maanden en hoogstens

twee jaren veroordeeld. .. ,

Art. 15. De regtsgedingen krachtens het voorgaand artikel ter

zake van herhaalde overtreding gevoerd, worden op de gewone

wijze voor den gewonen regter behandeld.
..

Art 16. Bij het in werking komen dezer wet zijn, behoudens

de bepalingen der wetten en reglementen bedoeld in art. 167 der

Grondwet, afgeschaft de wet van 18 Germinal jaar X en alle

andere met de tegenwoordige wet strijdige bepalingen.

Lasten en bevelen ,
enz.

[XXII. 3.]

MEMORIE YAN TOELICHTING.

De verhouding van den Staat tot de Kerk, meer bepaaldelijk

het re-t van den Staat om zoodanige verordeningen ten opzigte

van de openbare godsdienst te maken ,
dat botsing voorgekomen

en orde en rust gehandhaafd worden ,
13 eene aangelegenheid wel

van teederen aard ,
doch welker regeling in de hoofdpunten eene

behoefte is niet van het oogenblik alleen ,
maar door bevoegde

beoordeelaars sedert geruimen tijd als wenschelijk en noodzakelij

beschouw
enwoordige wets_voordragt heeft ten doel, aan die be-

hoefte ,
daar waar zulks oirbaar en noodig scheen te voldoen.

Het toezigt van den Staat op de openbare godsdienstoefening

is , on meer dan één punt ,
ten aanzien van één of meerdere

kerkgenootschappen, tot een onderwerp van twijfel en onzekerheid

geworden.
Die toestand mag niet worden bestendigd.

Zoo van de zijde der kerkgenootschappen, met onbepaalde vrij-

heid vroegere instellingen door andere worden vervangen en

nieuwe worden vastgesteld, moet ook van de andere zijde worden

bepaald, wat de Staat kan eischen en verbieden ten aanzien van

de
P
openbare werking dier instellingen naar buiten, opdat d

Regering in staat zij gevaarlijke wrijving voor te komen , or

en rust te bewaren en de verpligtmg des Komngs ,
om alle kerk-

genootschappen te houden binnen de palen van gehoorzaamheid

aan de wetten van den Staat, door verwerping der bestaande

wettelijke regeling zonder vervanging, geen ijdel en nutteloos

voorschep
en naauwkeurig onderzoek, heeft de Regermg
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zich verpligt geacht de medewerking der Staten-Generaal
,

door
het aanbieden der tegenwoordige wets-voordragt, in te roepen ,

ten einde door de wetgevende magt aan eiken staat van twijfel

een einde kome.
Zonder tusschenkomst van den wetgever kan dit niet wel ge-

schieden. Wel is waar zijn de regten en verpligtingen desKonings,
als grondwettig hoofd der uitvoerende magt, met opzigt tot de

Kerk, onmiskenbaar en in de artt. 164 en volgende der Grondwet,
bepaaldelijk in art. 169, gehuldigd. Maaralle deze grondwettige
bepalingen moeten leven en kracht ontvangen uit staatswetten,
bereids gemaakt of nog te maken.

Zoodanige wetten ontbraken dan ook niet , maar de voornaamste
derzelve was nooit geheel uitgevoerd , is soms gewijzigd

,
en hare

toepasselijkheid is op meer dan dén punt twijfelachtig geworden.
De Regering heeft hier het oog op de wet van 18 Germinal

jaar X, relative a Vorganisation des cultcs
, waarbij eensdeels het

concordaat tusschen Zijne Heiligheid Pius YII en de Fransche
Republiek tot wet van den Staat werd verklaard

,
anderdeels voor

niet-Roomsche kerkgenootschappen een zeker aantal organieke
bepalingen werden gemaakt.
Wat met deze wet is voorgevallen verdient een zeer opzettelijk

onderzoek , omdat zij, naar het inzien
, niet eigenmagtig kan worden

op zijde gelegd, en haar aanzijn alléén reeds eene wettelijke

regeling van het onderwerp vordert.

De wet van 18 Germinal jaar X, ofschoon slechts in een klein

gedeelte van het Koningrijk der Nederlanden geheel uitgevoerd

,

had kracht van wet voor het geheele Rijk.

Een deel van het tegenwoordig Koningrijk , met name Limburg

,

het voormalig 4de en 5de district van Zeeland, bevond zich reeds

onder de Fransche heerschappij, toen in 1802 die wet tot stand

kwam. Zij is daar geheel uitgevoerd en zeker ten opzigte der

organieke artikelen in volle kracht gebleven.

Bij decreet van 22 Junij 1810 werd zij ingevoerd in de weinige
maanden te voren aan Frankrijk afgestane departementen van de

Monden van den Rhijn en de Schelde en het arrondissement van
Breda.

Bij decreet van 18 October 1810 werd ten aanzien der overige

gewesten van het gesloopte Koningrijk Holland in art. 206 wel
is waar bepaald: » 1’organisation du clergé Catholique et du clerge

» Protestant, actuellement existante, est maintenue”; doch deze

bepaling gold in haren geheelen omvang slechts korten tijd.

Bij decreet van 6 Januarij 1811 toch werden ook » dans les

» sept nouveaux départements, formés du territoire de la ci-devant
» Hollande” uitvoerbaar verklaard de ivetten

,
reglementen en

decreten , » dont 1’exécution dans les départements des Bouehes
» du Rhin et des Bouehes de 1’Escaut a été ordonnée par Nos
» décrets des 22 Juin et 8 Novembre 1810.”

Onder de wetten nu bij decreet van 22 Junij 1810 uitvoerbaar

verklaard, behoort, gelijk hierboven reeds herinnerd werd, de be-

doelde wet van 18 Germinal jaar X, welke derhalve sedert en door

het decreet van 6 Januarij 1811 regtsgeldig is geworden voor al

de gewesten
,
welke deel uitmaken van het tegenwoordig Koning-

rijk, voor zooverre zij dit niet reeds was hetzij sedert het tijdstip

harer afkondiging, hetzij ingevolge het decreet van 22 Junij 1810.

De organisatie der geestelijkheid bleef wel, krachtens het voor-

behoud, te vinden in het decreet van 6 Januarij 1811 , nog
achterwege, maar de wetsbepalingen betreffende de uitoefening van
de openbare godsdienst waren ingevoerd en verbindend.
Het 2de additionele artikel der Grondwet van 1815, het ode van

die van 1848 hebben do aldus hier te lande ingevoerde Fransche
wet gehandhaafd.

Het concordaat van 1827 heeft die regtsgeldigheid niet verzwakt,
maar veeleer versterkt, door in art. 1 de toepassing (application)

van het in de noordelijke provinciën van het toenmalig Koningrijk

wel ingevoerde , maar slechts gedeeltelijk uitgevoerde concordaat van
.1801 te waarborgen.
De uitvoering van het concordaat van 1801 was in de noorde-

lijko provinciën steeds onvolkomen, en moest dit uit haren aard

zyn, zoolang niet het 59ste van de organieke artikelen der wet
van 18 Germinal jaar X en het daarbij behoorend tableau was
aangcvuld en voor toepassing hier te lande vatbaar gemaakt.

Daarop doelde art. 8 van het concordaat van Fontainebleau

,

den Uden Februari) 1818 tot stand gekomen, en korf daarna door

Zijne Heiligheid den Paus weder ingetrokken.

Had eene vestiging van bisschoppen hier te lande nog geene

plaats, heeft zij tot nog toe op geene wettige wijze tot stand

kunnen konten, hierdoor wordt de regtsgeldigheid der wet van
18 Germinal jaar X niet verminderd noch hare uitvoering, voor

zooveel do mogelijkheid bestond, op andere punten belemmerd.
Steods werd, bijv., het art. 45 der organieke bepalingen ook in

de noordelijke provinciën van het vereenigd Koningrijk en, na de
afscheiding van Belgic, in het Koningrijk der Nederlanden ,

door
de Regering gehandhaafd.

Steeds werd art. 1 als verbindend beschouwd
, in die mate

dat het in 1848 noodig gekeurd werd het art. 170 in de Grondwet
op te nemen.

In datzelfde jaar verklaarde de Regering in eene Nota
,
gevoegd

bij hare Memorie van Beantwoording op het Verslag der Tweede
Kamer over de wets-voordragten tot herziening der Grondwet

, dat
tot de vwtten

,
in art. 167 2de lid der Grondwet bedoeld, met

name behoorde de wet van 18 Germinal jaar X; eene verklaring
die geene wederspraak uitlokte.

Dat gedeelte der wet van het jaar X, dat de belangen der
Hervormde kerken betrof, bleef buiten aanmerking, toen in 1816
en latere jaren de Protestantsohe en Luthersche kerkgenootschappen
hunne eigene inrigting erlangden in gemeen overleg met den Koning.

In hoeverre dit destijds geschiedde op grond der woorden : sans
préjudice des* modijications particulières

,
qui ont été ou seront par Xous

apportées pour ces mémes départements , voorkomende in meergemeld
decreet van 6 Januarij 1811, dan wel zijn oorsprong ontleende
aan dezelfde regtsbeschouwingen

, welke leidden tot eene afwijking
in vrijgevigen zin van art. 44 der wet van 18 Germinal jaar X bij

een Koninklijk besluit van 20 Junij 1825, n°. 116, behoeft hier

niet opzettelijk te worden overwogen.
Zeker is het intusschen

,
dat ten aanzien der Roomsch-katholijke

kerk hier te lande, noch ten gevolge van eigene, inwendige orga-
nisatie onder goedkeuring des Konings , noch ten gevolge van latere

overeenkomsten met den Pauselijken Stoel, veranderde bepalinsren

zijn ingevoerd , en dat derhalve, hoe men ook gelieve te denken
over hetgeen in 1816 en volgende jaren ten aanzien der Hervormde
kerken plaats greep, de wet van 18 Germinal jaar X alsnog de
eenige verordening is, welke als organieke wet voor de Roomsch-
katholijke kerk hier te lande regtsgeldig, voor dadelijke toepas-
sing, immers gedeeltelijk, vatbaar is, en als wet, naar het inzien

der Regering
,
zonder de tusschenkomst der wetgevende magt niet

wel kan worden ingetrokken.

In de tweede plaats moet de Regering wijzen op het concordaat
van 1827, afgekondigd bij Koninklijk besluit van 2 October 1827

(
Staatsblad n°. 41).

Bij deze overeenkomst wordt het wettig bestaan van de wet
van 18 Germinal jaar X erkend , want zij wordt niet in de noor-
delijke provinciën ingevoerd

,
maar op dezelve slechts toegepast.

Stelt men nu intusschen dat concordaat van 1827 ter zijde, dan
blijft men in den toestand waarin men bevorens was, een toestand,

welke dan ook tot nu toe is gehandhaafd, dat die organieke be-
palingen , welke niet door latere voorschriften waren vervallen,

als daar is bepaaldelijk art. 45 der wet van 18 Germinal jaar X,
hier te lande kracht van wet hadden en niet zonder tusschenkomst
der Staten-Generaal krachteloos kunnen worden gemaakt.
De Regering ten minste acht zich niet bevoegd om eene wet,

al ware zij slechts ten opzigte van één enkel artikel of ten op-
zigte van een gedeelte van het Rijk van kracht gebleven

,
als

vervallen voorbij te gaan.

Maar ook al koude zij dit, des neen, ten opzigte der wet
van IS Germinal jaar X en van andere bepalingen

, waarin over

de openbare godsdienst wordt gehandeld ; al moest men c. rkennen
dat veel van de staatswetten, die het toezigt op de kerkgenoot-
schappen verzekerden, was verlamden twijfelachtig geworden, liet

zoude slechts de noodzakelijkheid cer.er wet als de onderhavige
bewijzen. In een land waar zoo verschillende kerkgenootschappen
bestaan ,

moeten er wetten zijn binnen welker palen de Koning
hen kan houden. Dit wil ook de Grondwet, zal het voorschrift

van art. 169 dier wet niet zonder gevolg noch doel blijven, en
het voorbehoud in de artt. 164 en 167, ter bescherming der maat-
schappij en tot bewaring van orde en rust, niet zijn een ijdele

klank.

Er is alzoo eene wet noodig om de wet van 18 Germinal jaar X
af te schaffen ; er is eene wet noodig omdat er twijfel kan bestaan

waar en in hoe ver die wet nog werkt ; er is eene wet noodig
omdat de organieke bepalingen dier wet niet passen on het be-

ginsel van vrije godsdienst-belijdenis door de Grondwet ge-

vestigd; en er is vooral eene wet noodig omdat de Grondwet
die vrijheid alleen wil behoudens ordo en verantwoordelijkheid

en alzoo behoudens regelen en voorschriften, waardoor botsing

wordt voorgekomen on de Koning wordt in staat gesteld orde

en rust te bewaren.

Vat nu betreft het aangeboden wets-ontwerp, zoo zijn daarin

als hoofdbeginselen aangenomen gelijke regten en gelijke bescher-

ming van alle kerkgenootschappen, vrijheid van inwendige or-

ganisatie, maar bekendheid daarmede bij de Regering en regt

tot het vragen van waarborgen voor veiligheid, orde en rust en

voorzorgen tegen stoornis daarvan, liet doel der wet is de zorg,

dat dc burgerlijke maatschappij geen schade lijde door de vrije

belijdenis van ieders godsdienstige meening. De toelichting der

artikelen zal dit aantonnen.

Art. I erkent eensdeels een regt, dat ieder kerkgenootschap
in Nederland heeft , om namelijk zich naar eigene leer en be-

ginselen te ontwikkelen en te organiseren, maar het schrijft tevens
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voor, dat die organisatien ter kennisse des Konings worden ge-

bragt, ten einde Hij in de gelegenheid zij een wakend oog te

houden en te zorgen, dat de orde gehandhaafd worde en de

rust ongestoord blijve. Daarbij ontneemt het alle waadde aan

voorschriften , waarbij , zonder goedkeuring des Konings ,
over

da medewerking van het staatsgezag is beschikt.

Art. 2. Het is eene bekende zaak, dat sommige bedienaren

van de godsdienst beloften doen of eeden zweren, welke voor

meer dan éénc uitlegging vatbaar zijn, en waarvan de woorden
moeijelijk in eenen anderen dan voor de veiligheid bedenkelijken

zin kunnen worden opgevat.

Om de Natie gerust te stellen en alle verdenking van de be-

dienaren der openbare godsdienst af te weren, heeft de Koning zich

voorbehouden, van hen, die naar Zijn oordeel zoodanige bedenke-

lijke eeden of beloften hebben gedaan, te vorderen een eed van

trouw aan Hem en gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat.

Art. 3. Vreemdelingen, hier gewoonlijk zonder betrekkingen,

zonder belang en zeker zonder vaderlandsch gevoel, kunnen niet

zonder gevaar toegelaten worden om openbaar van een bijna

onschendbaar standpunt het woord te voeren.

Om hen tot het bedienen van de openbare godsdienst toe te

laten, moet de Regering de overtuiging hebben, dat zij waar-

borgen tegen uitspattingen opleveren.

Art. 4, lste lid. Met het oog op artt. 165 en 166 der Grond-

wet is het noodig deze waarheid te constateren in de wet.

Zij snijdt elke vordering, op grond van vermeenden voorrang,

in de toekomst af van de geestelijkheid tegenover de burgerlijke

overheid, en tevens van de geestelijkheid der verschillende kerk-

genootschappen onderling.

Naijver en twist worden daardoor 'vermeden, zoowel als ver-

heffing , al zij het slechts in schijn
,
van de eene gezindheid boven

de andere.

2de lid, Deze bepaling heeft nog een bijzonderen grond aan

het kerkelijk staatsregt ontleend. Er kan in den boezem van een

kerkgenootschap zelf verschil zijn over de vraag: wie de eigenlijke

titularis is ;
eene vraag die door de wereldlijke overheid niet

wel kan worden uitgemaakt zonder in sacra zich te mengen. Gaat
de titulatuur vergezeld van den geslachtnaam van den titularis

,
de

vraag blijft voor den Staat onaangeroerd.

Art. 5. Ook deze bepaling is eene waarheid die, ter vermijding

van verkeerde gevolgtrekkingen van de zijde der Kerk, niet over-

bodig te achten is.

Art. 6. Handhaving van rust en orde, die groote en dikwerf

moegelijke taak van de uitvoerende magt , maakt dit artikel

noodzakelijk, dat overigens zijnen grond vindt in artt. 164 en

167 der Grondwet en, in de meergemelde verpligting der Kroon tot

het houden van toezigt op de kerkgenootschappen en over hunne
organisatie, voor zooverre die naar buiten werkt en' hen in onmid-
dellijke aanraking brengt met den Staat.

Dat de vestiging of verandering van zetels en standplaatsen der

bedienaren van de godsdienst
,
alom waar men dit zoude goed-

vinden
,
een onderwerp van zuiver kerkdijken aard is ,

kan evenmin
worden toegegeven, als dat het vestigen van een kerkgebouw op
eene voor de rust eener gemeente ongeschikte plaats, van zuiver

kerkdijken aard zoude zijn. Hetgeen omtrent de standplaatsen der

hoogere geestelijkheid in de meeste concordaten tusschen den

Pauselijkcn Stoel en de Staten van Europa is overeengekomen,

of, in gemeen overleg met deze laatsten, in de bullen van afkondiging

dier concordaten veelal wordt vastgesteld , bewijst ten allen over-

vloede duidelijk
,

dat het hier geen onderwerp van uitsluitend

kerkdijken aard geldt.

De Regering is van oordeel, dat naar de beginselen der Grond-
wet geene zetels of standplaatsen zonder een voorloopig onderzoek

van Staatswege naar de geschiktheid der plaats konden worden
opgerigt of aangewezen, en dat het belang van orde en.rust vordert

,

dat daarover, voor zoover geene goedkeuring is verkregen, nog
door den Koning uitspraak kan worden gedaan. Zij heeft echter

geoordeeld dat dit onderzoek niet hooger dan tot de afkondiging

der gewijzigde Grondwet moest opklimmen en binnen eenen

betsekkelijk korten termijn oplossing moest vinden, opdat de

staat van onzekerheid niet te ver worde uitgebreid en van korten

duur zij.

Art. 7. Het art. 167 der Grondwet heeft hier tot leiddraad

gestrekt.

Elk vertoon van kerkgewaden is onnoodig op iedere andere dan
op die plaats, waar de openbare godsdienst wordt uitgeoefend en

geoorloofd is.

Zoodanig vertoon is niet alleen voor de vrije uitoefening der

godsdienst onnoodig; het is tevens niet wenschelijk onder eene

bevolking als die van Nederland , waar zoo onderscheidene gezind-

heden elkander lederen dag ontmoeten onder gelijke bescherming
van allen door den Staat.

De Regering heeft intusschen hier slechts op het oog het eigenlijk

kerkelijk gewaad, en geenszins hetgeen de bedienaren der openbare

godsdienst buiten de kerken, in het dagelijksch leven gewoon zijn

te dragen.

Art. 8. Ook dan, wanneer tot het oprigten van een kerkgebouw
in eene gemeente is besloten

,
blijft nog de vraag , of de uitgekozene

localiteit wel geschikt is in het belang van orde en rust. Zoo
zoude het weinig raadzaam zijn, kerkgebouwen van verschillende

kerkgenootschappen naast elkander te plaatsen of daarvoor plaatsen

in te nemen waaraan geschiedkundige herinneringen waren ver-

bonden , waarop het grootste deel der gemeente grooten prijs

stelde. Deze en meer niet te voorziene omstandigheden e'schen

ook hier een onderzoek naar de geschiktheid der plaats.

Art. 9. Ook dit uitwendig kerkgebruik, dat bovendien alles

behalve algemeen wordt in acht genomen, min den regel onnoodig

,

gedurende de kerkdiensten der verschillende gezindheden niet zelden
hinderlijk

,
en aanleiding gevende tot verwarring.

Op sommige plaatsen echter kan het nuttig zijn, op andere
kan het de nadeelen hier opgenoemd missen en aan de gemeente
aangenaam zijn ; dan kan de toestemming er toe worden ver-
kregen.

Het laatste lid des artikels ziet op de gevallen van brand,
watersnood en andere omstandigheden van buitengewonen aard.

Daaromtrent beslist de plaatselijke politie naar gelang van zaken.

Artt. 10 en 14. Bij eene eerste overtreding is het voldoende en
meest aan de overtreding en den stand des overtreders passend
geoordeeld ,

door den regter ten aanzien van dezen te doen ver-

klaren, dat hij heeft gehandeld in strijd met de wel.

Deze soort van censuur schijnt doelmatig als straf en als

waarschuwing voor de toekomst tevens.

Gaat echter eenig geestelijke voort met de wet of art. 167 der

Grondwet voor niets te achten en te overtreden, dan zijn stren-

gere maatregelen noodzakelijk.

Bij eene eerste herhaling wordt hij ontzet van de regten in

art. 42 van het Wetboek van Strafregt opgenoemd, en hechten

zich derhalve aan de censuur
,
die ook dan wordt uitgesproken

,

gevolgen voor het burgerlijk leven, welke eene billijke verzwaring

van straf daarstellen.

Bij derde of latere veroordeeling
,

acht de Regering het voeg-

zaam dien voortdurenden staat van tegenstand tegen ’s Bands
wetten op meer krachtige wijze en wel door gevangenisstraf te

bedwingen.
Artt. 11 en volgende. Als regel van bevoegdheid was de bepa-

ling noodig , welk regterlijk collegie in eersten aanleg van de over-

treding zal kennis nemen. De arrondissemen ts-regtbanken sche-

nen daartoe als van zelf aangewezen.

Het onderzoek ter teregtzitting zal bij eene eerste overtreding

plaats hebben overeenkomstig art. 854 van het Wetboek van
Burgerlijke Regtsvordering.

Ten einde bovendien den geestelijken overtreder alsdan aan de

onaangenaamheden eener openbare teregtstelling niet bloot te stellen

,

ook ten einde aan , onder sommige omstandigheden
,

mogelijke

spanning der gemoederen in eene gemeente geen voedsel te geven

,

wordt de zaak in eersten aanleg en in hooger beroep behandeld

met gesloten deuren.

Bij eene tweede of latere overtreding echter wordt de zaak als

een gewoon strafgeding voorden correctionelen regter, kamer van
strafzaken

,
behandeld.

De tegemoetkoming
,

liggende in het beregten der overtreding

overeenkomstig art. 854 Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering,
schijnt geen vereischte met opzigt tot hen, die, voor eene eerste

waarschuwing doof, hunne overtreding herhalen.

Het toezigt ,
den procureurs-generaal in het laatste lid van

art. 11 opgedragen, is een waarborg te meer voor de eenheid en
voorzigtigheid in het handhaven der wet.

De Raad van Ministers
,

Vax Hall ,

Tijdelijk Voorzitter."

[VII. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet nopens de sluiting van het Kanaal
van St. Andries.

Het bij eene Koninklijke boodschap van den 16den Junij 1853
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden Avets-

ontwerp tot sluiting van het Kanaal van St. Andries heeft, bij het

daarover, op den SOsten daaraanvolgende, in de Afdeelingen plaats
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gehad hebbende onderzoek, tot de volgende beschouwingen aan-
leiding gegeven.

§ 1. Onder deze schijnt in de eerste plaats te moeten worden
opgenomen de door enkele leden geuite vrees, of men met de

volvoering van dit plan, de digting van het Kanaal van St. Andries
en alzoo de afscheiding van de rivieren Waal en Maas, wel het

daarmede beoogde doel zal bereiken
;
welke vrees het gevolg was

van de in hun oog nog bestaande onzekerheid over de uitwerking
van de beraamde maatregelen. Zonder deze daarom bepaald te

willen afkeuren, waren zij door de aangevoerde bewijsgronden niet

genoeg overtuigd van derzelver goeden uitslag, om in eene zaak
van zooveel gewigt en zulke ver gaande gevolgen eene bepaalde
beslissing te kunnen nemen. Dit bezwaar, in verband gebragt
met de aanzienlijke kosten die het werk ten gevolge zoude hebben,
maakte hen voor alsnog huiverig om hunne goedkeurende stem
aan deze voordragt te schenken. Zij zouden dien ten gevolge
gaarne zien dat de zaak nog eens rijpelijk wierd overwogen of

hun althans meerdere waarborgen voor den goeden uitslag wierden
verschaft.

De groote meerderheid echter was van oordeel dat het tijdstip

daar is om tot een vast besluit te komen in eene zaak, waarover
zoo zeer van gedachten is gewisseld geworden, dat het wel te

verwachten is dat daarover geen meerder licht kan worden verspreid.

Volkomene eenstemmigheid van gevoelen zoude ook wel nooit

kunnen worden verkregen. D^ze leden waren van meening, dat

men op goede gronden het welgebakken der onderneming mogt
verwachten

,
die zelfs niet lang meer behoorde te worden ver-

schoven
,
uit vrees dat ten gevolge van de sinds geruimen tijd,

met het oog op de volvoering van dit plan
,
genomene maatregelen

schade aan de rivieren mogt worden berokkend. Dien ten gevolge

moesten zij zich tegen elk verder uitstel in de behandeling dezer

voordragt
,
waardoor noodwendig uitstel in de volvoering van het

werk zal worden te weeg gebragt, verzetten, en er op aandringen
dat men zich met kracht aan de daartoe noodzakelijke werken
begaf.

§ 2. Betreffende de werking van de uitvoering van het plan

op beide de rivieren zijn van weêrszijden verschillende beschou-
wingen ter sprake gebragt.

a. Er waren leden die meenden dat de waterstand van de Maas
door dit werk zeker zal worden benadeeld, en dat de vaart op
die rivier hierdoor zal lijden. Het was, zeiden zij, niet tegen te

spreken dat het Waalwater, dat zich door het Kanaal van
St. Andries in de Maas ontlastte , aan deze een hoogeren water-
spiegel gaf, dan zij na de digting van dat kanaal, al is die

niet volkomen maar beperkt, zal hebben. De berooving van
dezen stroom van dat water zal dus niet alleen eene onmiddellijke

daling van den waterstand te weeg brengen, maar daarenboven
ontstaat de vrees dat daardoor tevens vermindering van den
stroomgang zal worden veroorzaakt en het ontstaan van ondiepten
zal worden bevorderd. Indien deze vrees bewaarheid wierd, zou
aan de scheepvaart op de Maas een gevoelige slag zijn toegebragt.

Uit een ander oogpunt beschouwd, namelijk de bevrijding van de
landen langs de Maas-oevers in den Bommelerwaard en in Noord-
brabant gelegen, van den overlast van water, was, naar het

oordeel van dezelfde leden , uit dit werk geen heil te wachten

,

daar bij het zwellen van de Waal deze rivier haar overtollig water
over den Heerewaardenschen o verlaat zal blijven lossen in de Maas
en op de daarlangs liggende polders.

Hiertegen werd echter aangevoerd dat de afsluiting al dadelijk

ten gevolge zal hebben het ophouden van de onregelmatige water-
afvoering op beide rivieren. Deze afvoering van het water uit de

Waal moest, behalve de verkeerde werking die zij op deze rivier

uitoefent, eenen ongunstigen invloed op het stroombed van de

Maas hebben. Bovendien heeft de kunstmatig verhoogde water-
spiegel van de Maas eene opstuwing van water ten gevolge juist

ten tijde als do aflossing uit de polders van Maas en Waal zoowel
als uit die in de provincie Noordbrabant gelegen

,
het meest nood-

zakelijk is. De sluizen in de Maas uitwaterende en ook die

uitkomende in de Dieze, ten gevolge van den hoogen waterstand
in deze beide wateren niet kunnende werken, blijven deze landen

buitentijds met het water belast. Dit voordeel zal althans zeker

door de ten gevolge der sluiting veroorzaakte verlaging van den
waterspiegel der Maas worden bereikt, namelijk dat de uitwatering

van de Dieze en van de landen langs de Maas gelegen zal worden
verbeterd ; een voordeel dat mogelijk in verband is te brengen
met het geprojecteerde uitwateringskanaal door Noordbrabant.
Wat den waterlast betreft, die bij hoogen waterstand van de Waal,
als zich het overtolligo water van deze rivier over den Heere-
waardenschen overlaat uitstort, deze landen kavelt, deze kan niet

worden voorgekomen en is ook exceptioneel ; en daaromtrent
dient te worden opgemerkt dat op het tijdstip dat die overlaat

werkt, do waterstand op beide rivieren zoo hoog is, dat men
nergens door de uitwateringssluizen water kan lozen.

Men moest ovehwel do mogelijkheid erkennen, dat iu don eorstcu

tijd de scheepvaart op de Maas, ten gevolge van de mindere diepte

dezer rivier, zou kunnen lijden, maar hier behoort niet uit het

oog te worden verloren dat dit ongerief, hetwelk voornamelijk

zou drukken op de vaart van de Dieze af naar Loevèstein , door
velerlei middelen zou zijn weg te nemen, indien dit niet reeds

plaats mogt hebben door de meer geregelde afstrooming van het

Maaswater zelf, die eene uitdieping van het bed der rivier zou
kunnen te weeg brengen. In geen geval scheen deze mogelijkheid

van zooveel gewigt, dat daaraan de volvoering van een zoo

nuttig werk als dit mogt worden ten offer gebragt. Dit was
dan ook niet zoozeer de bedoeling van hen die het bezwaar
opperden, daar men van dezen kant meer het oog had op eene
bepaalde verzekering van de zijde der Regering, dat in geval van
stremming der vaart op de Maas, maatregelen daartegen zullen

worden genomen.— Over het uitwateringskanaal, een punt dat hier

meer accidenteel is aangeroerd, en met dit ontwerp niet in dadelijk

verband staat, zou ter gelegener tijd kunnen worden gesproken.

b. Deze waren de bezwaren betreffende de Maas, doch ook
ten opzigte van de Waal zijn, zoo als reeds gezegd is, bedenkingen
geopperd. Het liet zich immers aanzien dat het Waalwater, zich

niet meer door het kanaal van St. Andries in de Maas kunnende
ontlasten, en gedwongen eenen anderen loop te nemen, de rivier

zal doen zwellen, en zoowel aan de uiterwaarden en dijken

(vooral bij ijsgang) als aan de uitwatering der Waalpolders scha-

delijk zal zijn. Ten allen tijde is dan ook door deze de ge-

meenschap met de Maas noodig geacht. De door de Regering
bijgebragte gronden ten bewijze dat door de vermeerdering van
het af te voeren water de schuring zal worden versterkt, en op
die wijze de geul of eigenlijke bedding van die rivier zal worden
verbeterd, kunnen juist zijn, maar het zou ook kunnen gebeuren
dat dit het geval niet ware, en dat door de plotselinge ophooping
van water de schuring niet vermeerderde , maar de watervlakte

van de rivier, ten nadeele der daarlangs liggende landen, breeder

wierd. Dit punt wenschten deze leden nader door de Regering,

volgens hare overtuiging, bewezen te zien.

Hiertegen is van de andere zijde aangevoerd, dat men in het

oog moest houden dat de afsluiting niet plotseling zal worden
bewerkstelligd, maar dat men reeds lang bezig is geweest, met
het oog op die afsluiting, die in geen geval volkomen zal zijn,

de rivier op het ontvangen van dat water voor te bereiden. Er
zijn kribben gelegd om den stroom te leiden en daardoor den

waterweg te verbeteren ; deze zijn langzamerhand verlengd. De
sluiting, zoo als zij wordt voorgesteld, is niets dan eene voortzetting

van het eens begonnen werk, en kan dus niet eene plotselinge

keering van het water heeten. De rivier mag dien ten gevolge

worden beschouwd voorbereid te zijn om ook dat meerdere

water zonder ongemak te ontvangen en af te voeren. Kunnen
er dus betreffende de vaart op de Maas eenige bedenkingen

bestaan, het schijnt zeker dat de Waal door het voorgenomen
werk zal winnen.

§ 3. Door verscheidene leden is eene aanmerking op den vorm
dezer voordragt gemaakt. Zij zagen daarin eene strekking om de

Vertegenwoordiging door deze wet te binden tot het toestaan van

gelden op volgende begrootingen, en dit oordeelden zij in strijd met
de eens aangeuomene beginselen , naar welke elke stemming op

zich zelve behoort te staan. Volgens sommigen had dan ook in dit

wets-ontwerp eene bepaalde som ,
om de behoefte van het volgende

jaar, met opzigt tot dit werk , te dekken, met weglating der woor-

den: » en volgende jaren" ten laste van de begroot ing voor le>54

moeten worden uitgetrokken. Anderen meenden dat men zich hier

moest bepalen met de noodige gelden ten laste der begrooting van

1853 aan te vragen, voor hetgeen nog in dit jaar zal moeten wor-

den besteed, en zoo vervolgens op de volgende begrootingen, ten

einde niet af te wijken van den regel, dat elke jaarlijksche dienst

hare eigene lasten draagt. Hiertegen werd echter aangevoerd dat

de Kamer zich vroeger in den zin dezer voordragt had uitgelaten

(bij gelegenheid van de aanvrage van een subsidie voor het Noord-
brabantscho kanaal, dat eerst, op de jaarlijksche begrooting ge-

bragt zijnde, daarvan later isatgenomen, omdat men eene afzon-

derlijke wet verlangde waarbij zou worden uitgemaakt of het

voorgenomen werk zou worden daargesteld) ;
dat ondernemingen

van soortgelijken aard niet konden worden aangevangen dan met
de zekerheid ,

dat ook in het vervolg de vereischte gelden zullen

worden toegestaan, waartoe men door de aanneming eener wet,

uitmakende dat het werk zal worden gemaakt, gehouden zal zijn;

iets dat dan ook reeds meermalen is geschied, bijv. met de droog-

making van het Haarlemraer-meer, in zekeren zin ook met het

verleenen van subsidien aan de Rhijnspoorwegmaatsehappij. De
meerderheid kon alzoo hare goedkeuring wel aan dezeD vorm
hechten. Evenwel gaf men der Regering in bedenking, of het

niet doelmatig zou wezen, in deze wet het totaal bedrag der kosten

van het geheele werk te vermelden , indien het mogelijk is reeds

nu daarvan eene raming te maken. Alsdan zou er eene zekere

grens gesteld zyn
,
buiten welke de uitgaven niet zouden mogen
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gaan, die voor de noodige werken op de volgende begrootingen

zullen worden uitgetrokken, en mogelijke verschillen tusschen

de Regering en de Vertegenwoordiging over het bedrag van het

geheele werk worden voorgekomen.
Considerans. Deze werd door sommige leden wel wat lang ge-

vonden. Bovendien schenen de opname van de wenschelijkheid

om in 1854 aan te vangen en de regeling van den loop der werk-
zaamheden daarin niet te huis te behooren , daar zij , hier vermeld,

van geene bindende kracht voor het vervolg zullen zijn. Het kwam
dus beter voor, wilde men dit doel bereiken, van de 2de alinea een
afzonderlijk artikel te maken. Welligt zullen ook de woorden: tot

de verdere langzame beteugeling daaruit moeten worden genomen.
Men meende, dat er reeds beteugeld was, en dat op het bouwen
der sluis de beperkte sluiting zal moeten volgen, zoodat er dus
geen sprake kan zijn van verdere beteugeling.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs , den 4den
Julij 1853.

Mackav.
Bots.
Dommer van Poldersveldt.
Storm van ’s Gravesande.
Van Goltstein.

[II. 4.]

VpORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet tot aanvulling der Wet van den
18den December 1852 (Staatsblad n°. 212), betreffende de

pensioenen der Zee- en Landmagt.

Bij de Koninklijke boodschap van den 16den Junij 1853 is aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal een Ontwerp van Wet
aangeboden tot aanvulling der wet van den 18den December 1852
[Staatsblad n°. 212), betreffende de pensioenen der zee- en land-

magt. De overweging van dit wets-ontwerp in de Afdeelingen

der Kamer heeft tot het opperen der volgende bedenkingen geleid.

§ 1. Ofschoon men vrij algemeen in de aanneming dezer

nieuwe aanvullingswet der militaire pensioenwetten, na de daarbij

gevoegde Memorie van Toelichting te hebben geraadpleegd
,
geen

overwegend bezwaar zag , vooral ook omdat men niet aan ver-
kregene regten te kort wilde doen

,
konden verscheidene leden de

aanmerking niet terughouden, dat de thans verlangde, nieuwe
tusschenkomst der wetgevende magt te dezer zake zou zijn voor-
gekomen , zoo de wet van den 18den December 1852 met meer
zorg ware geredigeerd. Al nam men toch gaarne aan

,
dat het bij

het vaststellen der beide wetten van 28 Augustus 1851
(
Staatsblad

nis. 127 en 129) de bedoeling niet is geweest, om de bepalingen
van de artt. 62 en 65 der eerste en van de geheel gelijkluidende

artt. 61 en 64 der tweede wet — betrekking hebbende tot de
verpligting der gepensioneerden om op het grondgebied van den
Staat of deszelfs overzeesche bezittingen verblijf te houden en tot

het niet gelijktijdig genot van meer dan één pensioen — toepas-
selijk te maken op personen

, véér het in werking brengen der
beide wetten gepensioneerd, valt het niet te ontkennen, dat de
Algemeene Rekenkamer met opzigt tot dit punt uit de wet van
den 18den December 1852 moeijelijk iets anders heeft kunnen
lezen dan zij gedaan heeft. De laatstgenoemde wet verklaart
immers met zoovele woorden, onder meer andere, ook de aange-
haalde artikelen der wetten van 28 Augustus 1851 van toepas-
sing op pensioenen, verleend véér het tijdstip dat die wetten in
werking zijn gebragt, en voegt er uitdrukkelijk bij, dat deze
bepaling gerekend wordt met den lsten October 1851, en dus
met het genoemde tijdstip, te zijn ingegaan.

Naar het oordeel van sommige leden bestond te meer grond tot

het ma,ken dezer aanmerking, omdat de wet van den 18den De-
cember 1852 hare geboorte verschuldigd is aan een verschil met
de Algemeene Rekenkamer, juist over de toepasselijkheid van
bepalingen der wetten van 28 Augustus 1851 op véór het in
werking brengen dier wetten verleende pensioenen. De Algemeene
Rekenkamer werd toen in het ongelijk gesteld over een punt,
waaromtrent men haar door het voordragen der tegenwoordige
wet eenigermate gelijk geeft. Hier komt nog bij, dat aan de wet
van den 18den December 1852 , die thans blijkt in een bepaald
opzigt belemmering te veroorzaken

, meerdere uitbreiding is ge-
geven met het doel om, zoo als de Regering het in hare toen
ingezondene Memorie van Beantwoording uitdrukte, niet later
genoodzaakt te zijn, op grond van welligt op nieuw te verrijzen
verschil van gevoelen met de Algemeene Rekenkamer, andermaal

eene wijziging of uitbreiding der pensioenwetten van 28 Augustus
1851 te moeten voorstellen.

§ 2. In naauw verband met het voorafgaande is de vraag
gedaan , of de Regering nu wel alle voldoende zekerheid bezit

,

dat niet later soortgelijke moeijelijkheden omtrent de toepassing

der militaire pensioenwetten zullen oprijzen, als die, tot welker
wegneming het behandelde wetsvoorstel dienen moet. Sommige
leden vestigden daarbij de aandacht op art. 67 der wet van 28
Augustus 1851 [Staatsblad n°. 127) en het geheel gelijkluidend

art. 66 der wet van dezelfde dagteekening ,
onder n°. 129 in het

Staatsblad opgenomen. Die beide artikelen zijn bij de wet van
18 December 1852 niet opgeteld onder degene

, die ook op de
vroeger verleende pensioenen toepasselijk worden verklaard. De
mogelijkheid laat zich denken, dat daaruit later bezwaar ontstaat;

of wel
, dat met opzigt tot de onvervreemdbaarheid der militaire

pensioenen niet in overeenkomst met de bedoeling des wetgevers
gehandeld wordt.

§ 3. Volgens de Memorie van Toelichting tot het tegenwoordig
wets-ontwerp is , om bepaalde redenen , het gelijktijdig genot van
meer dan één pensioen aan eenige weinige officieren en militairen

beneden dien rang ingewilligd, en blijven er nog twee personen

over, aan Avie vroeger tijdelijk, doch voor eenen langeren termijn

dan van drie maanden, vergunning is verleend om een pensioen

van hooger bedrag dan van f 300 ,
zonder korting buiten ’s lands

te verteren. Verscheidene leden hebben gewenscht met de namen
der gepensioneerden, die in dezen buitengewonen toestand verkee-

ren, te worden bekend gemaakt.
In eene der Afdeelingen heeft men omtrent de beide personen

,

aan Avie de tijdelijke vergunning tot het verteren van het pen-

sioen buiten ’s lands is verleend ,
nog eene andere aanmerking

gemaakt. Daar men uit de gezegden der Memorie van Toelich-

ting moet opmaken , dat deze vergunning tot herstel van gezond-
heid verleend is ,

meent men , dat er wel geen bezwaar kan
bestaan, om thans op de beide titularissen, die het hier geldt,

de bepalingen van art. 62 of van art. 61 der wetten van 18 Au-
gustus 1851 van toepassing te maken en hun dus op te leggen

,

om door het overleggen van een behoorlijk geneeskundig getuigenis

te doen blijken, dat een langer verblijf in het buitenland voor

hunne gezondheid voortdurend noodzakelijk is. Bleven zij daar-

omtrent in gebreke
,
dan zouden zij aan de verpligting om pen-

sioen in het vaderland of in de overzeesche bezittingen te ver-

teren
,
moeten Avorden onderAvorpen , of wel zou op dat pensioen

de korting moeten plaats hebben , waarvan in de aangehaalde

artikelen der Avetten van 1851 sprake is.

§ 4. Met opzigt tot den tekst van het eenig artikel der wet
is aanmerking gemaakt, dat de uitdrukking in de tweede alinea:

» De uitbetalingen — Avorden bekrachtigd ” minder juist schijnt.

Het zou meer met het doel der wet en met den aard der zaak

overeenkomen, daarvoor te lezen: » De uitbetalingen — worden 1

verevend."

Aldus vastgesteld bij de Commissie, den 6den Julij 1853.

Rijk.
Westerhoff.
Stolte.
Taets van Ameroxgex.
Van Franck.

[III. 6.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet houdende wijziging van eenige

artikelen der Wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 126)

,

in zoover betreft de bevordering der Officieren van de Genees-

kundige Dienst en die der Administratie bij de Zeemagt.

Onder dagteekening van den 16den Junij jl. is eene Koninklijke

boodschap aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingezonden

,

die ten geleide strekte van een Ontwerp van Wet, waarbij wijzi-

ging wordt gebragt in eenige artikelen der wet van 28 Augustus
1851 [Staatsblad n°. 126) ,

in zoover de bevordering der officieren

van de geneeskundige dienst en die der administratie bij de zeemagt
betreft. Het onderzoek van dit wets-ontwerp in de Afdeelingen

der Kamer heeft tot de volgende beschouwingen en bedeukingen

aanleiding gegeven.

§ 1. Vrij algemeen heeft men op den voorgrond gesteld, dat

deze wet als een noodwendig uitvloeisel moest worden beschouwd
van bepalingen , die de Koning , op voordragt van den Minister

van Marine, gemeend heeft met opzigt tot de organisatie van de
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geneeskundige dienst en van de officieren der administratie bij de

zeemagt, bij de besluiten van 30 November 1852, n°. 101, en van
15 December 1852, n°. 55, te moeten vaststellen; krachtens welke
besluiten hoofdofficiers-rangen zijn gecreëerd, welke bij de vroe-

gere organisatie dier beide vakken niet bestonden. In zooverre

daaruit van de gezindheid bleek, om aan de goede regeling van
de verschillende takken van de dienst der marine de meest moge-
iijke zorg te wijden

,
kon men deze besluiten niet anders dan

toejuichen, en zag men dus ook in de aanneming der wet, die het

gevolg daarvan moest zijn, geenerlei bezwaar.
Intusschen waren er eenige leden

,
die met leedwezen bij eene

vroegere gelegenheid in het openbaar blijken hadden gezien , dat

de nieuwe organisatie der geneeskundige dienst bij de zeemagt

,

waardoor eene meerdere afscheiding van dien tak van dienst van
denzelfden tak bij de landmagt is bewerkstelligd

, tot stand is ge-

komen
,
zonder dat te dier zake overeenstemming tusschen de hoof-

den der Departementen van Oorlog en van Marine heeft geheerscht

,

of zelfs zonder dat een bepaald onderling overleg daaromtrent is

voorafgegaan. Zij zagen daarin een bewijs van naijver tusschen

de zee- en landmagt, waaraan in het belang van ’s Rijks verde-
diging geen voedsel moest worden gegeven. Hunnes inziens ging
daarenboven het tot stand komen eener afzonderlijke geneeskun-
dige dienst voor de zeemagt met velerlei bezwaar gepaard

,
al ware

het slechts omdat het ligt aan geschikte examinatoren voor de

officieren van gezondheid zou kunnen ontbreken. In allen gevalle

werd door het volgen van den thans ingeslagen weg de kracht

en deugdelijkheid van het corps officieren van gezondheid verzwakt.

Er waren leden
,

bij wie deze bedenkingen zoo zwaar wogen , dat

zij daarom alleen zich welligt gedrongen zouden zien , aan de

tegenwoordige wet hunne goedkeurende stem te weigeren.

Andere leden
, ofschoon wel eenigermate in deze beschouwingen

doelende
,
gingen in hunne afkeuring van de bedoelde afscheiding

geenszins zoo ver. Zij gaven te kennen , dat bijaldien het wezen-
lijk belang der marine alleen tot dien maatregel had geleid , zij

tegen de vermeerdering van uitgaven , die daaruit moest voort-

vloeien, niet zouden opzien. Wel echter zou dit het geval zijn,

indien het verlangen om het eene departement van algemeen bestuur

van het andere geheel onafhankelijk te maken, en dus eene soort

van naijver, daartoe had medegewerkt.
Eindelijk waren er leden

,
die zich zeer voor eene algeheele

afscheiding der geneeskundige dienst bij de zeemagt van die der

landmagt gestemd toonden
,
omdat zij meenden

, dat deze twee
soorten van geneeskunst-oefenaren bij de toepassing hunner weten-
schap geenszins altijd dezelfde regels konden volgen, maar inte-

gendeel zich, zoodra de werkelijke dienst voor hen was aange-
vangen

,
op een geheel ander standpunt geplaatst zagen. Men

voerde echter daartegen aan, dat daar het voornemen scheen te

bestaan
,
om de opleiding ook der officieren van gezondheid voor

de zeemagt bij voortduring te Utrecht te doen plaats hebben
,
er

een genoegzame waarborg bestond
,
dat deze zich steeds op een

goed wetenschappelijk standpunt zouden handhaven; terwijl aan
den anderen kant de voor hen meer bijzonder vereischte prakti-

sche kunde, onder de leiding van ondervindingrijke officieren van
gezondheid der marine , aan boord der schepen en in de tropische

gewesten zou worden verkregen. De voor eiken rang gevorderde
diensttijd en de bepaling, dat de latere examina ten overstaan
van officieren van gezondheid der marine zullen worden afgelegd

,

zouden verder medewerken, om hen geschikt te blijven maken
voor hunne betrekking,

§ 2. In naauw verband tot het voorafgaande is door eenige

leden nog eene andere aanmerking gemaakt. Zij hadden met ge-

noegen gezien, dat voor de officieren van gezondheid der marine,

althans voor eenigen hunner, betere vooruitzigten werden geopend,

hetgeen trouwens reeds het kennelijk doel der reorganisatie van
dezen tak van dienst, bij het Koninklijk besluit van den 5den
November 1842, n°. 55, vastgesteld, was geweest. Zij zouden
zich echter niet wel met het denkbeeld kunnen vereenigen , dat

de afzonderlijke inrigting der geneeskundige dienst bij de marine

nog verder zou moeten gaan
,
dan thans reeds het geval is, zoodat

eeno algehcclc afscheiding zou volgen. Intusschen scheen daarop
gedoeld te worden in den aanhef van art. 19 van het Koninklijk

besluit van den 30sten November 1852, n°. 102, te vinden in het

Re.cu.eil van zeeorders , waar gezegd wordt : » De kweekelingen
i) der zeemagt aan ’s Rijks Kweekschool voor Geneeskundigen zullen

)) voorloopig aldaar de opleiding tot officiers van gezondheid blijven

» genieten.” Dat woord voorloopig gaf eenigen grond tot de onder-

stelling
,
dat men later tot eene andere wijze van opleiding zou

kunnen besluiten. Dit nu vooral zouden do bedoelde leden zeer

betreuren, en zulks niet enkel met het oog op do voortreffelijke

inrigting to Utrecht, in het belang der wetenschap, maar ook
uit een linantieel oogpunt. Ecno belangryko vermeerdering van
ryks-uitgaven zou daarvan toch het onvermijdelijk gevolg zijn ;

terwijl thans reeds do nieuwo organisatie der geneeskundige dienst

bi' de marine
,
door het creëren van vijf hoofdoificicrs-rangen boven

het getal van twaalf officieren van gezondheid der 1ste klasse,

gelijk dit bij de organisatie van 1842 is bepaald, eene vrij aan-
merkelijke verhooging van uitgaven na zich sleept.

§ 3. Enkele leden zagen er bezwaar in, dat de officieren van
gezondheid, om tot hoogeren rang te kunnen opklimmen, telkens
een nieuw examen moesten afleggen. Hunnes inziens moest de
officier van gezondheid op een klein schip dezelfde wetenschappe-
lijke kunde bezitten, als die op eenen grooten oorlogsbodem; en
het examen bij de in-dienst-treding behoorde dus met de meest
mogelijke gestrengheid te worden afgenomen. Was dit het geval,
dan kon men niet inzien, waarom een enkel examen voor den
officier van gezondheid niet evenzeer kon volstaan als voor den
burgerlijken geneesheer. Men antwoordde daarop, dat welligt

twee examina voor den officier van gezondheid voldoende zouden
zijn ,

namelijk het eerste bij zijne intrede in de loopbaan
, het

tweede als hij ophoudt onder het onmiddellijk bevel van een
hooger geplaatst officier te dienen; maar dat het toch groot nut
had, dat de officier van gezondheid, in het vooruitzigt van nog
later zeer bepaald van zijne bekwaamheid te moeten doen blijken,

een prikkel vond om zich voortdurend , te midden der vermoei-
jenis en afleiding van zijn beroep, aan de beoefening zijner

Avetenschap te wijden.

§ 4. Ook op de bepaling, dat zekere diensttijd noodig is,

alvorens tot hoogeren rang te kunnen opklimmen, is door enkelen,
met het oog vooral op de officieren van gezondheid, aanmerking
gemaakt. Zulks zou, meenden zij, welligt hinderlijk kunnen zijn

aan het vroeger partij trekken der kunde en verdiensten van
uitstekende mannen. Vrij algemeen echter was men van oordeel,
dat de verpligte diensttijd, waarvan hier sprake is, kort genoeg
is gesteld

,
om aan zoodanige mannen het vooruitzigt op spoedige

bevordering tot hoogeren rang te openen. Daarenboven kan de
bepaling omtrent bevordering bij keuze in oorlogstijd ooklmer van
toepassing worden gemaakt.

§ 5. Met eenige bevreemding heeft men opgemerkt , dat terwijl

in het medegedeelde Koninklijk besluit betrekkelijk de reorgani-

satie van het corps officieren van administratie bij de marine de
bestemming dier officieren wordt aangewezen, zulks in het besluit

betrekkelijk het personeel bij de geneeskundige dienst niet het
geval is. Men heeft naar de reden van dit A'erschil gevraagd,
en Avenscht nog in de bijzonderheden met de bestemming van het

laatstgenoemd personeel bekend te Avorden gemaakt.

§ 6. Met opzigt tot de nieuwe bepalingen omtrent het corps

officieren van administratie is aangemerkt dat men het doel, het-

welk de Regering heeft , om door het toekennen van vaste bezol-

digingen aan deze officieren de belangen der schatkist te bevor-
deren, niet anders dan kan goedkeuren. Uit vroeger van het

Departement van Marine uitgegane maatregelen Avas reeds geble-

ken, dat men de emolumenten dezer officieren te hoog opgevoerd
rekende. Het daaromtrent gevolgde , doch thans algeschafte

systema kwam overeen met de vroeger te dezen aanzien bij de
Engelsche marine gevolgde bepalingen. Doch ook die groote

zeemogendheid heeft, naar men meent, daarin onlangs verande-
ring gebragt en volgt thans soortgelijke regelen, als bij ons zijn

ingevoerd. Intusschen zal alleen de ondervinding kunnen leeren,

of het nieuwe stelsel de bezuiniging voor ’s Rijks schatkist aan-
brengt, Avelke men daarvan verwacht. Eenige leden zouden het

zeer Avenschelijk achten, dat de Regering, bij haar te geven
antwoord op dit verslag, door cijfers aanschouwelijk maakte, hoe
groot ongeveer het voordeel zal zijn , dat uit den nieuAven maat-
regel zal kunnen voortvloeijen. Men Avilde dus tegenover elkander
hebben gesteld, Avat het corps olficieren der administratie vroeger,

met inbegrip der economien en emolumenten, nagenoeg den Lande
kostte, en hoeveel daarvoor, volgens eene voorloopige raming,
in het vervolg ten laste der schatkist zal komen.

§ 7. Sommige leden hebben in bedenking gegeven , of het niet

tot verduidelijking leiden zou, zoo in dit Avets-ontwerp de gevrij-

zigde artikelen der Avet van 28 Augustus 1851 niet in hun geheel

opgeuomen , maar alleen de daarin te maken veranderingen of

toevoegsels vermeld Avierden.

Art. 1. Men heeft do vraag gedaan, of het niet nuttig zou
zijn, in dit artikel de bepaling op to nemen, dat de ‘‘officieren

van gezondheid en van administratie, alvorens tot hoogere rangen
te kunnen opklimmen , even als zulks voor de zeeofficieren wordt
gevorderd, ten minste eenigen tijd buitengaats moeten hebben
gediend. Ook voor hen is vertrouAvdheid met do levenswijze in

de enge ruimte van een schip, een Avezenlijk vereischte.

Nog is gevraagd , of in den aanhef van het artikel ook niet

van de adjunct-administrateurs melding moet Avorden gemaakt.
In do laatste alinea las men liever : » moeten de ofjiciercn —

gediend hebben ,” voor » zullen de officieren gediend moeten hebben."

Art. 4. liet behoeft naauAvelijks vermelding, dat de 'Bepaling,

volgens Avelke de Avet met 1 Julij 1853 in werking zou treden

,

thans verandering behoeft. Welligt ware de gehcele Aveglating

van zoodanige bepaling verkieslijk. Men kan ten minste de nood-
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zakelijkheid niet inzien om de gewone regelen omtrent het in

werking treden der wetten in dit geval niet te doen gelden.

Aldus vastgesteld den 6den Julij 1853.

Rijk.
Westerhoff.
Stolte.
Ter Bruggen Hugenholtz.
Van Franck.

[IV. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet houdende, voor zooveel de genees-

kundige en administrative diensten bij de zeemagt betreft

,

wijziging van den Staat A ,
behoorende bij de Wet van den

28sten Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127).

Bij de Koninklijke boodschap van den 16den Junij 1853 is aan

de Tweede Kamer der Staten-Generaal een wets-ontwerp aange-
boden, houdende, voor zooveel de geneeskundige en administrative

diensten bij de zeemagt betreft, wijziging van den staat A, behoo-

rende bij de wet tot regeling der militaire pensioenen bij de zee-

magt van den 28sten Augustus 1851
(
Staatsblad n°. 127). Dit

wets-ontwerp is in de Afdeelingen der Kamer overwogen en zijn

daarbij de volgende bedenkingen in het midden gebragt.

§ 1. In de eerste plaats waren er leden, die den te dezer zake
door de Regering gevolgden weg niet geheel konden goedkeuren.

Zij erkenden gaarne , dat de wijze van organisatie der verschil-

lende wapens en takken van dienst bij de zee- en landmagt niet

tot het gebied der wetgeving behoort, maar dat de regeling daar-

van als een uitvloeisel te beschouwen is van het oppergezag over
zee- en landmagt, bij art. 68 der Grondwet aan den Koning
opgedragen. Zij namen tevens gaarne aan

,
dat de reorganisatie

van eenigen tak van dienst ligt eene wijziging wenschelijk of

noodig kan maken in de regeling der militaire pensioenen, die bij

hetzelfde grondwets-artikel aan de wet verbleven is. Maar in dit

laatste geval kwam het hun twijfelachtig voor, of het Koninklijk
besluit van organisatie wel aan de wet kon en behoorde vooraf te

gaan, waarbij de daarmede in verband staande wijziging in de
regeling dei militaire pensioenen plaats vindt. Zoo doende toch
werd bij een Koninklijk besluit een band losgemaakt, bij de wet
gelegd

, en waaraan de Regering
,
zoolang die wet niet veranderd

is, zich houden moet; zoo doende was eene wijziging der wet
het onmiddellijk gevolg van een Konihklijk besluit, terwijl het
omgekeerde meer met den aard der zaak scheen overeen te komen.

§ 2. In de tweede plaats heeft men doen opmerken, dat bij

de thans voorgestelde regeling der pensioenen van de officieren

van gezondheid en van de officieren van administratie bij de
marine eene andere rangverdeeling wordt gevolgd, dan bij de
regeling hunner tractementen plaats vindt

,
zoo als deze laatste

voorkomt in de staten, gevoegd bij de aan de Kamer medegedeelde
Koninklijke besluiten van 30 November en 15 December- 1852.
Volgens die staten zijn de officieren van gezondheid der lste klasse
verdeeld in vier drietallen, aan ieder van welke drietallen een
verschillend cijfer van tractement is toegelegd. Daarentegen zijn

diezelfde officieren, wat hun pensioen betreft, bij de tegenwoor-
dige wet in drie viertallen gesplitst

, aan elk waarvan een ander
pensioen wordt toegekend. Met opzigt tot de officieren van admi-
nistratie der lste klasse heeft het omgekeerde plaats. Dezen zijn,

wat de regeling der tractementen aangaat, in twee zestallen en
wat die der pensioenen betreft

,
in drie viertallen verdeeld. Zoo-

danige regeling schijnt strijdig met het beginsel, dat het bedrag
van het pensioen steeds aan dat van het rijks-tractement geëven-
redigd is, en men wenscht derhalve met de redenen bekend te

worden gemaakt, die de Regering hebben genoopt, in dit geval
af te wijken van dat algemeen beginsel.

In den considerans der wet wordt gezegd, dat de organisatie
der geneeskundige dienst en die der officieren van administratie
bij de zeemagt eene wijziging in het bedrag der pensioenen,
aan de officieren dier diensten

, hunne weduwen en kinderen bij

de wet toegekend , noodzakelijk maakt. Sommige leden lazen
daarvoor liever wenschelijk. Geheel onvermijdelijk schijnt men
de voorgestelde wijziging in het pensioenbedrag toch niet te kun-
nen noemen.

Art. 2 van het tegenwoordig wets-ontwerp bepaalt het in wer-
king komen der wet op den lsten Julij 1853. Het spreekt van
zelf, dat thans die tijdsbepaling zal moeten worden veranderd

,

maar ook hier heeft men gevraagd ,
of geheel het artikel niet

zou kunnen wegvallen ,
en dus de algemeene regelen omtrent

het in werking komen der wetten op de tegenwoordige toegepast

worden.

Aldus vastgesteld bij de Commissie den 6den Julij 1853.

Rijk.
De Kempenaer.
Stolte.
Ter Bruggen Hugenholtz.
Van Franck.

[XVII. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot het openen van eenen nieuwen termijn

ter vervulling der formaliteiten, bedoeld bij art. 9 der Wet
van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad n°. 44) ; uitgebragt

in de zitting van den 12den Julij 1853.

Het bij eene Koninklijke boodschap van den 16den Junij 1853
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangebodene wets-
ontwerp tot opening van eenen nieuwen termijn ter vervulling der
formaliteiten, bedoeld bij art. 9 der wet van 28 Julij 1850 (natu-

ralisatie) heeft bij het daarover in de Afdeelingen plaats gehad
hebbende onderzoek aanleiding tot de volgende opmerkingen ge-
geven.

§ 1. Bij onderscheidene leden is de vrees ontstaan dat de aan-
neming van dit wets-voorstel leiden zou tot het voordragen van
meer dergelijke voorstellen ten behoeve van zoodanige personen

,

die in het vervolg, evenzeer onbekend met de formaliteiten der wet
van 28 Julij 1850 als zij, wien de Regering nu trachtte gemoet te

komen, door het verzuimen der voorgeschrevene verklaring de
voordeelen van eene verkregene naturalisatie zullen moeten mis-
sen. Dezelfde gronden immers, die voor dezen worden aange-
voerd, zullen ook wel voor anderen moeten gelden, en juist in het

bestaan van een antecedent zal men reden te meer vinden om
nieuwe afwijkingen van de bestaande wet voor te dragen. Ten
einde dit te voorkomen, hebben eenige leden gemeend een middel
te moeten aanwijzen, dat, zonder verandering der bestaande wet,
zou kunnen dienen om de betrokkene personen aandachtig te ma-
ken op de noodzakelijkheid der naleving van de bedoelde formali-

teit. Dit middel zou namelijk te vinden zijn, indien aan den
ontvanger der registratie

,
die tegen uitkeering der brieven van

naturalisatie de verschuldigde regten ontvangt
,

de verpligting

wierd opgelegd om daarvan dadelijk aan den burgemeester of het
dagelijksche bestuur der gemeente kennis te geven

, die op hunne
beurt den betrokken persoon zouden moeten doen waarschuwen

,

dat door hem, binnen den bepaalden termijn, nog de voorge-
schrevene verklaring behoort te worden afgelegd. Hij , die dan
nog, niettegenstaande deze waarschuwing, daarmede in gebreke
bleef, zou zich zelven de gevolgen van zijn verzuim te wijten
hebben , dat niet langer als het gevolg eener verschoonbare onbe-
kendheid met de wet zou mogen worden aangemerkt.

Eenige andere leden stelden eenen nog eenvoudiger weg voor :

namelijk de formaliteit der verklaring te doen vervallen, en de
brieven van naturalisatie te verzenden naar het dagelijksch bestuur-

der gemeente om hen tegen betaling der verschuldigde regten aan
de betrokkene personen uit te reiken. Het aanneraen der brieven
en het betalen der regten mogten wel als een voldoend bewijs
worden beschouwd, dat de bij wet genaturaliseerde bij zijn vroe-
ger voornemen, om Nederlander te ivorden verklaard, is geble-
ven ; het scheen overbodig eene nadere verklaring van aanneming
der naturalisatie te eischen. Mogt men echter op het behoud dier

nadere verklaring aandringen, dan zou die bepaling in de wet
kunnen worden behouden, en de betrokkene persoon bij het af-

halen der brieven zijne verklaring in handen van den daarmede
belasten ambtenaar van het gemeentebestuur kunnen afleggen.

Het eerste gedeelte van dit laatste gevoelen ontmoette bij eenige
leden tegenstand ,

die het minder geraden achtten reeds nu over
te gaan tot het wijzigen eener wet, die nog zoo kort in werking
is geweest, en mogelijk daarom minder van algemeene bekendheid
v/as; maar andere leden hebben hierop te kennen gegeven, dat
van die gelegenheid zou kunnen worden gebruik gemaakt om ook
verdere nuttige wijzigingen te brengen in de bewuste wet, die

in vele opzigten verbetering behoeft.

§ 2. Het beginsel waarop de Regering hare voordragt laat

steunen , is weder ter sprake gebragt. Even als vroeger waren
er enkele leden die hare zienswijze niet konden doelen en zich
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Opening van eenen nieuwen termijn ter vervulling derformaliteiten
,
bedoeld bij art. g der Wet van 28 Julij i85o (Naturalisatie).

(Eindverslag der Commissie van Rapporteurs.)

ook niet met de in de Memorie van Toelichting bijgebragte rede-

nen konden vereenigen ,
maar integendeel beweerden dat, hoewel

het doel van het wets-ontwerp moge worden beaamd , het middel

om tot dat doel te geraken , een voornaam regtsbeginsel schendt.

Tot wederlegging van de vroeger aangevoerde gronden vond men
in de Memorie van Toelichting een tweeledig betoog. Het regt

van den genaturaliseerde zou in het afgetrokkene zijn blijven be-

staan ; dat het voor hem geene voordeelen kan opleveren , zou

het gevolg eener verjaring zijn.

In de eerste plaats konden deze leden niet toestemmen dat de

naturalisatie bleef' bestaan, al kon zij geene gevolgen hebben.

Integendeel staat er in de 3de alinea van art. 9 der wet van
28 Julij 1850 uitdrukkelijk te lezen , dat » de naturalisatie vervalt

indien de aanneming niet heeft plaats gehad”, en even als zulks

vroeger is gebeurd , moesten zij het er voor blijven houden, dat

wat volgens de wet vervallen is en niet meer bestaat, niet wel
bij eene andere wet als wél bestaande kan worden aangemerkt.
Wat de verjaring betreft , beweerden dezelfde leden dat men

hier het publieke regt niet moest verwarren met het private regt.

De praescriptie
,
in het private regt bekend

, waardoor het regt

blijft bestaan, maar de uitoefening wordt belet, kan, naar hun
oordeel, in het publieke regt niet gelden, en men mag dien ten

gevolge niet aannemen, dat de wetgevende magt afstand zou
mogen doen van eene, volgens het oordeel der Regering, door

het verzuim der verklaring ontstane exceptio perpetua.

De groote meerderheid der leden evenwel, genoegen nemende
met de gronden door de Regering aangevoerd, konde

,
vooral met

het oog op de strekking der wet, om te gemoet te komen aan
hen, die, klaarblijkelijk uit onbekendheid met de wet, hare voor-

schriften hadden verzuimd
,
zich met deze voordragt vereenigen.

Art. 1. In verband met de in de voorgaande paragraaph in

de eerste plaats gevoerde redenering, is bij dit artikel door en-

kelen de opmerking gemaakt
,
dat in deze wet bepaaldelijk moest

worden uitgedrukt, dat de eens vervallen naturalisatie weder van
waarde wordt als de verklaring binnen drie maanden is afgelegd.

Zij vreesden dat anders, bij eventueel verschil over de burger-

schapsregten van de hier betrokkene personen , de regterlijke magt,

op grond van alin. 3 van art. 9 der wet van 28 Julij 1850, de

naturalisatie als vervallen en dus als niet meer bestaande zou

kunnen beschouwen. De groote meerderheid kon echter ook deze

opmerking niet deelen en vereenigde zich met den door de Re-
gering gcdiezigden vorm.
Eene aanmerking van redactie was, dat ter verduidelijking van

den zin, in de plaats van » tot heden”, dat toch altijd eene on-

bestemde uitdrukking is, beter zou kunnen gelezen worden: tot

op den dag der afkondiging dezer wet.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den 3.0sten

Junij 1853.

Die wet toch , al heeft zij hier en daar enkele gebreken , is nog
te korten tijd in werking om met zekerheid te kunnen bepalen,
wat daarin zal moeten worden veranderd en wat onveranderd
zal kunnen worden behouden.

§ 2. De gronden bij de Memorie van Toelichting aangevoerd
tegen het beweren, door sommige leden der vorige Kamer geop-
perd ,

dat door de tegenwoordige wetsvoordragt een voornaam
regtsbeginsel zoude zijn geschonden , hebben enkele leden der
tegenwoordige Kamer, die dit vroegere beweren deelen

,
niet kun-

nen overtuigen.

Na de geheele uiteenzetting harer gronden acht de Regeringo 00 OO
het overbodig om in eene breedvoerige wederlegging van het
tegenovergestelde gevoelen te treden ; het zij dus genoegzaam ten
aanzien der beide aangevoerde beschouwingen op te merken:

1°. dat, volgens het in de Memorie van Toelichting ontwik-
kelde gevoelen

, de Regering geenszins van oordeel is , dat de
naturalisatie, of het bij de wet toegekende regt om zich als Neder-
lander te gedragen

,
niettegenstaande het verzuim der formaliteit

van aanneming, is blijven bestaan, maar wel in het afgetrokkene

het regt om als Nederlander erkend te worden
,
of de vereeniging

in zich der daartoe gevorderde vereischten
, en dat dus daarvoor,

gelijk in de tegenovergestelde meening lag opgesloten, geene nadere
erkenning bij de wet noodig was;

2°. dat, ofschoon de verjaring als regtsmiddel bij het publieke

regt niet moge zijn toegelaten, de daaromtrent bestaande beginselen

echter zeer wel, gelijk door de Regering geschied is, ter ophel-

dering van den regtstoestand der in dezen betrokken personen

kunnen worden aangevoerd
,

vooral met het onmiskenbaar doel

,

om de volkomene gelijkheid te doen uitkomen met den maatregel,

door de wetgevende magt bij de wet van den lSden December
1845

(
Staatsblad n°. 90), ten aanzien der vervallen muntbiljetten

bekrachtigd.

Daar de groote meerderheid genoegen kan nemen met de gron-

den, door haar aangevoerd, acht de Regering met deze beknopte

opmerkingen te kunnen volstaan.

Ad Art. 1. Behalve dat de boven aangevoerde gronden de hier

in de eerste plaats door enkele leden voorgestelde wijziging van
redactie onnoodig schijnen te maken

, kan de Regering zich ook

niet voorstellen, dat, wanneer bij deze latere wet de bevoegdheid

om de vroeger toegekende naturalisatie alsnog aan te nemen

,

mogt worden verleend, het volkomen regtsgevolg dier latere aan-

neming uit kracht der algemeene wet met grond zoude kunnen
worden betwist of betwijfeld, daar juist deze speciale wet strekt

om hen in den toestand te brengen, waarin zij zouden zijn ge-

weest, indien zij binnen zes maanden de vereischte verklaring

hadden afgelegd.

Overigens kan de Regering zich wel vereenigen met de in de

laatste plaats voorgedragene verduidelijking van den zin , ten wel-

ken einde hiernevens eene dienovereenkomstig ontworpen Nota van

Wijziging en een gewijzigd Ontwerp van M et worden aangeboden.

• De Minister van Justitie,

D. Doxker Curtius.

De Commissie van Rapporteurs voor het bovengenoemde wets-

ontwerp heeft , na van deze Memorie en de daarbij behoorende

stukken kennis te hebben genomen, geen nader onderzoek te dezer

zake in de Afdeelingcn noodig geoordeeld. Zij heeft voorts ver-

meend in de gegcvene ophelderingen te kunnen berusten, en zich

van een eigen oordeel over de behandelde punten te kunnen ont-

houden.

Aldus vastgesteld den 12den Julij 1853.

Exgelex.

Vax Lyxdex.

Vax Reede VAX Oudtshoorx.

VAX DER BrUGGHEX.

Godefroi.

[XVII. 5.]

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet tot

het openen van eenen nieuwen termijn ter vervulling der

formaliteiten, bedoeld bij art. 9 der wet van den '28sten Julij

1850 (Naturalisatie). [Zie dit Wets-ontwerp op bladz. 27

dezer Bijlagen.]

Tn het Eenig artikel van het ontwerp in do plaats van : voor

zoodanige tot heden gcnaturaliscerden

,

volgenderwijze te lezen

:

» voor zoodanige tot op den dag der afkondiging dezer wet gena-

» turalisoerden”.

Nadat het bovenstaand Verslag aan de Regering was medege-
deeld, is daarop door den Minister van Justitie, onder dagtee-

kening van den 6dèn Julij jl.
,
de navolgende Memorie van Beant-

woording, met de daarbij gevoegde, hierachter medegedeelde Nota
van Wijziging en gewijzigd Wets-ontwerp ontvangen.

» § 1. Bij het Voorloopig Verslag der Commissie van Rap-
porteurs betrekkelijk het wets-ontwerp tot het openen van eenen

nieuwen termijn ter vervulling der formaliteiten ,
bedoeld bij art. 9

der wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad n°. 44), wordt in

de eerste plaats de bij onderscheidene leden ontstane vrees ge-

openbaard, dat de aanneming van dit wets-voorstel zoude leiden

tot het voordragen van meer dergelijke voorstellen ten behoeve

van zoodanige personen, die in het vervolg, evenzeer onbekend

met de formaliteiten der bovengenoemde wet
,

als zij wien de

Regering thans tracht te gemoet te komen, door het verzuimen

der bedoelde verklaring de voordeelen eener verkregene naturali-

satie zullen moeten missen.

Die vrees is , naar het oordeel der Regering , voor het vervolg

minder gegrond ; de genaturaliseerden worden thans van wege
den Minister van Justitie zoowel individueel, als door algemeene

aankondigingen in de Staats-courant indachtig gemaakt op de

door hen nog te vervullen formaliteiten
,

ten einde de verleende

naturalisatie van kracht tc doen . zijn.

Dit is vroeger onnoodig geacht, maar sedert men heeft bespeurd

dat eigene , waakzaamheid onvoldoende was , is daarin door de

bedoelde waarschuwingen voorzien.

De door diezelfde leden voorgesteldo middelen van verschillen-

den aard , om de betrokken personen aandachtig te maken op do

noodzakelijkheid der naleving van de bedoelde 'formaliteiten, komen
dan ook, hoewel anders niet ondoeltreffende, echter thans ceniger-

mate overbodig voor.

In ieder geval schijnt liet der Regering niet raadzaam om, ten

einde aan de tegen het afleggen der voorgeschreven verklaring

geopperde bezwaren te gemoet te komen, nu reeds wijzigingen in

4e wet van den 28eteu Julij 1850 voor te dragen.
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Tijdelijke instandhouding van eenige Belgische wetten en besluiten in het hertogdom Limburg. — Regeling van het

Fonds van koopprijzen van Domeinen
,
dienst i 852. — (Eindverslagen der Commissien van Rapporteurs.)

[XVII. 6.]

GEWIJZIGD ONTWERP YAN WET tot het openen van-

eenen nieuwen termijn ter vervulling der formaliteiten ,

bedoeld bij art. 9 der wet van den 28sten Julij 1850

(Staatsblad n°. 44). [Het oorspronkelijk Wets-ontwerp ,

medegedeeld op bladz. 27 dezer Bijlagen , en de hiernevens

staande wijzigingen in hetzelve
,
maken het Gewijzigd

Ontwerp uit.]

[XII. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot tijdelijke instandhouding in het hertog-

dom Limburg van eenige Belgische wetten en besluiten betrek-

kelijk de schutterijen en burgerwachten
(
garde civique

)

;

uitgebragt in de zitting van den 12den Julij 1853.

Het bij de Koninklijke boodschap van den lGden Junij 1853

ingediend wets-ontwerp, strekkende tot tijdelijke instandhouding

van eenige Belgische wetten en besluiten in het hertogdom Lim-
burg, heeft bij het daarover op den 23sten Junij daaraanvol-

gende in de Afdeelingen plaats gehad hebbende onderzoek tot de

volgende uitkomsten geleid.

§ 1. In de eerste plaats werd ter sprake gebragt, dat bij dit

ontwerp niet, even als vroeger, eene termijnsverlenging van één

jaar werd voorgedragen. Zonder nu in deze afwijking van den

tot nog toe gevolgden weg eenig bezwaar te vinden, meende men
hier den algemeen geuiten wensch te moeten opnemen , dat in

deze omstandigheid voor het vervolg geene aanleiding mogt wor-
den gevonden, om eene zoo hoogst wenschelijke regeling der schut-

terijen, zoo in het hertogdom Limburg als in de overige deelen

van dit Rijk
,
langer dan noodzakelijk is uit te stellen. Men ver-

trouwde dan ook dat aan het in de Memorie van Toelichting te

kennen gegeven voornemen eener algemeene herziening der wet
op de schutterijen spoedig zoude worden gevolg gegeven , waar-
door eene voor alle deelen van het Rijk eenvormige Avetgeving op
dit stuk zoude worden tot stand gebragt.

§ 2. Op art. 1 zijn tAvee aanmerkingen gemaakt. Het schijnt

toch meer overeenkomstig eenen goeden wetstijl te zijn het woordje
kunnen ,

dat een facultatief karakter heeft, te vervangen door eene

meer positive uitdrukking, bijv. door het woordje zullen of een-

voudig door worden
,

tenzij er gegronde redenen mogten bestaan,

die voor eene meer facultative redactie pleiten.

Ook het woord in stand houden schijnt hier eene minder juiste

uitdrukking te zijn. Volgens art. 1 der Avet van den 29sten Mei
1852

(
Staatsblad n°. 106) hebben met den 3den Junij dezes jaars

die Belgische Avetten en besluiten , waarvan hier sprake is ,
opge-

houden te bestaan ,
en kunnen zij derhalve mofeijelijk worden in

stand gehouden. Hiervoor zou dus beter kunnen gebezigd worden
de uitdrukking : van kracht verklaard worden.

§ 3. Considerans. Evenzeer zal voor vervalt in den considerans

moeten Avorden gelezen : is vervallen.

Vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den 25sten

Junij 1853.

Nadat het bovenstaand Verslag aan de Regering was medege-
deeld, is daarop door den Minister van Binnenlandsche Zaken
de navolgende Memorie van Beantwoording, met de daarbij ge-

voegde, hierachter medegedeelde Nota van Wijziging, ontvangen:
» De reden waarom in art. 1 van het ontwerp van wet

,
gelijk

bij vroegere wetten van dezelfde strekking, het woord kunnen is

gebezigd
,

is juist gelegen in het facultative karakter van dat
woord.
De strekking van het ontwerp is alleen aan de Regering de

bevoegdheid te geven tot tijdelijke instandhouding der bedoelde
wetten en verordeningen in het hertogdom Limburg.

Die bevoegdheid verdient boven eene wettelijke bekrachtiging
der verordeningen de voorkeur, omdat anders, bij het onverhoopt
ontstaan der noodzakelijkheid tot invoering in Limburg van de
tegenwoordige Nederlandsche wetgeving op de schutterijen

,
de

medeAverking der Avetgevende magt daartoe zou zijn vereischt.

Aan de opmerking bij het slot van § 2 en bij § 3 gemaakt
,
wordt

door wijziging gevolg gegeven.

’s Gravenhage ,
den 29sten Junij 1853.

De Minister van Binnenlandsche Zaken ,

Van Reenen.

De Commissie van Rapporteurs voor het bovengenoemde Wets-
ontwerp heeft, na van deze Memorie en de daarbij behoorende
Nota van Wijziging kennis te hebben genomen, geen nader on-
derzoek te dezer zake in de Afdeelingen noodig geoordeeld. Zij

heeft voorts vermeend in de gegevene ophelderingen te kunnen
berusten

,
en zich van een eigen oordeel over de weinige behandelde

punten te kunnen onthouden.

Aldus vastgesteld den 12den Julij 1853.

Sander.
De Lom de Berg.
WlNTGEXS.
Ter Bruggen Hugenholtz.
Steens.

[xn. 5.]

NOTA VAN WIJZIGING in het Ontwerp van Wet tol

tijdelijke instandhouding in het hertogdom Limburg van
eenige Belgische wetten en besluiten betrekkelijk de schutte-

rijen en burgerwachten
(
garde civique). [Zie dit Wets-

ontwerp op bladz. 21 dezer Bijlagen.\

Considerans. In plaats van vervalt te lezen : » is vervallen”.

Art. 1. In plaats van: in 'stand worden gehouden , te lezen:
» van kracht worden verklaard”.

[VI. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot regeling van het Fonds van koop-
prijzen van Domeinen

,
dienst 1852 ; uitgebragt in de

zitting van den 12den Julij 1853.

Het bij Koninklijke boodschap van den 16den Junij 1853 aan
de Tweede Kamer ingezonden wets-ontwerp, tot regeling van het
Fonds van koopprijzen van Domeinen voor de dienst van 1852,
heeft bij het onderzoek in de Afdeelingen der Kamer tot geene
bedenkingen aanleiding gegeven.
De taak der Commissie van Rapporteurs bepaalt zich derhalve

tot het doen kennen van deze uitkomst bij het tegenwoordig stuk,
hetwelk , volgens het voorschrift van art. 35 van het Reglement
van Orde der Kamer, als Eindverslag voor het genoemde wets-
ontAverp geldt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den
12den Julij 1853.

Rijk.
Hengst.
Van Asch van Wijck.
Storm van ’s Gravesande.
Van Heiden Reinestein.

[XXIII.]

RAMING der voor de Tweede Kamer benoodigde uitgaven in

1854. [Deze stukken zijn alleen voor de Leden gedrukt.]

[XXIV. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de fitting

van den Ylden Julij 1853.

mijne heeren!

Wij bieden aan U hiernevens ter overweging aan een Wets-
ontwerp tot wijziging van het Hlde Hoofdstuk der Staatsbe-
grooting over 1852.

De toelichtende Memorie, welke dat ontwerp vergezelt, bevat
de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U ,
Mijne Heeren ,

in Gode3 heilige

bescherming.

’s Gravenhage
,
den 5den Julij 1853.

WILLEM»
BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT, 1853. II,
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Wijziging van Hoofdstuk III der Staatsbegrooting van i 852 (Onderstand van behoeftige Nederlanders buiten ’s lands).

(Koninklijke Boodschap; Ontwerp van Wet; Memorie van Toelichting.)

[XXIV. 2.]

ONTWERP VAN WET tot wijziging van bet lilde Hoofd-
stuk der Staatsbegrooting voor 1852.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzake-
lijkheid is gebleken eener wijziging in het lilde hoofdstuk der

begrooting van staats-uitgaven voor het jaar 1852, betreffende het

Departement van Buitenlandsche Zaken, vastgesteld bij de wet
van den 23sten December 1851

(
Staatsblad n°. 191),

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en

verstaan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig artikel.

Artikel 12 van het lilde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor
den jare 1852 (Onderstand- en transportgelden aan en ten behoeve
van militairen

,
zeelieden en andere behoeftige Nederlanders buiten

’s lands) wordt vermeerderd met twee duizend vijf honderd gulden
(f2500) en mitsdien gebragt op zeven duizend vijf honderd
gulden (f 7500) ;

daarentegen wordt artikel 5 verminderd met
twee duizend vijf honderd gulden (f2500), en mitsdien gebragt

op twee honderd dertig duizend vier honderd twintig gulden

(f230,420).

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst , en dat alle ministeriele departementen ,
autoriteiten

,

collegien en ambtenaren , wien zulks aangaat ,
aan de naauwkeurige

uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te

[XXIY. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Op het lilde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1852 is voor

het 12de artikel [Onderstand- en transportgelden aan en ten behoeve

van militairen
,

zeelieden en andere behoeftige Nederlanders buiten

’s lands) uitgetrokken f 5000.

Deze som is, uit hoofde van ontoereikendheid
, moeten aan-

gevuld worden met f 2800 uit het 19de artikel
(
Onvoorziene uitgaven ).

Van dit gezamenlijk bedrag, groot f7800, is thans nog beschik-

baar ruim f 1400. Daarentegen beloopen de bekende nog on-

betaalde vorderingen ten laste van dezen post ruim f 3600,
terwijl die, welke nog zullen kunnen opkomen, op f 300 mogen
begroot worden

,
zoodat er noodzakelijkheid bestaat tot verhooging

van artikel 12 met f 2500.

Daartoe strekt dit wets-ontwerp, dat reeds in de maand April

van dit jaar bij de vorige Tweede Kamer der Staten-Generaal was
en thans op nieuw wordt ingediend.

Omtrent de meerdere behoefte waarvan daaruit blijkt, moet
worden opgemerkt, dat het jaarlijks benoodigde voor de alhier

bedoelde onderstand- en transportgelden
,
welke van wisselvalligen

aard zijn, niet afhankelijk is van den wil der Regering, maar
- voornamelijk bepaald wordt door het meerder of minder getal

grootere of kleinere ongelukken , welke de Nederlandsche koop-
vaardijschepen op verderen of digteren afstand van onze kusten

treffen, want de uitgaven ter voorziening in de dadelijke behoeften

van schipbreukelingen, in hun tijdelijk onderhoud en in het trans-

port naar het vaderland
,
maken het grootste gedeelte uit van de

kosten , die uit boven omschreven post der begrooting bestreden

worden.
In het bedoeld tekort op het 12de artikel, waarvan geene nadere

aanvulling kan plaats hebben uit het 19de artikel [Onvoorziene uit-

gaven), hetwelk slechts f312.25 overlaat, welk bedrag men wen-
schcn zoude beschikbaar te houden voor mogelijke ontoereikendheid

van eenig ander artikel, zal echter zonder verhooging van het

hoofdstuk kunnen voorzien worden, indien tegenover eene vermeer-

dering met f2500 van het 12de artikel, zoo als wordt voorgesteld,

de vermindering met eene gelijke som wordt toegestaan van het

5de artikel [Tractementcn en bezoldigingen van het personeel der

gezantschappen) , waartoe dio post , ten gevolge van besparingen
,

genoegzame ruimte ovorlaat.

De Minister van Buitenlandsche Zaken,

Van Hall.

[XXV. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP
, ingekomen in do zitting

van den 12den Julij 1853.

MUNE HEEEEX I

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een Wets-ont-
werp, tot goedkeuring van een op den 12den Julij 1852 gesloten

Tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart tusschen Neder-
land en de Republiek van Costa Rica.

De gronden, waarop dat voorstel rust, zijn ontwikkeld in de
toelichtende Memorie, die, van bijlagen voorzien, daarnevens is

gevoegd.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

'*s Gravenhage , den llden Julij 1853.

WILLE M.

[XXV. 2.]

ONTWERP VAN WET tot goedkeuring van een op den
12dkn Julij 1852 gesloten Tractaat van vriendschap, handel
en scheepvaart tusschen Nederland en de Republiek van
Costa Rica.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
, dat het tractaat

van vriendschap, handel en scheepvaart, den 12den Julij 1852
te Washington

,
tusschen Nederland en de Republiek van Costa

Rica gesloten, wettelijke regten betreft;

Gelet op het laatste lid van art. 57 der Grondwet

,

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en
verstaan

,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

Worden goedgekeurd alinea 1, 2 en 3 van art. 2, artt. 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 van het tractaat
, den 12den Julij 1852

tusschen de gevolmagtigden van Nederland en van Costa Rica te

Washington gesloten , welke artikelen aldus luiden :

Art. II. II y aura liberté réciproque de commerce entre les

pays de la domination de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas en
Europe et les territoires de la République de Costa Rica.

Les sujets et eitoyens respectits pourront, réciproquement et

.
en toute liberté et süreté aborder , avec leurs batiments et car-

gaisons
,
dans les ports

,
places et rivières des pays et territoires

. susmentionnés, partout oii il est ou sera permis a d’autres étrangers

d’aborder ; ils pourront y rester et résider
, y louer et occuper

des maisons et des magasins pour leur commerce; ct, en général,

les négociants et trafiquants des deux nations jouiront, dans

le territoire 1’une de 1’autre, de la plus entière protection et süreté

pour leur commerce, san3 cessyr toutefois d’être soumis aux lois

et ordonnances du pays.

De même les batiments de guerre et les paquebots employés
au service de la poste aux lettres, de part et d’autro, pourront,

en toute liberté et süreté, aborder dans les ports, rivières et

Iieux, oh il est ou sera permis aux batiments de guerro ou
paquebots de la poste d’autres- nations étrangères d’aborder; ils

pourront y entrer, y jeter 1’ancre, y séjourner, s’y réparer ,

sans toutefois cessen d’être assujettis aux lois et ordonnances locales.

Art. III. La liberté de commerce et de navigation est égale-

ment accordée aux eitoyens de la République de Costa Rica dans
les colonies, possessions et établissements d’outre-mer du Royaume
des Pays -Bas , dans 1’étendue que cette liberté est accordée

présentement, ou sera accordée par la suite aux autres nations

étrangères.

Art. IV. Les deux liautes partjes contractantes, entendant

s’engagcr
,
par les deux articles précédents

, ii se traiter sur lo

pied de la nation la plus favorisée, il est convenu entre ellcs, que
toute faveur, on matière de commerce et de navigation, que 1’une

desparties contractantes accorde actucllemcnt, ou pourrait accorder

par la suite, aux sujets ou eitoyens de quelque autre Etat, sera

étendue aux sujets ou eitoyens de 1’autre partie, gratuitement,

si la concession en faveur de eet autre Etat est gratuite, ou en

donnant uno compensation , autant que possihle de valeur et effet

équivalent, il fixcr de commun accord, si la concession est con-

ditionnelle.

Art. V. Les produits du sol ou des fabriques des Pays-Bas,

kleur importation dans 1’Etat de Costa Rica, ne seront pas assu-

jettis a des droits autres ou plus élevés que eeux dont sont ou seront

frnppés, k 1’importation, les produits similaires du sol ou des tabri-

ques d’autros nations étrangères; et de même, les produits du sol

ou des fabriques do Costa-Rica ,
il leur importation aux Pays-Bas,
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ne seront pas assujettis a des droits autres ou plus élevés que ceux

dont sont ou seront frappés
, a 1’importation

,
les produits similaires

du sol ou des fabrïques d’autres nations ; et aucuns droits ou charges

ne seront imposés dans le territoire de Tune des parties contrac-

tantes sur 1’exportation vers les territoires de 1’autre, que ceux

auxquels est ou pourrait être soumise 1’exportation d’articles simi-

laires vers d’autres pays ; et aucune prohibition ne sera imposée

sur 1’exportation ou importation d’articles quelconques , le produit

naturel ou industriel des Pays-Bas ou de Costa Rica, qui ne

s’étendra pas de la même manière a toutes autres nations.

Art. VI. Aucuns droits ou charges autres ou plus élevés de

tonnage, d’éclairage, de port ou de pilotage, de sauvetage en cas

d’avarie comrae de naufrage, ou a titre de quelque autre imposition

générale ou locale, ne seront prélevés dans les ports et les places de

la Re'publique de Costa Rica sur les navires des Pays-Eas, ni dans

les ports et places des Pays-Bas sur les navires de Costa Rica

que ceux auxquels sont assujettis dans les mêmes circonstances les

nationaux.

Ai’t. VIL Les denrées et marchandises, quelle que soit leur

origine et de quelque part qu’elles viennent, importées en Costa Rica

par batiments des Pays-Bas
,
ne paieront pas de plus forts ou autres

droits, que ceux qu’elles paieraient, si elles étaient importées par

batiments de Costa Rica ;
et réciproquement

,
les denrées et mar-

chandises
,
quelle que soit leur origine , et de quelque part qu’elles

viennent ,
importées dans les Pays-Bas par batiments de Costa-Rica

,

ne paieront pas de plus forts ou autres droits que ceux qu’elles

paieraient
,

si elles étaient importées par batiments des Pays-Bas.
De même les denrées et marchandises

,
quelle que soit leur origine

et vers quelque lieu qu’elles soient dirigées, lorsqu’elles sont ex-

portées de Costa Rica par batiments des Pays-Bas, ne paieront

pas de droits plus forts ou autres que ceux qu’elles paieraient
, si

elles étaient exportées par batiments de Costa Rica ; et réciproque-

ment, les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine et

vers quelque lieu qu’elles soient dirigées
,
lorsqu’elles sont exportées

des Pays-Bas par batiments de Costa-Rica , ne paieront pas de

plus forts ou autres droits
,
que ceux qu’elles paieraient, si elles

étaient exportées par batiments des Pays-Bas.
Les primes, remises et autres avantages et privileges de ce

genre
,
qui

,
dansl’un des deux pays

,
pourraient être accordés a 1’im-

portation ou exportation par batiments nationaux
,

le seront éga-

lement h 1’importation ou exportation par batiments de 1’autre

nation.

Art. VIII. Le même traitement sur le pied des nationaux est

accordé aux batiments de Costa Rica, pour la coque comme pourla
cargaison, dans les colonies et possessions d’outre-mer du Royaurae
des Pays-Bas

,
et les produits des colonies et possessions d’outre-mer

des Pays-Bas, importés en Costa Rica, indirectement
,
des ports

des Pays-Bas en Europe, n’y seront pas assujettis a d’autres ou
plus forts droits

,
que lorsqu’ils y sont importés

,
directement

,

du lieu de production.

Art. IX. Les marchandises du Royaume des Pays-Bas, et toutes

marchandises importées sous pavillon Néerlandais dans Costa Rica,
ainsi que les marchandises de la République de Costa Rica et toutes

marchandises importées sous pavillon de cette République dans les

ports des Pays-Bas
,
ne seront pas

,
quant au transit par le ter-

ritoire des Etats respectifs
, soumises a des conditions plus oné-

reuses
,
ni a des droits plus élevés, que les marchandises de tout

autre pays, et importées dans les États respectifs sous pavillon de
toute autre nation.

Art. X. Les hautes parties contractantes pourront établir des
consuls ou agents commerciaux dans les ports et lieux 1’une de
1’autre

,
partout oü sont ou seront admis des consuls ou agents com-

merciaux d’autres nations
;

et les dits consuls ou agents commer-
ciaux

,
après avoir obtenu 1’exéquatur usité pour 1’exercice de leurs

fonctions, jouiront dans les pays respectifs des mêmes droits,

prérogatives et immunités
, dont y jouissent les consuls ou agents

commerciaux des nations les plus favorisées.

Les dits consuls ou agents commerciaux seront autorisés
, sur

le même pied que ceux des nations les plus favorisées , a réclamer
1’assistance del’autorité compétente pour la recherche

,
1’arrestation

,

la détention et le recouvrement des déserteurs des navires de
guerre ou de commerce de leur nation.

En cas de mort de quelque citoyen ou sujet de 1’une des par-
ties contractantes dans les territoires de 1’autre, sans héritier présent
ni exécuteur testamentaire

,
le consul ou agent commercial de la

nation a laquelle le décédé a appartenu
,
pourra

,
pour autant

que les lois du pays le lui permettent
, s’immiscer par lui-même

ou son représentant, pour nommer des curateurs ou prendre sous
sa garde la succession, dans 1’intérêt des héritiers et créanciers.

Ils pourront aussi, lors de naufrage dans leur ressort, faire valoir

les droits des nationaux intéressés , conformément aux lois du
pays , et veiller a la mise en süreté des débris

, soit du navire

,

soit de la cargaison.

Art. XI. Bar tout ce qui a rapport h 1’administration de la

justice ; au droit de disposer de ses biens
,
par vente , donation

,

échange ou d’autre manière ; au droit de succéder
,
par testament

ou de toute autre manière ; a la liberté du culte dans les maisons
particulières ou dans les lieux publics, destinés a eet objet;

aux sépultures, — lessujets et citoyens respectifs jouiront de part

et d’autre de la plus parfaite protection et du traitement et des

avantages accordés aux nations les plus favorisées.

Art. XII. Le présent traité aura force et durée pendant 1’espace

de sept ans
,
a compter du jour de 1’échange des ratifications

,
et

ensuite, jusqu’a 1’expiration de douze mois , après que 1’une des

hautes parties contractantes aura notifié a 1’autre son intention de

le faire cesser ; chacune des deux hautes parties contractantes se

réservant le droit de faire cette notification au bout des sept ans,

pour lesquels le traité est d’abord conclu, ou a toute date ultérieure.

Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst , en dat alle ministeriele departementen ,

autoriteiten

,

collegien en ambtenaren , wien zulks aangaat
,
aan de naauwkeurige

uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te

[XXV. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

In de maand Julij 1851 ontving Zijner Majesteits zaakgelastigde

te Washington een aanzoek van den heer Molina , buitengewoon
gezant en gevolmagtigd minister der Republiek van Costa Rica bij

de Vereenigde Staten van Noord-Amerika , om een tractaat van
vriendschap, handel en scheepvaart met Nederland te sluiten.

De Regering
,
na de kamers van koophandel en fabrieken te

Amsterdam en te Rotterdam nopens dit aanzoek te hebben geraad-
pleegd

,
verkreeg de overtuiging dat

, ofschoon Costa Rica
,
een

kleine Staat, die naauwelijks 150,000 inwoners telt, dusverre voor
Nederlands handel van weinig beteekenis is, in dien toestand echter

welligt eerlang gunstige verandering zoude kunnen komen.
,

De vruchtbaarheid van het grondgebied van Costa Rica
,
de

betrekkelijke rust, die aldaar genoten wordt, en de invloed der

Engelsche kapitalen , die in den laatsten tijd aan de ontluikende

nijverheid der bevolking zijn te hulp gekomen, schijnen waarborgen
op te leveren voor eene aanstaande ontwikkeling van welvaart,
waarvan ook de Nederlandsche handel partij zal kunnen trekken,

en waarop hij bereids zijne aandacht begint te vestigen. Daaren-
boven deed de geographische ligging der opgemelde Republiek , in

de onmiddellijke nabijheid der landengte van Panama, het wen-
schelijk voorkomen aan den handel en aan de vlag van Nederland
de regten der meest begunstigde natie te verzekeren, en met het

oog op het belang ,
hetwelk de overtogt van dit gedeelte van

Amerika voor de gemeenschap met de westelijke kusten van dat

werelddeel kan opleveren, Nederland bij voorraad te waarborgen
tegen uitsluiting van voordeelen , die andere natiën welligt in

Costa Rica zouden kunnen bedingen.

Om die redenen meende 'de Regering de voorgestelde onderhan-
deling niet te moeten afwijzen. Zij magtigde derhalve ’s Konings
zaakgelastigde te Washington tot het sluiten van het tractaat

,

dat het onderwerp uitmaakt van het ontwerp van wet, hetwelk
thans aan de Staten-Generaal wordt aangeboden.
Yan dat tractaat , hetwelk in de Fransche taal is gesloten

,

wordt hierbij een afschrift gevoegd
,
benevens eene vertaling

,

mitsgaders een aan de vorige Tweede Kamer der Staten-Generaal
medegedeeld afschrift van de tariefsbepalingen der Republiek van
Costa Rica.

De drie eerste artiJcelen bevatten de gebruikelijke algemeene be-
dingen omtrent onderlinge vriendschap en vrijheid van handel en
scheepvaart.

Het 4de artikel betreft de gemeenmaking van weêrszijden
, naar

gelang van zaken
,
om niet of tegen equivalent , der gunsten die

aan andere natiën zouden kunnen worden toegestaan.

Het 5de artikel verzekert de gelijkstelling van elkanders voort-
brengselen met die der meest begunstigde natie.
* Daar dit artikel uitdrukkelijk en alléén gewaagt van gelijkstel-

ling met de voortbrengselen van den grond of van de fabrieken

van andere vreemde natiën, zoo wordt uit den aard der zake
door hetzelve geen inbreuk gemaakt op ons regt tot begunstiging
der voortbrengselen onzer eigene koloniën. Alleen zal dit artikel

Nederland verpligten de bijzondere vergunningen, die aan de
nijverheid van andere Staten gedaan worden, ook tot de Costa-
Rïcaansche voortbrengselen uit te strekken, hetgeen evenwel van
weinig practische beteekenis is.

Het 6de artikel behelst volledige gelijkstelling der beide vlaggen
met opzigt tot de scheepsongelden

;

Art. 7
,

gelijkstelling der beide vlaggen
, wat aangaat het regt

op de goederen, zoowel bij regtstreeksche als bij indirecte vaart;
Art. 8, dezelfde gelijkstelling met de nationale vlag voor de
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vlag van Costa Rica in de Nederlandsche koloniën en overzeesche

bezittingen, onder bewilliging van de zijde der Republiek, om de

voortbrengselen der Nederlandsche koloniën en overzeesche bezit-

tingen uit Nederlandsclie havens aangebragt, op denzeliden voet

te behandelen, als wanneer zij regtstreeks van de plaats der voort-

brenging worden ingevoerd. Eene bepaalde uitstrekking van dit

beding tot alle overzeesche waren is minder noodig voorgekomen,
aangezien de onwaarschijnlijkheid, dat 'voortbrengselen van Zuid-

en Noord-Amerika over de Nederlandsche havens in Costa Rica
zullen ingevoerd worden.

Art. 9 verzekert over en weder, met opzigt tot den doorvoer,

aan alle goederen, onder de respective vlaggen aangevoerd, de

behandeling op den voet der meest begunstigde natie.

Door deze bepaling is het voorname doel der overeenkomst be-

reikt, in verband met het belang, dat de overtogt over de land-

engte van Panama voor den handel naar de westelijke kusten van
Amerika in het vervolg kan opleveren.

Art. 10 betreft de benoeming van consuls; de bemoeijenis van
deze agenten om deserteurs van de schepen hunner natie terug

te bekomen; alsmede hunne, zorg voor nalatenschappen en voor

van schipbreukelingen afkomstige goederen.

De behandeling op den voet der meest begunstigde natie en de

naleving der wetten van het land staan daarbij op den voorgrond.

Art. 11 verzekert wederkeerig volledige bescherming en behan-

deling op den voet der meest begunstigde natie , met opzigt tot

de regtsbedeeling, — de beschikking over goederen, — de erfop-

volging, — de uitoefening der godsdienst — en de begrafenissen.

Art. 12 bepaalt den duur van het tractaat.

Art. 13 stelt een jaar voor de uitwisseling der acten van

beki’uchtiging ,
ten einde genoegzamen tijd te laten voor de goed-

keuring van het tractaat door de wetgevende magt in de beide

landen.

De uitwisseling zal plaats hebben te Washington of te Londen,
•omdat de heer Molina, die ook als gezant bij het hof van Groot

-

Brittannie geaccrediteerd is , zich welligt tegen het bepaalde tijdstip

in laatstgenoemde hoofdstad zal bevinden.

Ten slotte wordt hierbij overgelegd, ter vergelijking, een exem-
plaar van het tractaat, den 27sten November 1849 tusschen Groot-
Brittannie en Costa Rica gesloten.

Naar aanleiding van bovenstaande gronden was dit wets-ontwerp
bij de voormalige Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend.

Deze had verklaard van oordeel te zijn
, dat de Staten-Generaal

er zich mede behoorden te vereenigen en’ heeft het ontwerp aan de

Eerste Kamer verzonden.

De Vergadering der Staten-Generaal daarop gesloten, en de

Tweede Kamer ontbonden zijnde , moet het wets-ontwerp alsnu

op nieuw aan het oordeel der Staten-Generaal worden onder-

worpen.

De Minister van Buitenlandsche Zaken ,

Vak Hall.

De Minister van Finantien ,

Vak Doork.

De Minister van Koloniën
,

Chs. F. Pahud.

[XXV. 4.]

TRACTAAT van vriendschap, handel en scheepvaart tusschen

Nederland en de Republiek van Costa Rica gesloten den

12den Julij 1852.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et

la République do Costa Rica, — de'sirant par un traité d’amitié

,

•de commerce et de navigation, assurer de bonnes relations entre

les deux pays, et régler surtout d’une manière certaine les rap-

jjorts commerciaux de leurs sujets et citoyens respectifs ,
ont,

a eet erffet , nornmé :

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Franeois Mathicu
Wenceslas baron Testa, chevnlier de 1’ordre Royal du Lion Nécr-
landais, commandeur de 1’ordre Royal Grand-ducal de la Couronne
de Cliênc de Luxcmbourg, chevalier de 1’ordre Grand-ducal du
’Faucon Blanc, 3me classo, do Saxe-Weimar-Eiscnach, Son Chargé
d’afïaires prés les Etats Unis dAmérique

; et

la République de Costa Rica, le sieur Don Felipo Molina,
Envoyé extraordinaire et Ministro plénipotontiaire do la dito Répu-
blique prés les Etats Unis d’Amérique;

lesquels, après s’ötre communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés

en bonne et duo forme, sont convenus des artielcs suivants :

Art. 1. II y aura amitié sincèro et durablo entre Sa Majesté
le Roi des Pays-Bas, Ses héritiers et successeurs et Ses sujets,

d’unc part, et la République do Cosift Rica et ses citoyens, de

1’autre.

Art. II. II y aura liberté réciproque de commerce entre les

pays de la domiuation de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas en Europe
et les territoires de la République de Costa Rica.

Les sujets et citoyens respectifs pourront
, réciproquement et en

toute liberté et süreté aborder, avec leurs batiments et cargai-

sons , dans les ports
,
places et rivières des pays et territoires

susmentionnés, partout oü il est ou sera permis a d’autres étrangers
d’aborder ; ils pourront y rester et résider

, y louer et occuper des
maisons et des magasins pour leur commerce; et, en général, les

négociants et trafiquants des deux nations jouiront, dans le ter-

ritoire Tune de 1’autre , de la plus entière protection et süreté
pour leur commerce, sans cesser toutelois d’être soumis aux lois

et ordonnances du pays.

De même les batiments de guerre et les paquebots employés au
service de la poste aux lettres , de part e't d’autre

,
pourront , en

toute liberté et süreté, aborder dans les ports, rivières et lieux,

oü il est ou sera permis aux batiments de guerre ou paquebots de
la poste d’autres nations étrangères d'aborder; ils pourront y entrer,

y jeter 1’ancre
, y séjourner, s'y réparer, sans toutefois cesser

d’être assujettis aux lois et ordonnances locales.

En ce qui concerne 1’exercice du cabotage , les sujets et

citoyens de chacun des deux Etats se conformeront respectivement
aux lois qui régissent actuellement

, ou qui pourront régir par
la suite cette matière dans chacun des deux États.

Art. III. La liberté de commerce et de navigation est égale-

ment accordée aux citoyens de la République de Costa Rica dan3

les colonies, possessions et établissements d’outre-mer du Royaume
des Pays-Bas, dans 1’étendue que cette liberté est accordée
présentement , ou sera accordée par la suite aux autres nations

étrangères.

Art. IV. Les deux hautes parties contractantes , entendant
s’engager

,
par les deux articles précédents

, a se traiter sur le

pied de la nation la plus favorisée , il est convenu entre elles

,

que toute faveur, en matière de commerce et de navigation, que
1’une des parties contractantes accorde actuellement, ou pourrait

accorder par la suite, aux sujets ou citoyens de quelque autre

État, sera étendue aux sujets ou citoyens de 1’autre partie

,

gratuitement, si la concession en faveur de eet autre État est

gratuite, ou en donnant une compensation , autant que possible

de valeur et effet équivalent, a üxer de commun accord, si la

concession est conditionnelle.

Art. V. Les produits du sol ou des fabriques des Pays-Bas,
a leur importation dans 1’Etat de Costa Rica, ne seront pas assu-

jettis a des droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou
seront frappés, a 1’importation, les produits similaires du sol ou
des fabriques d’autres nations étrangères; et de même

,
les produits

du sol ou des fabriques de Costa Rica, a leur importation aux
Pays-Bas, ne seront pas assujettis a des droits autres ou plus

élevés que ceux dont sont ou seront frappés
, a 1'importation

,

les produits similaires du sol ou des fabriques d’autres nations;

et aucuns droits ou charges ne seront imposés dans le territoire

de 1’une des parties contractantes sur 1’exportation vers les terri-

toires de 1’autre que ceux auxquels est ou pourrait être soumise

l’exportation d’articles similaires vers d’autres pays; et aucuno
prohibition ne sera imposée sur 1’exportation ou importation

d’articles quelconques ,
le produit naturel ou industriel des Pays-

Bas ou de Costa Rica, qui ne s’étendra pas de la mème manière

a toutes autres nations.

Art. VI. Aucuns droits ou charges autres ou plus élevés de

tonnage, d’éclairage, de port ou depilotage, de sauvetage en cas

d’avarie comme de naufrage, ou ü, titre de quelque autre impo-
sition générale ou locale, ne seront prelevés dans les ports et

les plaees de la République de Costa Rica sur les navires des

Pays-Bas, ni dans les ports et places des Pays Bas sur les

navires de Costa Rica que ceux auxquels sont assujettis dans les

momes circonstances les nationaux.

Art. VIL Les denrées et marehandises, quelle que soit leur

origine et de quelque part qu’elles viennent, importées en Costa

Rica par batiments des Pays-Bas, ne paieront pas de plus forts

ou autres droits, que ceux qu’elles paieraient, si elles étaient

importées par batiments do Costa Rica; et réoiproquement, les

denrées et marehandises, quelle que soit leur origine, et de

quelque part qu’elles viennent , importées dans les Pays-Bas par

batiments de Costa Rica, ne paieront pas de plus forts ou autres

droits que ceux qu’elles paieraient, si elles étaient importées par

batiments des Pays-Bas.
De même, les denrées et marehandises, quelle que soit leur

origine , et vers quelque lieu qu’elles soient dirigées , lorsqu’elles

sout exportées de Costa Rica par batiments des Pays-Bas, ne

paieront pas de droits plus forts ou autres que ceux qu'elles

paieraient, si elles étaient exportées par batiments de Costa Rica;

et réciproquement. les denrées et marehandises, quelle que soit

leur origine et vers quelque lieu qu’elles soient dirigées lorsqu’elles

sont exportées des Pays-Bas par batiments de Costa Rica, ne
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paieront pas de plus forts ou autres droits que ceux quelles

naieraient ,
si elles étaient exportées par batiments des Pays-Bas.

F
Les primes, remises et autres avantages et privileges de ce

eenre, qui, dans 1’un des deux pays, pourraient. être accordés

t, 1’importation ou exportation par batiments nationaux ,
le se-

ront également a 1’importation ou exportation par batiments üe

^ Arb VIII. Le même traitement sur le pied des nationaux

est accordé aux batiments de Costa Rica
,
pour Ja coque comme

pour la cargaison, dans les colonies et possessions d outre mer

du Royaume des Pays-Bas; et les produits des colonies et pos-

sessions d’outre-mer des Pays-Bas, importés en Costa Rica,

indirectement, des ports des Pays-Bas. en Europe, n y seiont

pas assujettis a d’autres ou plus forts droits, quelorsquils y sont

importés ,
directement ,

du lieu de production.

Art. IX. Les marchandises du Royaume des Pays-Bas, et

toutes marchandises importées sous pavillon Néerlandais dans Costa

Rica, ainsi que les marchandises de la République de Costa Rica,

et toutes marchandises importées sous pavillon de cette Répu-

blique dans les ports des Pays-Bas, ne. seront pas, quant au

transit par le territoire des États respectifs, soumises a des con-

ditions plus onéreuses, ni a des droits plus élevés, que les mar-

chandises de toutautre pays, et importées dans les États respectifs

sous pavillon de toute autre nation.
,

Art. X. Les hautes parties contractantes pourront etablir des

consuls ou ao-ents commerciaux dans les ports et lieux 1 une de

1’autre partout oü sont ou seront admis des consuls ou agents

commerciaux d’autres nations; et les dits consuls ou agents

commerciaux, après avoir obtenu 1’exéquatur usité pour 1 exercice

de leurs fonctions, jouiront dans les pays respectifs des memes

droits, prérogatives et immunités, dont y jouissent les consuls

ou a"ents commerciaux des nations les plus favonsées.
.

Les dits consuls ou agents commerciaux seront autorisés sur

a • 1 »»» /-1/-.C5 nn+mric lp?! Tllllfl tl rCClcl"
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mer
même pied que ceux des nations les plus favorisées, a recla-

mer 1’assistance de 1’autorité compétente pour la recherche,

1’arrestation ,
la détention et le recouvrement des déserteurs des

navires de guerre ou de commerce de leur nation.

En cas de mort de quelque citoyen ou sujet de lune des par-

ties contractantes dans les territoires de 1’autre, sans héntier

présent ni executeur testamentaire, le consul ou agent commer-

cial de la nation h laquelle le décédé a appartenu
,

pourra,

pour autant que les lois du pays le lui permettent, s’immiscer par

lui-même ou son représentant,
'

pour nommer des curateurs
.

ou

prendre sous sa garde la succession ,
dans 1 intérêt des héntiers

6t créanciers.

Ils pourront aussi, lors de naufrage dans leur ressort, faire yaloir

les droits des nationaux intéressés ,
conformément aux lois du

pays ,
et veiller h la mise en sureté des débris ,

soit du navire

,

soit de la cargaison.
x i i

Art. XI. Par tout ce qui a rapport h 1 admimstration de ia

justice; au droit de disposer de ses biens, par vente, donation,

échan^e ou d’autre manière; au droit de succéder, par testament

ou de toute autre manière ; a la liberté du culte dans les maisons

particulieres ou dans les lieux publiés
,
destinés a eet objet

;
aux

sépultures ,
— les sujets et citoyens respectifs jouiront de part et

d’autre de la plus parfaite protection et du traitement et des avan-

tages accordés aux nations les plus favorisées.
^

Art. XII. Le présent traité aura force et durée pendant 1 espace

de sent ans ,
a compter du jour de 1’échange des ratifications

,

et ensuite jusqu’a 1’expiration de douze mois, après que 1’une des

hautes parties contractantes aura notifié a 1 autre son intention de

le faire cesser ; chacune des deux hautes parties contractantes se

réservant le droit de faire cette notification au bout des sept

ans, pour lesquels le traité est d abord conclu, ou è. toute date

ultérieure. . .... .„

Art. XIII. Le présent traité sera ratiüé et les ratihcations

en seront échangées a Washington ou a Londres dans 1 espace

d’un an ou plustót, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs 1’ont signé et y
ont apposé leur cachet.

Fait a Washington le douze Juillet de 1’an de grace mil huit

cent cinquante-deux.

(Get.) Fs. Testa. (Get.) F. Molina

(L. 8.) (L. S.)

[XXV. 5.]

VERTALING van het Tractaat van vriendschap ,
handel

en scheepvaart ,
den 12den Julij 1H52 tusschen de Neder-

landen en de Republiek, van Costa Rica gesloten.

Z. M. de Koning der Nederlanden en de Republiek van Costa

BIJBLAD VAN DE NEDEKLANDSCHE STAATS- COÜRANT. 1853. II,

Rica ,
wenschende door een tractaat van vriendschap ,

handel en

scheenvaart de goede verstandhouding tusschen de beide landen

te verzekeren ,
en bovenal op eene vaste wijze de handelsbe-

trekkingen van hunne wederzij dsche onderdanen en burgers te

regelen ,
hebben te dien einde benoemd

:

Z. M. de Koning der Nederlanden

,

den heer Frans Mattheus Wenceslas baron Testa ,
ridder der

orde van den Nederlandschen Leeuw, kommandeur der Komnklijk-

Groot-hertogelijke orde van de Eikenkroon van Luxemburg ,
ridder

der Groot-hertogelijke orde van den Witten Valk, 3de klasse..,

van Saksen-Weimar-Eisenach ,
Hoogstdeszelfs Zaakgelastigde bij

I de Vereenigde Staten van Amerika

;

en de Republiek van Costa Rica,

den heer Don Filip Molina, buitengewoon Gezant en gevolmag-

tigd Minister van gezegde Republiek bij de Vereenigde Staten van

Amerika

;

dewelke, na elkander hunne in goeden en behoorlijken vorm

bevondene volmagten te hebben medegedeeld, omtrent de volgende

artikelen zijn overeengekomen.

Art. I. Er zal opregte en duurzame vriendschap bestaan tus-

schen Z. M. den Koning der Nederlanden ,
Hoogstdeszelfs erfge-

namen en opvolgers, en Hoogstdeszelfs onderdanen ,
ter eener zijde ,

en de Republiek van Costa Rica en hare burgers ,
ter andere zijde.

Art. II. Er zal wederkeerige handelsvrijheid zijn tusschen de

Staten van Z. M. den Koning der Nederlanden in Europa, en

het grondgebied der Republiek van Costa Rica.

De wederzijdsche onderdanen en burgers zullen wederkeerig

,

en in alle vrijheid en veiligheid, met hunne schepen en ladingen

kunnen aanlanden in de havens
,
plaatsen en rivieren van bovenge-

melde Staten en van bovengemeld grondgebied, overal waar het aan

andere vreemdelingen geoorloofd is of zal wezen aan te landen; zij

zullen aldaar kunnen vertoeven en er verblijf houden, er woningen

en pakhuizen voor hunnen handel kunnen huren en betrekken ,
en

in ’t algemeen zullen de kooplieden en handelaren der twee natiën ,

op het° grondgebied derjmdere, de volledigste bescherming en

veiligheid voor hunnen handel genieten, zonder evenwel op te

houden onderworpen te zijn aan de wetten en verordeningen van

het land.

Zoo ook zullen de oorlogsschepen en de pakketbooten tot den

vervoer van brieven over en weder, in alle vrijheid en veiligheid,

de havens, rivieren en plaatsen kunnen aaiïdoen, waar zulks aan

de oorlogsschepen of postbooten van andere vreemde natiën geoor-

loofd is of zal wezen; zij zullen aldaar kunnen binnenvallen, anke-

ren, vertoeven, herstellingen doen, zonder nogtans op te houden

onderworpen te zijn aan de plaatselijke wetten en verordeningen.

Met opzigt tot den kusthandel ,
zullen de onderdanen en burgers

der beide Staten zich wederzijds gedragen overeenkomstig de

wetten ,
die thans of in het vervolg dat onderwerp in elk der beide

Staten regelen of zullen regelen.
,

Art. III. Aan de burgers der Republiek van Costa Rica wordt

almede verleend de vrijheid van handel en scheepvaart in_de

koloniën en overzeesche bezittingen en nederzettingen van het Ko-

ningrijk der Nederlanden, in dezelfde mate als die vrijheid thans

verleend is of in het vervolg verleend zal worden aan de andere

vreemde natiën.

Art. IV. Daar het de bedoeling is der beide hooge contrac-

terende partijen ,
zich bij de twee voorgaande artikelen te verbin-

den om elkander te behandelen op den voet van de meest -be-

o-unstigde natie, zoo zijn zij overeengekomen, dat elke gunst in

zaken van handel en scheepvaart ,
welke de eene der contracterende

partijen thans verleent of in ’t vervolg zoude komen te verleenen

aan de onderdanen of burgers van eenigen anderen Staat, ook

zal worden uitgestrekt tot de onderdanen of burgers van de an-

dere partij ;
om niet, zoo die vergunning ten behoeve van den

anderen Staat om niet is verleend, of. tegen zooveel mogelijk

gelijke vergelding in waarde en in werking, met gemeen overleg

te bepalen, indien de verleende gunst voorwaardelijk is.

Art. V. De voortbrengselen van den grond of der fabrieken

van Nederland zullen, bij invoer in den Staat van Costa Rica,

aan geene andere of hoogere regten onderworpen zijn, dan welke

gelegd zijn of zullen worden op den invoer van gelijksoortige

voortbrengselen van den grond of van de fabrieken van andere

vreemde natiën ; en evenzeer zullen de voortbrengselen van den

grond of der fabrieken van Costa Rica, bij invoer in. Nederland

,

aan geene andere of hoogere regten onderworpen zijn, dan die

welke gelegd zijn of zullen worden op den invoer van gelijksoor-

tige voortbrengselen van den grond of der fabrieken van andere

natiën ;
en geenerlei regten of lasten zullen, op het grondgebied

van eene der contracterende partijen, gelegd worden op den uit-

voer naar het grondgebied van de andere ,
dan die ,

waaraan de

uitvoer van gelijksoortige artikelen naar andere lauden onder-

worpen is, of zal worden ;
en geenerlei verbod. zal gelegd worden

op den uitvoer of op den invoer van eenige artikelen hoegenaamd,

natuurlijke of kunstmatige voortbrengselen van Nederland of van
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Costa Rica, hetwelk zich niet op dezelfde wijze tot alle andere

natiën zal uitstrekken.

Art. VI. Geenerlei andere of hoogere regten en lasten voor

tonne- , vuur-
,
haven- of loodsgelden

,
bergloonen in geval van

avarij of schipbreuk, of ter zake van elke andere algemeene of

plaatselijke belasting, zullen in de havens en plaatsen van de

Republiek van Costa Rica van de Nederlandsche schepen, noch
in de havens en plaatsen van Nederland van Costa-Ricaansche
schepen geheven worden

,
dan dié , waaraan de nationale schepen

in dezelfde omstandigheden onderworpen zijn.

Art. VII. De goederen en koopwaren, om het even van welken
oorsprong en van waar zij komen

,
met Nederlandsche schepen in

Costa Rica ingevoerd, zullen geene hoogere of andere regten beta-

len
,

dan die welke zij betalen zouden bij invoer met Costa-
Ricaansche schepen ; en wederkeerig de goederen en koopwaren

,

om het even van welken oorsprong en van waar zij komen,
met Costa-Ricaansche schepen in Nederland ingevoerd, zullen

geene hoogere of andere regten betalen, dan die, welke zij betalen

zouden bij invoer met Nederlandsche schepen. Evenzoo zullen

de goederen en koopwaren, om het even van welken oorsprong
en werwaarts zij bestemd zijn, bij uitvoer met Nederlandsche
schepen uit Costa Rica, geene hoogere of andere regten betalen

dan die, welke zij betalen zoudeh bijaldien zij met Costa-Ricaan-
sche schepen wierden uitgevoerd ; en wederkeerig de goederen en

koopwaren
,
om het even van welken oorsprong en werwaarts zij

bestemd zijn , bij uitvoer met Costa-Ricaansche schepen uit Ne-
derland, zullen geene hoogere of andere regten betalen, dan die,

welke zij betalen zouden bijaldien zij met Nederlandsche schepen

uitgevoerd worden. De premien
,
vrijstellingen en andere gunsten

of voorregten van dezen aard
,

welke in een der beide landen

aan den in- of uitvoer met nationale schepen mogten worden
toegekend

,
zullen evenzeer genoten worden bij in- of uitvoer door

de schepen der andere natie.

Art. VIII. Dezelfde behandeling op den voet der nationale,

wordt aan Costa-Ricaansche schepen toegekend ,
voor den bodem

zoowel als voor de lading, in de koloniën en overzeesche be-

zittingen van het Koningrijk der Nederlanden ; en de voortbreng-

selen der Nederlandsche koloniën en overzeesche bezittingen bij

indirecten invoer in Costa Rica uit de Nederlandsche havens in

Europa, zullen er aan geene andere of hoogere regten onder-

worpen zijn
, dan wanneer zij aldaar regtstreeks van de plaats

der voortbrenging worden ingevoerd.

Art. IX. De goederen van het Koningrijk der Nederlanden en

alle goederen, onder Nederlandsche vlag in Costa Rica ingevoerd,

zoowel als de goederen der Republiek van Costa Rica en alle

goederen
,
onder de vlag dier Republiek in de havens van Neder-

land ingevoerd, zullen, wat aangaat den doorvoer over het grond-
gebied der respective Staten, aan geene meer bezwarende voor-

waarden onderworpeè zijn
,
noch ook aan hoogere regten

,
dan de

goederen van elk ander land, en die onder de vlag van elke

andere natie in de respective Staten zijn ingevoerd.

Art. X. De hooge contracterende partijen zullen consuls of

handels-agenten in elkanders havens en plaatsen kunnen aanstel-

len, overal waar consuls of handels-agenten van andere natiën

toegelaten zijn of zullen worden; en de gezegde consuls of handels-

agenten, na het gebruikelijk exequatur voor de uitoefening hunner
werkzaamheden verkregen te hebben , zullen in de wederzijdsche

landen dezelfde regten, voordeelen en vrijdommen genieten, welke
aldaar genoten worden door de consuls of handels-agenten der

meest begunstigde natiën.

De gezegde consuls of handels-agenten zullen geregtigd zijn

,

op den voet als die der meest begunstigde natie, om den bijstand

in te roepen der bevoegde magt, tot het opsporen, aanhouden,

vastzetten en terugbekomen der deserteurs van de oorlogs- of

koopvaardij -schepen hunner natie.

Ingeval van overlijden van eenen burger of onderdaan van eene

der contracterende partijen op het grondgebied der andere, zondér

dat er een erfgenaam of testamentair executeur aanwezig zij , zal

de consul of handels-agent der natie , tot welke de overledene

behoorde
,

zich ,
voor zooverre de wetten des lands hem zulks

veroorloven ,
daarmede in persoon of door zijnen vertegenwoor-

diger kunnen bempeijen, ten einde curators te benoemen of de

nalatenschap onder zijne bewaring te nemen, in het belang der

erfgenamen en schuldeischcrs.

Zij zullen ook, bij schipbreuk onder hun ressort, de regten der

belanghebbende nationalen kunnen doen gelden, overeenkomstig de

wetten des lands , en waken voor het in veiligheid brengen van

het wrak van het schip of van de lading.

Art. XI. Met opzigt tot alles wat betrekking heeft tot de

regtsbcdeeling
, tot de bevoegdheid om over zijne goederen bij

verkoop, schenking, ruil, of op eenige andere wijze to beschik-

ken , tot het regt van erfopvolging bij uitersten wil of op elke

andere wijze, tot de vryheid van godsdienstoefening in bijzondere

buizen ®f in openbare, daartoe ingorigte gebouwen, tot de begra-

fenissen — zullen de wederzijdsche onderdanen en burgers, over
en weder, de volledigste bescherming genieten, en de behandeling
en voordeelen aan de meest begunstigde natie toegekend.

Art. XII. Het tegenwoordig verdrag zal van kracht en duur
zijn voor een tijdvak van zeven jaren, te rekenen van den dag
der uitwisseling van de ratificatïen , en vervolgens tot aan het
einde van twaalf maanden, nadat de eene of andere der twee
hooge contracterende partijen aan de andere haar verlangen om
hetzelve te doen ophouden zal hebben te kennen gegeven, behou-
dende elke der beide hooge contracterende partijen zich het regt
voor, om die kennisgeving te doen aan het einde der zeven
jaren, waarvoor het tractaat aanvankelijk is gesloten, of op elk
ander later tijdstip.

Art. XIII. Het tegenwoordig verdrag zal bekrachtigd worden

,

en de ratificatien er van zullen worden uitgewisseld te Washington
of te Londen, binnen den tijd van e'e'n jaar, of zoo mogelijk
vroeger.

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche gevolmagtigden het-
zelve geteekend en er hun zegel op gesteld hebben.

Gedaan' te Washington, den twaalfden Julij van het jaar der
genade duizend acht honderd twee en vijftig.

(Get.) Fs. Testa. (Get.) F. Molixa.
(L. S.) (L. S.)

[XXV. 6.]

BIJLAGE.

Axo 2.

EL COSTARICENSE SEMANARIO
N°. 61. OFICIAL. SEMESTRO 1°.

Sax José, 15 Enero de 1818.

Ojicial Ministerio de Haciënda , Guerra y Marina. N°. 27.

Su Excelencia el Benemérito General , Presidente del Estado
se ha servido expedjr el decreto, que segue:

» El General, Presidente del Estado de Costarica,

Deseando facilitar el cobro de los derechos maritimos, i pre-
caver al mismo tiempo la renta de los embates que continuamente
le dirige el fraude; deseando tambien, que el comercio no sufra
demoras i perdidos

,
por la complicacion de la diposiciones que

actualmente ordenan la exaccion de los derechos:

Decreta

:

Art. 1°. Desde el dia 1°. de Enero de 18-18, i mientras duro
la franquicia del puerto de Puntarenas se cobraran los derechos
maritimos al peso bruto de eada bulto, arreglandose los ministros

de las aduanas del sur a la adjunta tarifa.

Art. 2°. En el derecho sehalado en la tarifa k los efectos extran-

jeros, se halla imbibito el dos por ciento itinerario que antes se

cobraba con el nombre de consulado. Los administradores tendran

cuidado de separarlo despues da hecho el cobro de los derechos.

Art. 3°. Para la expedieion de las guias, i exhibicion de mani-
festos i polizas , sa arreglaran los empliados de Puntarenas en un
todo, a lo dispuesto en el reglamento de 21 de Setiembre del

corrente aho.

Art. 4°. Los impuestos de bodegaje, municipal i peage, se

continueran cobrando , conforme a lo dispuesto en los articulos

16, 17 i 18 del arancel de 9 de Junio 1846, cuya lei regira, en
enauto no se oponga tl la presente.

Art. 5°. Es libre de derechos de alcabala la importacion do
1°. Libros impresos instructivos o de entretinemiento come no

se opongan a la religion, a la moral o a la decencia.

2°. Papeles i iustrumentos de musica, que no puedan ser

fabricados en el Estado.

3°. Semillas i plantas, no- cultivadas en el Estado.

4°. Oro i plata acunados, en pasta ó en polvo.

5°. Toda clase de maquinas completas, i ruedas do hierro con

dientes.

6°. Azoguc, carbon de piedra', helo de madijon, sacos vaccos

<5 genero cortado para hacerlo, i hilo para coserlos i.

7°. Instrumentos para los ciencias i artes liberales.

Art. 6°. Es prohibido la importacion de todos los articulos,

estancados en el Estado.

Art. 7°. Los empleados de Puntarenas observaran la mas escru-

pulosa cxactitud, en el peso bruto de los cfectos que van k inter-

narse, ktin de que en el repeso que se liaga en la douana de Rio

Grande, no resultan diferencias que liagan dudar k aquel Admi-

uistrador de la buena fè del comercio.



Goedkeuring van een Tractaat van vriendschap
,
handel en scheepvaart met de Republiek van Costa Rica.

(Bijlagen.)

Art. 8°. Para el aforo de algun articulo qu do estè compren-

dido en la adjunta tarifa, se arreglaran los administradores a la

de lOde Junio, del ano proximo pasado de 1846.

Art. 9°. El comerciante, que, durante los seis primeros meses,

quiera que el todo de sus efectos sea aforado por la tarifa referida

de 10de Junio, serk atendido por los administradores.

Dado en la Ciudad de San José, k los vienti tres dias del

mes di Diciembre
,
de mi ocho cientos cuaranta i siete.

José Mama Castro.

Al Ministro de Haciënda i Guerra,

Senor Don Manuel José Carazo.

I dé orden de S. E., tengo el honor de communicarlo k U,
para su inteligencia , i demas efectos, reiterandole

,
etc.

San José, 23de Diciembre, de 1847.

Carazo.

TARIFA o Arancel de los Derechos, que se delen exigir en

la Aduana del Rio Grande , en razon del peso de los

efectos.

DERECHOS.

Peso bruto. Ps.—C.

Aceite de toda clase . : . . . m 0.04

Acero ,
no manufacturado . . . .

)) 0.01

id. ,
labrado en herramientas, para

carpinteros )) 0.06

Aguarras » 0.02

Alambre de fierro » 0 .021/2

Id. de laton 0.05

Algodon con semilla de C. A. . . Quintal. 0.25

Id., sin » » . . )) 0.75

Id.
,

con » extrangero . . » 1.00

Id.
,

sin » » . . 1) 3.00

Id., manufacturado en mantas
crudas de toda clase m 0.05

Algondo manufacturado en tegidos

blancos ó de color, cotines llines ó

cualquiera otros, no expresados en

esto arancel 0.07

Algondo en sarasas de toda clase . » 0.12

Algondo en panuelos
,
medias

,
guan-

tes
,
gorros , calsoncillos

,
enaguas

0.12i camisas de punto;

Algondo en ropa hecka » 0.15

Algondo en linones, gazas
.
panuelos

panalones i panoletas de muselina,

golas, cordones, trensillas i flecos. » 0.16

Id., en punto de tul, randas i

encajes n 0.25

Azucar Quintal. 1.00

Badanos ó cordobanes extiangeros . tg 0.04

Baldes di Madera. . . . . . . Quintal. 3.00

Banaderas de lata , zinc é fierro . J) 1.00

Banaderas di Madera » 0.75

Barnis de toda clase tg 0.04

Bastones, caiïos ó fuetes . . . . Quintal. 8.00

Becerros charoles ,
antes

, tafilites i

cabritilla 12.00

Betun para zapatos ...... » « 2.00

Bolas de marfil *tg 0.50

Botellas vacias i garrafones . . . Quintal. 2.50

Cacao de Centro-America . . . . » 1.50

Id. extrangero » 3.06
Cacao molido de cualquiera parte . eg 0.06
Cachucas de toda clase )) 0.12
Camas 6 catres de bronce . . . . Quintal. 8.00
Canela fina ü ordinaria eg O.O 6 I

/4
Carnes saladas Quintal. 0.621/4

Id. abumadas ó conservadas. . 2.00
Cera blanca, enmarquetas. . . . eg 0.09

Id. id. en velas » 0.12
Cerveza Quintal. 1.00
Clavo, pimienta, i otras especias . eg O.O6 I

/4

DERECHOS.

Peso bruto. Ps.—C.

Cobre , i bronce
,
en lingotes i gala-

pagos Quintal. 1.00

Cobre ,
labrado en plancbas

,
paroles

,

alembiques, i otres piezas semijan-

tes de 2 libras arriba . . . . )) 10.00

Cola comun, para pegar, de toda clase. » 3.00

Corchos . . )) 1.00

Cremor de tartaro, molido é en grano. tg 0.05

Crin en tegido » 0.10

Eseopetas, i toda clase de armas de

fuego Quintal. 10.00

Escribanias
,
papeleras

,
costureras ó

estucbes . . )) 12.50

Escribanias de carton )> 6.00

Esperma de ballena , no manufactu-
rada » 5.00

Esperma labrada » 6.25 '

Esteras de junco de la India. . . )> 1.00
Fideos

,
i toda clase de pastas debarina. tg 0.03

Fierro, en barras 6 platinas . . . Quintal. 0.371/2

Id., en llantas, bosinas é ejes

para carretas » 0.50
Fierro

,
manufacturado en berramien-

tas para agricultura, coma palas,

machetas, bacbas
, azadas,i otras

piezas de 2 libras arriba. . . . )) 2.50
Fierro, en clavos i tornillos de toda

clase fs 0 .021/2

Flores artificiales » 0.35
Fosfores de toda clase 0.08
Frutas secas i en almibar, aguar-

diente e vinagre » 0.02
Fuelles de toda tamaïïo Quintal. 3.00
Galones de oro i plata . . . . . tg 2.50
Hilo de coser de lino i algadon . . O.O6 I

/4
Jabon comun extrangero . . . . 0.02

Id. de olor ó sin el en pabecil-

los » 0.04
Jabon comun de Centro-America i

Nueva Granada Quintal. 1.00

Jaquetes de Madera , carton
, estano

ó cualquiera otra materia, para
ninos tg 0.10

Lamas de oro é plata (vease sida) .

Lana suelta Quintal. 1.00
Id., manufacturada , en toda

clase de tejados tg 0.20
Lanaen ropa becba » 0.30
Lata en bojas Quintal. 2.00

Id., labrada, i barnizada. . . tg 0.05
Lino

,
puro é masclado en estopillos

i demas tejidos finos 0.15
Lino en driles finos u ordinarios. . 0.10

Id.
,

en crehuelos rucia i demas
tejidos ordinarios » 0.061/4

Lino en ropa hecba < . 0.18
Loza de toda clase Quintal. 2.50
Medicinas de toda clase , no enume-

radas en esta tarifa tg 0.25
Merceria e quincalla 0.20
Monturas

,
para bombre i mugér. . Quintal. 18.00

Muebles de Madera, é marmol, para
servicio i adorno de casas . . . tg 5.00

Naipes Quintal. 6.00
Organos de mano )) 4.00
Oro en albajas i relojos tg 8.00
Papel i libros en blanco Quintal. 3.00

Id., de leja ó de estraza. . . » 2.00
Paraguas i parasoles de seda de todos

tamanos tg 0.20
Paraguas i parasoles de algodon id. 0.05
Parfumerias i aguas de olor . . . )) 0.10
Piedras de cbispa Quintal. 2.50

Pintura en aceita i en polvo . . - tg 0.02:
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1

DE RE C HOS.

Peso bruto. Ps.—C.

Pizarras . . . » , 'Quintal. 3.00

Plata en alhajas i relojes . . . . m 2.00

Plomo en barres ó lingotes. . . . Quintal. 1.00

Plumas de aves
,
pare escribir . . fê 0.03

Plomo manufacturado . ... . Quintal. 1.50

Plumeras de todas clases . . . . fê 0.10

Quinquas is lamparas . ... . 71 0.06

Relojes de mesa, o para salonis. . n 0.20

Ropas de C. A. llamadas de tierra .

Sal , de Epson i de Glauver . . .

Quintal. 8.00

fê 0.05

Sebó , en pasta 6 en rama. . . . Quintal. 1.00

Id., en velas . fê 0.02

Id., id. id. de composicion . . » 0.03

Seda torcida i suelta

Id. , manufacturada en tejidos de

toda clase, cordones, trensillas

,

n 1.20

flecos etc 0.30

Sombreros de pele de toda clase . . V 0.15

Id., jipijapa ó cualquiera otra -

paja • . n 0.60

Té, de cualquièra clase que sea . .

Tinta
,
para escribir , en polvo ó

)) 0.06

liquida » 0.021/2

Tinta ahil . 0.031/2

Vidrios blancos, para ventanas . .

Id., en vasos, botillas, copas

Quintal. 1.50

etc » 3.00

Vidos de toda clase, i vinagre. . . 11 2.00

Zalcas ó pallones extrangeros . . . 77 10.00

Zapatos i botas J fê 0.25

ld.

,

para mugeres i ninos . . jj 0.30

Zïnc en planchas o barras . . . .

Zuclas ó baquetas. ......
Quintal. 2.50

71 4.00

San José, Diciembre 10. 1847.

Manuel José Carazo.

[XXII. 4.]

MISSIVE van den Minister van Buitenlandsche Zaken.

’s Gravenhage, den 1‘Men Julij 1853.

MIJNHEER DE VOORZITTER,

Ter voldoening aan de toezegging gedaan in de vergadering

van gisteren der Tweede Kamer van de Staten-Generaal
, heb ik

de eer hiernevens aan U Hoog Welgeb. te doen toekomen afschrift

der stukken, welke laatstelijk met het Hof van Rome en deszelfs

vertegenwoordiger alhier zijn gewisseld.

De Minister van Buitenlandsche Zaken
,

Van Hael.

Den IIeere Voorzitter van de Tiveede Kamer
der Staten-Generaal.

[XXII. 5.]

NOTA van den Nederlandschen gezant te Home, den 10den Mei
1853 door dien gezant aan den Kardinaal

, Secretaris van
Staat van Z. H. den Paus overhandigd.

Le soussigné. Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiairc

do S. M. lo Roi des Pays-Bas , a re^u 1’ordre de sa Cour
d’adresser a Son Eminenco Mgr. lo Cardinal, Secrétaire d’État,
la eommimication suivanto.

Le Gouvernement do S. M. le Roi des Pays-Bas a déjit cu
fhonneur de faire connaitre süccinotement ii Sa Sivinteto l’imprcssion

pénible qu’ont dü faire sur lui les dernières mesures prises par le

St. Siége relativement a 1’organisation de 1’Église Catholique dans
le Royaume des Pays-Bas et 1’allocution prononcée dans le

consistoire seeret du 7 Mars dernier.

L’importance de 1’objet, la sensation que 1’ensemble de ces

mesures a produite sur 1’esprit des populations du Royaume, le

vif désir du Gouvernement Néerlandais de prévenir tout sujet de
dissentiment entre les deux Cours lui imposent le devoir de revenir
sérieusement et avec plus de pre'cision sur les Communications
retjues.

II ne répétera pas ce qui déja a été observé quant la publi-
cation et a 1’exécution de ces mesures, avant que le Gouver-
nement du Roi des Pays-Bas n’en eut été prévenu

, mais il se

voit obligé, en égard au respect du aux croyances religieuses

professées par le Chef de 1’Etat ainsi que par la majorité des
habitants du Royaume dont les destinées Lui sont confiées, de
fixer en premier lieu 1’attention sur 1’allocution précitée de Sa
Sainteté.

Sans doute aucun souverain ne saurait s’offenser d’une expression
d’opinions, émises par le St. Père dans un consistoire composé
de Catholiques-romains

,
pour autant que ces expressions ne sont

pas destinées a recevoir de la publicité ;
— ce qui pour les adhé-

rents de telle croyance religïeuse est un sujet de deuil et

d’affliction , est souvent pour ceux qui appartiennent a telle autre
croyance un motif de réjouissance et de reconnaisance

;
— 1’al-

locution précitée cependant n’est pas restée confinée dans le sein

d’une assemblée religieuse; non seulement la Cour de Rome lui

a donné une grande publicité, mais encore elle a été communiquée
officiellement par Mgr. l’Internonce au Gouvernement des Pays-
Bas , comme renfermant les opinions du Souverain qu’il représente
auprès du Roi.

Le Gouvernement de Sa Majesté reste animé du plus vif désir

de continuer avec celui de Sa Sainteté sur le même pied de
bienveillance réciproque

,
qui depuis si longtemps existe entre les

deux Souverains, mais il ne peut laisser passer inaper^u tout

ce qui, sans nul doute contrairement aux intentions de Sa Sainteté,

dans 1’allocution dont il est question , a vivement impressionné
1’esprit du Chef de 1’État et du peuple Néerlandais.

II n’insistera pas sur la dénomination inusitée employée pour
désigner le Royaume des Pays-Bas. Depuis la restauration politique

de 1’Europe en 1815, ce Royaume est désigné constamment sous
le nom de » Royaume des Pays-Bas” dans toutes les transactions

et relations entre Souverains. Le St. Père ne peut et ne voudra
certainement pas changer eet état de choses. Comment donc
a-t-il pu aujourd’hui se servir d’expressions usitées dansles siècles

passés ,
desquels il ne saurait certainement pas faire revivre ni

les droits ni les moeurs
, et comment le Gouvernement Pontifical,

en parlant d’une organisation de 1’Église Catholique dans les

provinces de la Hollande et du Brabant, a-t-il pu croire s’êtro

exprimé assez clairement ?

Mais le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas

,

avec tout le respect qu’il porte au St. Père , doit protester contre

ce que 1’allocution du 7 Mars contient de blessant pour 1’honneur

de la nation et pour des souvenirs historiques qui sont chers

au Chef de 1’Etat et a la majorité des habitants, ainsi que
contre les nombreuses inexactitudes en fait d’histoire qui s’y

rencontrent.

II ne relèvera ni ces inexactitudes ni les expressions qui justo

titre ont excité la susceptibilité nationale , susceptibilité qui , si

1’on ne purvient pas k 1’appaiser promptement, pourrait conduire

a des résultats bien contraires aux intentions de Sa Sainteté et bien

pénibles pour le cceur de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, a qui

ses sujets Catholiques sont aussi chers que ceux qui professent uno
autre croyance.

La toléranco religieuse
,

qui existo dans les lois et dans les

moeurs du pays, ne saurait être trop scrupuleusement maintenue.

Les Souverains en doivent donner 1’exemple, afin d’en faciliter

le triomphe parmi les populations.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas est

convaincu que lo St. Père dans sa sagesse pèsera mürement co

qui vient d’être exposé ci-dessus
;
qu’il voudra bien reconnaitre

la justessc de ces observations, et qu’il saura trouver les moyens
pour faire disparaitre la susceptibilité mise en mouvement par
1’allocution susmentionnée.

Quant h 1’objet même auquel 1’allocution se rapporto et dont

1’cxécution a été plus spécialement expliquée dans une communi-
cation en date du 7 Avril, faite par Mgr. 1’Internonce au Gou-
vernement do Sa Majosté, ce Gouvernement se propose d’en

faire un examen attentif et consciencieux en rapport avec les

dispositions do la loi fondamentale
,
que le Roi a juré de main-

tenir et qui lio tous ses sujets, il quelque religion qu’ils nppur-

tiennent.

La loi fondamentalo ne fait aucuno mention expresse de 1’or-

ganisation des églises , muis ellc consacro lc libro exercice de tous
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les cultes, en même temps que le devoir d’obéir aux loisdel’État,

et elle impose au Chef de 1’État le devoir de veiller a ce que
1’exercice d’aucun culte religieux ne compromette 1’ordre ou la

tranquillité publique, et celui d’avoir soin que tous les cultes re-

ligieux soient également protégés.

Le Gouvernement du Roi croit utile de rappeler ces dispositions

fondamentales, d’autant plus que telle ou telle mesure pourrait

,

par la forme dans laquelle elle est mise en exécution ,
être tel-

lement dangereuse pour le maintien de la tranquillité publique

,

que le Gouvernement sei’ait forcé d’intervenir.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas comptant parmi ses fidèles

et bien-aimés sujets un grand nombre de Catholiques a cóté
d’une forte majorité de non-Catboliques

,
prendra avec le calme-

et avec 1’impartialité que la nature et 1’importance de la matière
exigent, en considération tout ce qui vient de se passer, afin d’y

appliquer ce que prescrivent les dispositions de la loi fondamentale
et le soin de la tranquillité publique, en se réservant, s’il y a lieu,

de communiquer ultérieurement au St. Siége le résultat de ses

délibérations.

Sa Majesté se propóse en même temps d’examiner au point de
vue de la loi fondamentale qui existe dans ses États, et de la

position que ses sujets Catholiques eux-mêmes désirent voir

prendre par son Gouvernement si, en général, des questions de
cette nature peuvent faire 1’objet d’une correspondance diploma-
tique. Sa Majesté se demandera, si, tandis que d’un cöté tout

ce qui fait partie de la foi Catholique de ses sujets et le régime
intérieur de leur Eglise

,
ne regarde que les Catholiques eux-

mêmes
,
d’un autre cóté tout ce qui a trait k 1’exécution et au

maintien de la liberté que la loi fondamentale garantit dans ses

Etats a tous les cultes religieux
,

peut donner lieu a des ques-
tions d’une autre espèce

,
qu’a celles qui doivent être traitées

dans le royaume même par les nationaux et décidées par les

autorités du pays
, sans que 1’immixtion ou 1’intervention d’aucun

prince ou d’aucune autorité étrangère puisse être tolérée.

En attendant le soussigné se voit obligé de prier le St. Siége
de vouloir bien donner au Gouvernement du Roi son Auguste
Maitre des explications relativement aux deux questions suivantes :

D’abord , II désirerait être éclairci sur la teneur du serment a
prêter par les Archevêques et Évêques, et sur les modifications
que le cours du temps y a portées ou qui pourraient y être in-

troduites dans les pays dont le souverain n’est pas Catholique et

qui renferment une population mixte.
En second lieu , II lui importerait beaucoup de connaitre les

intentions de Sa Sainteté relativement a la possibilité et a 1’utilité,

dans 1’intérêt des Catholiques-romjiins eux-mêmes, de faire quel-
ques changements dans 1’organisation de la hiërarchie épiscopale

,

spécialement par rapport a 1’établissement effectifd’un siége archié-
pïscopal ou épiscopal dans des villes comme Utrecht et Harlem,
oü la grande majorité des habitants n’est pas Catholique et dans
lesquelles il est dès-lors a souhaiter, pour y maintenir la paix et

la Concorde, de ne froisser aucun sentiment, füt-ce même
,
aux

yeux de Sa Sainteté, un préjugé puisé dans d’anciens souvenirs
et par la même enraciné.

Le soussigné, en s’acquittant par la présente des ordres de sa
Cour, ü 1’honneur d’offrir etc.

[XXII. 6.]

NOTA van den Pauselijken Internuntius hij het Neder-
landsche Hof aan Zijne Excellentie den heer Minister van
Ruitenlandsche Zaken van Z. M. den Koning der Neder-
landen.

La Hate, ce 29 Mai 1853.

Le soussigné, Internonce Apostolique, hl’honneur d’informer Son
Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères de Sa
Majesté le Roi des Pays-Bas

,
que d’après les Communications

qu’il vient de recevoir de la part de Son Éminence Monseigneur le

Cardinal, Secrétaire d Etat de Sa Sainteté, dans les circonstances
h venir oü il pourra être question pour 1’Archevêque et les
Evêques du Royaume des Pays-Bas, de prêter le serment cano-
nique exigé préalablement a leur consécration épiscopale, ainsi
qu’fi. 1’occasion de leur investiture ou installation dans les siéges
archiépiscopal ou épiscopaux, la formule du serment a prêter
dans 1’une et dans 1’autre des deux circonstances susmentionnées,
sera celle dont copie transcrite le soussigné a 1’honneur de trans-
mettre ci-jointe a Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires
Etrangères.

Le soussigné saisit etc.

(Get.) Belgrado,

FORMA JURAMENTI praestandi ante consecrationem ab

electis ad Ecclesias Cathedrales Regni Neerlandiae.

Ego electus Ecclesiae ...... ab hac hora in

antea fideli3 et obediens ero Beato Petro , Sanctasque Apostolic®

Romanae Ecclesiae , ac Domino Nostro Domino Pap® ......
Suisque Successoribus canonice intrantibus. Non ero in consilio ,

aut consensu , vel facto, ut vitara perdant aut membrum, seu

capiantur mala , captione
,
aut in eos violenter manus quo modo

libet ingerantur , vel injuri® aliqu® inferantur quovis qu®sito

colore. Consilium vero
,
quod mihi credituri sunt per se ,

aut

nuncios
,

seu litteras, ad eorum damnum , me sciente ,
nemim

pandam. Papatum Romanum, et regalia S. Petri adjutor eis ero

ad retinendum et defendendum contra omnem hominem. Legatum
Apostolic® Sedis , in eundo et redeundo honorifice tractabo ,

et

in suis necessitatibus adjuvabo. Jura, honores, privilegia et aucto-

ritatem Roman® Ecclesi®
,
Domini Nostri Pap® ,

et successorum

pr®dictorum conservare , defendere ,
augere et promovere curabo.

Non ero in consilio , facto , vel tractatu , in quibus contra

ipsum Dominüm Nostrum, vel eandem Romanam Ecclesiam

aliqua sinisti a, vel pr®judicialia person®
,
juris, honorig, status

et potestatis eorum machinentur ; et si talia a quibuscumque
procurari novero vel tractari, impediam hoe pro posse ,

et quanto

citius potero, significabo eidem Domino Nostro, vel alteri per

quem possit ad ipsius notïtiam pervenire. Regulas sanctorum

Patrum, decreta, ordinationes
,

seu dispositiones ,
reservationes

,

provisiones et mandata Apostolica totis viribus observabo, et

faciam ab aliis observari. Vocatus ad Synodum veniam ,
nisi

pr®peditus fuero canonica prmpeditione. Apostolorum limina

singulis qnadrienniis personaliter per me ipsum visitabo , et

Domino Nostro, ac successoribus praefatis rationem reddam de

toto meo pastorali officio , deque rebus omnibus ad me® Eccle-

si® statum , ad cleri et populi disciplinam , animarum denique ,

qu® me® fidei tradit® sunt ,
salutem quovis modo pertinentibus

;

et vicissim mandata Apostolica humiliter recipiam et quam diligen-

tissime exequar. Quod si legitimo impedimento detentus fuero
,

pr®fata omnia adimplebo per certum nuncium
,
ad hoe speciale

mandatum habentem
,
de gremio capituli mei , aut alium in dignitato

ecclesiastica constitutum, seu alias personatum habentem, aut,

bis mihi deficientibus, per dioecesanum sacerdotem
,

et clero

deficiënte omnino
,

per aliquem alium presbyterum s®cularem
vel ï’egularem

,
spectat® probitatis et religionis

,
de supradictis

omnibus plene instructum. De hujusmodi autem impedimento
docebo per legitimas probationes ad S. R. E. Cardinalem propo-

nentem in Congregratione 8. Concilii per supradictum nuncium
transmittendas. Possessiones vero ad mensam meam pertinentes

non vendam
,
neque donabo , nequé impignorabo

,
neque de novo

infeudabo, vel aliquo modo alienabo, etiam cum consensu capi-

tuli ecclesi® me®. — Sic me Deus adjuvet, et h®c sancta Dei
Evangelia. ‘‘

VERTALING.

FORMULIER VAN DEN EED
, af te leggen vóór hunne

zalving
(
consecratie

)
door de uitverkorenen tot de zetels der

hoofdkerken in het Koningrijk der Nederlanden.

Ik uitverkorene der Kerk . .. . beloof van
dit oogenblik voor altijd trouw en gehoorzaamheid aan den Heili-

gen Petrus, en aan de Heilige Apostolische Romeinsche Kerk, gelijk

mede aan Onzen Heer den Paus en aan diens

opvolgers, overeenkomstig de kerkelijke wetten benoemd.
Ik zal noch door mijn raad, noch door mijne toestemming, noch

door eenige daad gedoogen dat zij van het leven worden beroofd,

of van eenig lidmaat van hun ligchaam
,

of dat zij onregtvaar-

diglijk gevangen worden genomen, of op welke wijze ook de

handen aan hen worden geslagen, of dat hun, onder welk voor-

wendsel het zijn moge, eenige smaad of onregt worde aangedaan.

De besluiten
(
consilium

)
of de brieven

,
die zij mij zullen

toevertrouwen ,
hetzij regtstreeks

,
hetzij door tusschenkomst hun-

ner afgezanten (Nuntii), zal ik, wanneer het mij bekend is dat

daaruit eenig nadeel voor hen kan ontstaan, aan niemand open-

baren.

Ik zal hun behulpzaam zijn in het in stand houden en ver-

dedigen van het Romeinsch Pausdom, en van de prerogativen

(regalia) des Heiligen Petrus, tegen wie het ook zijn moge.
Den afgezant ( Legatus

)
van den Apostolischen Stoel zal ik

bij zijne komst en bij zijn vertrek eer bewijzen en waar hij die

zal behoeven
,
mijne hulp verleenen.

Ik zal het mijne bijdragen tot behoud, verdediging, vermeer-
dering en bevordering der regten, waardigheden, privilegiën en

van het gezag der Heilige Romeinsche Kerk , van Onzen Heer
den Paus en van zijne bovengenoemde opvolgers.

BIJBLAD VAN DE NEDKRLANDSCHE STAATS-CODRANT. 1853. II.
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Ik zal noch door mijn raad, noch door eenige daad of handel-
wijs

, medewerken tot iets waarbij men het verderf of het nadeel
van Onzen Heer of der gezegde Romeinsche Kerk, hetzij in hun
persoon, regt, waardigheid, staat of magt, op het oog hebbe;
en indien het mij bekend mogt worden, dat iets dergelijks door
wie ook wierd voorbereid of gesmeed

,
zal ik zoodanige handelin-

gen tegengaan zooveel in mijne magt is , en er zoo spoedig moge-
lijk kennis van geven aan Onzen gezegden Heer, of aan ieder

ander
,

door wien Hij van de zaak kan worden onderrigt.

Ik zal de voorschriften (regulae) der Heilige Vaderen, de
Apostolische decreten

,
verordeningen of beschikkingen, instructien,

voorzieningen en bevelen met al mijne magt in acht nemen en zorg
dragen dat zij door anderen in acht genomen worden.
Ik zal, wanneer ik daartoe geroepen w’ord, ter Synode ver-

schijnen, tenzij ik mogt belet zijn door een bij de kerkelijke wetten
voor wettig erkend beletsel (canonica praepeditione).

Ik zal telke vier jaren in persoon het Apostolisch gebied be-
zoeken

,
en aan Onzen Heer en aan zijne bovengenoemde opvolgers

rekenschap doen van de vervulling mijner herderlijke betrekking,
en van alle aangelegenheden van welken aard ook, behoorende
tot den staat mijner kerk, tot de tucht der geestelijkheid en van
het volk , en eindelijk tot de zaligheid der zielen aan mijne trouw
overgegeven

; en ik zal op mijne beurt de Apostolische bevelen

ootmoediglijk ontvangen en zoo ijverig mogelijk opvolgen.

Bijaldien ik door eene wettige verhindering daarin belet mogt
zijn, zal ik al het bovengenoemde doen waarnemen door eenen
afgezant (Nuncius), bepaaldelijk daartoe aangewezen en van een

uitdrukkelijken last voorzien
,
hetzij uit den boezem van mijn ka-

pittel, hetzij een anderen persoon met geestelijke waardigheid
bekleed, of op eenige andere wijze daartoe bevoegd (personatum
habentem) of, bij ontstentenis van deze allen , door een diocesaansch
priester

, en bij algeheelen gebreke van een zoodanigen geeste-

lijke (Clerus) door eenigen anderen wereldlijken of ordesgeeste-

lijke
(
Presbyterum saecularem vel regularem

)
van erkend goed

levensgedrag en godsdienstigheid , en van al het bovenstaande ten

volle onderrigt. Ik zal niettemin van zoodanig beletsel kennis
geven door overlegging der wettige bewijsstukken aan den be-
trokken kardinaal der Heilige Romeinsche Kerk; zullende die

bewijsstukken door tusschenkomst van den bovengenoemden af-

gezant
(
Nuncius

)
in de congregatie van het Heilige Conciiium

worden overgebragt.

De bezittingen eindelijk tot mijne tafel (mensa) behoorende,
zal ik niet verkoopen, noch ten geschenke geven, noch verpan-
den, noch afstaan of op eenige wijze vervreemden, zelfs niet met
toestemming van het kapittel mijner kerk.

Zoo waarlijk helpe mij God en Godes Heilige Evangeliën.

T

FORMA JURAMENTI praestandi a Patriarchis
, Primati-

bus , Archiepiscopis
,

et JEpiscopis titularibus Iiegni Neer-
landiae.

Ego Electus . . . . ab hac hora in antea fidelis et obediens ero

Beato Retro , Sanctaeque Romanae Ecclesiae , et Domino Nostro
Domino Papac .... Suisque successoribus canonice intrantibus.

Non ero in consïlio
,

aut consensu ,
vel facto

,
ut vitam per-

dant
, aut membrum ,

seu capiantur mala captione aut in eos vio-

lenter manus quomodo libet ingerantur vel injuriae aliquaeinferantur

quovis quaesito colore. Consilium vero
,
quod mihi credituri 'sunt

per se .aut Nuncios
,
seu Litteras ad eorum damnum , me sciente ,

nemini pandam. Papatum Romanum , et Regalia Sancti Petri

adjutor eis ero ad retinendum et defendendum contra omnem homi-

nem. Jura, honores, privilegia et auctoritatem Sanctae Romanae
Ecclesiae ,

Domini Nostri Papae et Successorum praedictorum

conservare ,
defendere, augere o-t proinovere curabo. Neque ero

in consilio, vel facto, seu tractatu ,
in quibus contra ipsum

Dominum Nostrum vel eamdein Romanam Ecclesiam aliqua sinistra,

vel praejudicialia personae, juris, honoris
, status, et protestatis

eorum machinentur. Et si talia a quibuscuinquc procurari, vel

tractari novero, impediam hoe pro posse , et quanto citius potero,

signifieabo cidcm Domino Nostro
,

vel altcri
,
per quem possit ad

ipsius notitiam perveniro. Regulas sanetorum Pntrum
, decreta,

ordinationcs
, et mandata Apostolica totis viribus observabo, et

f'aciam ab aliis observari. Apostolovum limina praescriptis tem-
poribus in literis fel. roe. Sixti P. P. V. editis per mo ipsum
visitabo. — Sic me Deus adjuvet ctliacc sancta Dei Evangelia.

VEBTALIXG.

FORMULIER VAN DEN EED
, af te leggen door de

Patriarchen , Primaten , Aartsbisschoppen en Titulaire Bis-
schoppen van het Koningrijk der Nederlanden .

Ik
, uitverkorene beloof van dit oogenblik voor

altijd trouw en gehoorzaamheid aan den Zaligen Petrus en aan
de Heilige Romeinsche Kerk, gelijk mede aan onzen Heer den
Paus en aan diens opvolgers

, overeenkomstig de
kerkelijke wetten benoemd.

Ik zal noch door mijn raad, noch door mijne toestemming, noch
door eenige daad gedoogen dat zij van het leven worden beroofd ,

of van eenig lidmaat huns ligchaams
, of dat zij onregtvaardiglijk

gevangen worden genomen , of op welke wijze ook de handen
aan hen geslagen worden

,
of dat hun

,
onder welk voorwendsel

het zijn moge
, eenige smaad of onregt worde aangedaan.

De besluiten (consilium) of de brieven die zij mij zullen toe-

vertrouwen, hetzij regtstreeks, hetzij door tusschenkomst hunner
afgezanten (Nuncii), zal ik, wanneer ik bewust ben dat daaruit

eenig nadeel voor hen kan ontstaan
, aan niemand openbaren.

Ik zal hun behulpzaam zijn in het in stand houden en verde-
digen van het Romeinsch Pausdom en van de prerogativen (regalia)

des Heiligen Petrus
, tegen wie het ook zijn moge.

Ik zal het mijne bijdragen tot behoud, verdediging, vermeer-
dering en bevordering der regten , waardigheden

,
privilegiën en

van het gezag der Heilige Romeinsche Kerk
,
van Onzen Heer

den Paus en van zijne bovengenoemde opvolgers.

Ik zal noch door mijn raad
,

noch door eenige daad of han-
delwijs medewerken tot iets waarbij men het verderf of het nadeel
van Onzen Heer of de gezegde Romeinsche Kerk ,

hetzij in hun
persoon, regt, waardigheid, staat of magt, op het oog hebbe.

En indien het mij bekend mogt worden, dat iets dergelijks, door
wie ook

,
wierd voorbereid of gesmeed , zal ik zoodanige handelin-

gen tegengaan zooveel in mijne magt is , en er zoo spoedig moge-
lijk kennis van geven aan onzen gezegden Heer of aan ieder ander,
door wien hij van de zaak kan worden onderrigt.

Ik zal de voorschriften (regulae) der Heilige Vaderen, de
Apostolische decreten

,
verordeningen en bevelen met al mijne magt

in acht nemen en zorg dragen dat zij door anderen worden in acht

genomen.
Ik zal het Apostolisch gebied op de tijden bepaald bij de brieven

(literae fel.) van den Heiligen Sixtus V in persoon bezoeken.

Zoo waarlijk helpe mij God en Godes Heilige Evangeliën.

[XXII. 7.]

NOTA van den heer Minister van Bnitenlandsche Zaken
van Z. M. den Koning der Nederlanden aan Mgr. Bel-

grado
,
Pauselijken Internuntius te ’s Hage.

La IIaye, le 1 Juin 1S53.

Le soussign^, Ministre des Affaires Etrangères, a 1’honneur

d’accuser la rdception de la note de Mgr. 1’Internonce Apostoli-

que du 29 Mai dr. , a laquelle se trouvaient jointes des copies

de la formule du serment canonique, a prêter dans les circon-

stances a venir par 1’Archevêque et les Evêques du Royaume des

Pays-Bas, prdalablement leur consecration episcopale, ainsi qu’h

1’occasion de leur investiture ou installation dans les sidges

archidpiscopal on dpiscopaux.

Le soussignd, consïddrant 1'envoi des copies susmentionndes

comme un acte spontane et qui ne se rattaehe point aux explica-

tions demandées au St. Siege par la dernière note de Mr, lo

Comte de Liedekerke , ii laquelle il espère recevoir sous peu la

reponse, apprecie doublement la presente eomnmnication, et il

s’ompresse d’en oflïir il Mgr. lTnternonee Apostolique l’expression

de sa reconnaissance bien sincère.

D’après la rumeur publique
,

les prdlats Catholiques-romains ,

qui se qualifient aetuellement Archevoquc et Evêques dans lc

Royaume des Pays-Bas, auraient ddj.i pretd des serments cano-

niques. Or, comme les formules que Mgr. Belgrado vient do

coinmuniquer au soussignd, ne se rapportent qu’ii l’avcnir, il lui

scrait extrómement ngrdable de connaitre dgalement la formule

des serments prètds par les susdits prdlats, afin d’otre il mêmo
de rdpondre aux questions ou observations qui pourraient lui êtro

adressdes a cc sujet.

En consdquenco le soussignd pric Mgr. 1’lnternonce Apos-
tolique de vouloir bien lui transmettro , s’il y a lieu , copio des

formules do serment dont il s’ngit.

II saisit en mêmo temps la presente occasion pour rditdrer ii

Mgr. Belgrado etc.

i
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l Pausely'hen Internuntius te ’s Hage aan

Zijne Excellentie den heer Minister van Buitenlandsche
Zaken van Z. M. den Koning der Nederlanden.

La Hate, ce 4 Juin 1853.

Le soussigné, Internonce Apostolique, ayant eu 1’honneur de
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Le soussigné
, en accédant en outre avec plaisir a Finvitation

faxte par S E. Mr. le Ministre des Affaires Êtrangères de S M.le Roi des Pays-Bas, a lhonneur de joindre h la présente note
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(Get.) Belgrado.

UF ue onverscheidene Kerkqen
(Nota van den Pauselijken Internuntius.)ïvntme \

AMENTI praestandi ante consecrationem ah

Pontiücale
EpSC°Patum ' transcripta ex Libro

,
cui titulus :

Pontificale Komanum Clenicntis VIII ac Urbani VTTT
autontate recoqnitum .

Ecclesiae, et Domjno ISostro, Domino . . . par)f)fi
Suisque successoribus canonice intrantibus. Non ero in ’cónsilióaut

.

consensu, vel facto, ut vitam perdant, aut membrum seucapientur mala captione, aut in eos violenter mamis quo modohbet mgerantiir, yel injiriae aliquae inferantur, XÉ q „aXtocolore. Consilium vero, qnod mihi creditnri snnt, per i autNuntios soos, seulitteras, ad eornm damnum, me seitnte „èr,1üpandam. Papatum Lomanum et Regalia Sancti Petri adiutor eisex o ad retmendum et defendendum
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Lr Apostolicae Sedis in eundoonounce tractabo, et in suis necessitatibus adjuvabo Jux-honores, prxvxlegia et auctoritatem Sanctae Romanae Ecclesiae’Dominx nostrx I apae et successorum praedictorum

, conservare’defendexe, augere et promovere curabo. Neque ero in consilio’vel facto, seu tractatu m quibus contra ipsum Dominum Nostrumvel eamdem Romanam Ecclesxam aliqua sinistra, vel praeiudicialiapersonarum^urxs honoris, status et potestatis emum mLhinentÏ
diom bntl

qmbUSCUmqUe tractari
’ vel procurari novero, impe-
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r
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P0S

yei affe^
0 CitiUS P° tei'°’ siSpifi^bo eidem

pervenire. Regulas Sanctor^rPaSr, CL orÊoï^Ï"

schismatxcos et rebelles eidem Domino Nostro
, vel successoribuspraedxctis, pro posse persequar et impugnabo Vocatnq atl Svn l
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vicissim mandata Apostolico hurniiitor reoipiam
’
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et

stme exequar. Qnod si lc^i„
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a
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ertu,

v nuntium “> loc speciale man-datum habentem, de gremio mex capituli, aut alium in dignitate
EccRsmstiCda constxtutum, seu alias personatum habentem

g
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“ deficxentxbus, per dioecesanum sacerdotem
, et clero
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e omnino, per ahquem alium Presbyterum saecularem, vel
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tatlS Ct reIigionis ’ de supradictis omnibusplene xnstructum. De bujusmodx autem impedimento docebo per
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8anCtae Romanae Ecclesiae Cardinal^,xoponentem in Congregatione Sacri Concilii, per supradictum
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‘
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P
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tuil°Eccles^
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’ etiam cum consensu Capi-tulx Ecclesiae meae
, xnconsulto Romano Pontifice. Et si ad
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C°ntentas
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e°. ipso incurrere volo. - Sic me Deusacljuvet, et baec sancta Dei Evangelia.

FORMULIER VAN DEN EED, vóór hunne zalving (con-
seciatio) af te leggen door de uitverkorenen tol de betrekking
van Bisschop; overgeschreven uit het boek

, getiteld; Pon-
tificale Romanum Clementis VIII, ac Urbani VHI
auctoritate recognitum. ’

Ik. . . . , . . uitverkorene der Kerk beloof van
a“ij<1 tr0U

!

V “ gclooreaamheid aan den HeX
mede Z ónS?’He™ Si .

gers volgens de kerkelijke wetten benoemd' (canonfce SrLX°s )iIk zal noch door mijn raad, noch door mijne toestemming

biootfVSX
dX.fd

°°r.
dat ^ ™ leven worden

!!» r ri i ^ eenxg_ lidmaat huns ligchaams
; of dat zij onre^t-vaai diglij k (mala captione) gevangen genomen worden, of dat°opeenige wijze de handen met geweld aan hen geslagen worden of

vot^niTSk^ °f °m’egt aa^daan
g
worde, onder "Jk

De besluiten (consilium) of de brieven, die zij mij zullen toe-

aUezante^lN
etZ

"\
regtst

.

1

j

eeks
5 betzÜ door tusschenkomst hunnereza.nten (Nuncii), zal ik, wanneer ik bewust ben dat daaruit

l£
e
,

n
,

eer, i& nadeel kan ontstaan, aan niemand openbaren.

met hSï b
?
hulpzaam zlJn ln het in stand houden en verdedigen

,met behoud mijner orde, van het Romeinsche Pausdom en de pre-

^
S
n moge.

(reg
} ^ *** *«*&* Petrus, tegen wie betrok

kom^r lg\Zant --
(LegatUS

!

Van den Heii;Sen Stoel zal ik bij zijne

hoeven
zf\^f eer bewijzen, en, waar hij die zal be-üoeven, mijne hulp verleenen.

Ik zal het mijne bijdragen tot behoud, verdediging, vermeer-'dering en bevordering der regten
, waardigheden

,
privilegiën enan het gezag der Heilige Romeinsche Kerk, van Onzen Heerden I aus en zijne bovengenoemde opvolgers.

k zal noch door mijn raad, noch door eenige daad of handel-wijs medewerken tot iets waarbij men het verderf of nadeel vannzen Heer of der gezegde Romeinsche Kerk in hun persoon reefwaardigheid, staat _en magt op het oog hebbe.
S00n

- reo to

En ïndien het mij bekend mogt worden
, dat iets dergeliiks doorvie ook wierd gesmeed of voorbereid, zal ik zoodanige

J

hande-hngen tegengaan zooveel in mijne magt is, en er zoo spoedDmogelijk kennis van geven aan Onzen gezegden Heer, of aan iederander door wien Hij van de zaak kaS worden ondm-rigt
Ik zal de voorschriften (regulae) der Heilige Vaders ,°de Apos-tolische

_

decreten
, verordeningen of beschikkingen

, instructien
voorzieningen en __bevelen met al mijne magt in acht nemen enzorg dragen dat zij door anderen worden in acht genomen.ik zal de ketters, scheurmakers en tegenstanders (haereticosschismaticos et rebelles) van gezegden Onzen Heer of zijne boven-

bestójden.
°pvo gers

’ Z0üveel ia mÜa vermogen is, vervolgen en

schdnen
1

’ ik daa !’t<
?
e Sloepen word, ter Synode ver-
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betrükking,en van alle aangelegenheden van welken aardoofc be ioorenoetot den staat mijner Kerk, tot de tucht dergeestelijkheid__en van het volk, en eindelijk tot de zaligheid derzielen aan mijne trouw overgegeven
; en ik zal op mijne beurt de

^rüatoïon
T «‘“"«‘'güjt outvaugra en aoo «verig moge-

BijaWien ik door eene wettige verhindering daarin belet mogtzijn
, zal ik al het boven genoemde doen waarnemen door eenfnafgezant Nuncius)

, bepaaldelijk daartoe aangewezen en van een
uitdrukkelijke!! last voorzien

,
hetzij uit den boezem van mijn
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kapittel, of door een anderen persoon met geestelijke waardigheid

bekleed, of op eenige andere wijze daartoe bevoegd (personatum

habentem) ,
of bij ontstentenis van deze allen ,

door een diocesaansch

priester, en bij algeheelen gebreke vaneen zoodamgen geestelijke

(Clero deficiënte omnino), door eenigen anderen wereldlijken ot

ordesgeestelijke (Presbyterum saecularem vel regularem) van

erkent?goed levensgedrag en godsdienstigheid, en van al het bo-

venstaande ten volle onderrigt. Ik zal niettemin van zoodanig

beletsel kennis geven, door overlegging der wettige bewijsstukken,

aahden betrokken kardinaal der Heilige Romemsche Kerk; zullende

die bewijsstukken door tusschenkomst van den bovengenoemden

afgezant Nuncius) in de Congregatie van het Heilige Gonciuum

worden overgebragt.
, ,

De bezittingen, eindelijk, tot mijne tafel (mensa) behoorende,

zal ik niet verkoopen ,
noch ten geschenke geven, noch verpanden,

noch afstaan of op eenige wijze vervreemden, zelfs met met toe-

stemming van het kapittel mijner kerk, zonder het Hoofd der

Romeinsche Kerk (Pontifex Romanus) te hebben geraadpleegd,

En indien ik tot eenige vervreemding van dien aard mogt over-

"aan, erken ik mij zelven strafbaar overeenkomstig elke verorde-

ning waarbij daartegen straffen worden bedreigd.

Zoo waarlijk belpemij God en deze Heilige Godes Evangeliën.

(XXII. 9.]

NOTA van den heer Minister van Buitenlandsche Zaken van

Z. M. den Koning der Nederlanden aan Mgr. Belgrado ,

Pauselijken Internuntius te ’s Hage.

La IIaye, 6 Juin 1853.

Le soussigné ,
Ministre des Affaires Étrangères, s empresse

d’accuser la' réception de la note de Mgr. lTnternonce Apostolique

du 4 de ce mois ,
a laquelle se trouvait jointe copie de la formule

du serment généralement prêté par les évêques, précedemment

h, leur consécration épiscopale.
. , ,,

En remerciant Mgr. lTnternonce de la promptitude avec laquelle

il a bien voulu accéder a la demande du soussigné ,
tendant a

obtenir communication du dit formule ,
il prend en meme temps

la liberté de faire observer h Mgr. Belgrado, que sa note du 2J

Mai dr. ne fesant aucune mention de celle qui a éte présentee a

Rome par Mgr. le Comte de Liedekerke ,
et de laquelle il connait

toute la portée ,
il semblait permis de supposer que nul rapport

n’existait entre ces deux pièces, et le soussigné savait doublement

gré au St. Siége d’une communication qui dès-lors paraissait avoir

tout le caractère d’une action spontanée.
.

Toutefois Mgr. lTnternonce Apostolique ayant énonce a eet egard

une opinion différente ,
le soussigné a 1’honneur de lm demapder

positivement par la présente, si la communication du 2 J Mai dr.

doit, non seulement d’après 1’opimon personnelle de Mgr. lintei-,

nonce, mais encore d’après les intentions de son Gouvernement

être considérée comme la réponse du.St. Siége a cette partie de

la note du Comte de Liedekerke
,

qui se rapporte au. serment

des Évêques. Si tel est le cas ,
le soussigné aime a croire que le

Gouvernement Pontifical ne tardera pas a lui faire parvenir ega-

lement la réponse ?i la note susmentionnée dans son ensemble.

En attendant le soussigné saisit etc.

Au préambule déja cité viennent s’ajouter les plamtes tou-

chant la publicité donnée è, 1’allocution Pontificale du 7 Mars , et

en outre quelques observations sur le langage qui a été tenu

dans la même allocution ,
en usant d’expressions non conformes il

la dénomination littérale du Royaume des Pays-Bas, et de plus,

comme il est dit ,
contraires a la partie non-Catholique de eet Ltat.

Venant ensuite a parier de 1’objet principal . 1’on déclare

1’intention dans laquelle est le Gouvernement Royal d’examiner

avec maturité le fait du rétablissement de la hiérarchie Catholique

en rapport avec la loi fondamentale du Royaume, et son dessein

de faire ensuite part au St. Siége du résultat de ses délibérations.

Et finalement ,
la note se termine par la demande d éclaircisse-

ments sur la formule du serment , a prêter par les prélats des églises

épiscopales rétablies, manifestant, en outre, le désir de con-

naitre dans quelle disposition serait le St. Siége relativement il

quelque modification que le Gouvernement Royal jugerait utile,

pour 1’avantage des Catholiques mêmes ,
d’introduire dans 1 orga-

nisation de la hiérarchie épiscopale.

S’acquittant de son devoir, le soussigné s est empressé de placer

la note de Votre Excellence sous les yeux de Sa Saintete, et

maintenant il apporte le même empressement a Lui commumquer

la réponse qu’il a été chargé d y faire..

Yotre Excellence connaissant parfaitement tout ce qui s est

passé entre la Nonciature Pontificale a la Haye et le Ministère

Royal des Pays-Bas longtemps avant que le St. Siége ne procedat

a la mise en exécution de la hiérarchie ecclésiastique dans ces

contrées ,
le soussigné croit tout-a-fait inutile de retracer ici la série

des Communications qui furent échangées entre les deux hautes

parties ,
et cette nécessité se fait surtout inoins sentir après ce

que les journaux Néerlandais même£ ont publié sur ce sujet il

Foccasion des interpellations parlementaires y relatives,. faites

aux prédécesseurs des hommes distingués composant le Mimstere

Ce fut alors qu’on dut reconnaitre et déclarer ne pas subsister

la promesse supposée d’une communication ultérieure quant au

temps ct au mode que le St. Siége se réservait de choisir pour

mettre a exécution la mesure en question; toutefois quand bien

même le Gouvernement Royal eüt cru convenable qu’une telle com-

munication lui fut faite, néanmoina son absence ne saurait con-

stituer aucun titre d’irrégularité de la part du St. Siége après

les participations officielles et complètes qu’il avait, dans le temps,

et par le moyen de son représentant, adressées au Gouvernement

Royal sur 1’essence de la chose
;
participations qui ont été suivies

de la déclaration faite sans restriction par le Gouvernement meme

qu’aucün obstacle ne s’oppose a la libre_orgamsation ,
par le St.

Siéo-e, de 1’Église Catholique dansoie-e u« — _ dans les Pays-Bas, vu le principe

établi’ dans fa loi fondamentale du Royaume, qui y laisse il

chaque communion religieuse la liberté de s appliquer telle forme

d’oro'anisation qui peut lui convenir : cette déclaration est contenue

dan? la note de monsieur le Ministre des Affaires Etrangeres en

date du 24 Mars 1852, répondant aune communication otticielle,

qui lui avait été faite a ce sujet par lTnternonce Pontifical a la

Have, le 5 Décembre de 1’année précédente.

Cependant le St. Siége, aimant a donner des preuves de cette

condescendance avec laquelle il a 1’habitude de proceder partout

oh les circonstances le lui permettent, ne s est pas abstenu de faire

parvenir au Ministère Royal, en employant a eet eflet la yoie

officieuse, la communication ultérieure desirée ,
et le St. Mi ge

possède des documents positifs, d’oüil résulte que cette commu-

nication a été réellement faite a plusieurs membres du Ministère

[XXII. 10.]
o ui peu après se démit de ses fonctions, et qu’il cette occasion

Pon a pu s’assurer relativement a eet objet que 1 érection des

NOTA van den Kardinaal ,
Secretaris van Staat ,

aan den

gezant van Z. M. den Koning der Nederlanden bij den

Heiligen Stoel.

cinq éo’lises épiscopales n’aurait il rencontrer aucune opposition.

Telle étant donc 1’histoire des faits, le St. Siége cherche vaine-

T R A D U C T I O N.

Des chambres du Vatican, le 1" Juin 1853.

Par sa note en date du 10 Mai dernier Votre Excellence, nu

nom de son Royal Gouvernement , adressait au soussigné, Cardinal,

Secrétaire d’État de SaSainteté, une communication relativc aux

actcs ,
qui depuis peu avaient été publiés par le St. Siége pour 1 or-

ganisation de la hiérarchie épiscopale Catholique dans le Royaume

des Pays-Bas. . ,

Dans le préambule do la susdito note on so réferehuno piteo-

dente manifestation ,
c’est-ii-dire h une lettre mimstéaelle qui, peu

de temps auparavant, avait été verbalement communiquéo au sous-

pjivné par Votre Excellence , et ayant pour objet de faire connaitro

le° déplaisir qu’avait éprouvé le Gouvernement Royal de co que

du cóté du St. Siége on 1’avait laissé sans avis préalablo sur la

mesure qui allait s’accomplir au moyen des actes ci-dcssus

mentionnés.

ment il découvrir le fondement des plamtes et des declarations

contenues dans la lettre ministérielle dont il est fait ci-dessus men-

tion ,
tandis qu’au contraire il lui semble d avoir de son cóU

fait tout ce qui était nécessaire pour que le Gouvernement Royal

des Pays-Bas put être préalablement et sutfisamment informe des

dispositions Pontificales arrêtées d avance.

11 est en outre difficile de comprendre comment la publicité don-

née ii 1’allocution Papale du 7 Mars ait pu devemr un objet

d etonnement pour le Gouvernement Royal, car autant il est \ ïai

que les allocutions que Sa Sainteté a 1’habitude de prononcer dans

le eonsistoire, ont souvent pour thème certaines matieres dont

la connaissance est renfermée dans la spheredc.ee consed sacré

,

autant il est positif que 1’on ne comprend ordinairement pas dans

la cntémjrie de ces matières les événements publics en rapport avec

L Xêts généraux de 1’Église: d’oü il résulte que Fon
. Ja«m-

tume de répandre ,
encore par la voie de la presse pubhque , les

allocutions Pontificales destinéos il les annoncer, et ce
^

serait faire

ici une chose superfluc, et en même temps bien trop longue, que

de réproduiro ,
suivant leur ordre de dates ,

les exemples qui ont

déja eu lieu de publications semblables.
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De même que par rapport k sapublicité, amsi que par rappor

a sa teneur, il semble que 1’allocution du 7 Mars ne soit pas de

nature k devoir fournir au même Gouvernement Royal aucun motif

d’en être iustement blessé.

Comme il n’est pas entré dans la pensée de ce sage Gouvernement

d’insister sur les expressions employées pour énoncer le Royaume

des Pavs-Bas ,
de même auSsi le soussigné n est pas d avis qu un tei

incident puisse mériter la peine d’entrer ici dans des explications

particulières , car il nest pas k supposer que 1 on ne connaisse pas

aussi bien que tout autre chose généralement connue ,
la denomi-

nation compétente k ce Royaume ; et d’ailleurs personne n ignore

que quelquefois, en fesant passer des nomenclatures ou aes termes

particuliers d’une langue dans une autre, il faut employer la voie

phraséologique dans la vue de mieux conserven la digmte des ex-

pressions alaquelle ne se prête pastoujours une traduction lit-

Z JlQ 1 p

La'note fait ressortir davantage et même proteste contre

nuelque souvenir liistorique reproduit dans lallocution pour rap-

pier les hostilités dont la religion Catholique, en des temps re-

rnlés tut 1’obiet dans les mêmes contrées auxquelles s applique

le rétablissemint de la hiërarchie épiscopale. Pourtant en ceci

1’acte Pontifical ne fait qu’indiquer a peine et rapidement ce qui

se trouve si amplement rapporté dans les écnts d auteurs historiques

non seulemcnt Catholiques mais aussi Protestants ,
lesquels

,

se

sont appliqués a reproduire impartialement la ventable histoire

de
Qu’il soit toutefois permis au soussigné de faire observer que

dnns le cas ou il conviendrait au Gouvernement Royal de portei

plus grande altention sur le texte de 1'allocution PonuGcale,

il y trouvera tout motif d’éloïgner entierement de
,

sa pensee l nn-

pression facheuse qu’il en avait reipie, pmsque Ion y fait bien

ressortir la juste comparaison entre les adversites auxquelles les

Catholiques de ces régions furent autreibis exposés, et iamei-

leure condition ,
jlevenue leur partage, dans les temps posterieurs

et spécialement dans le temps actuel
,
grace k la bienveillanteüis-

position du Souverain règnant k leur égard, ainsi équiLé

et k 1’esprit éclairé de ccux qui_le secondent dans la dnection

et la haute administralion des Etats Royaux.

1/établissement de la hiërarchie Catholique etant dans le

Rovaume des Pays-Bas une conséquence naturelle du bon droit

assuré aux Catholiques par la loi fondamentale du Koyaume,

droit solennellement reconnu et déclaré par le Gouvernement

Koyal dans 1’acte ministériel cité ci-dessus, le Samt biége ne voit

pas en quoi consiste le doute qui peut avoir induit_ le Gouver-

nement k se proposer 1’examen attentif et consciencieux que la

note de Votre Excellence fait entrevoir, afin d’exannner dans quet

rapport se trouve 1’événement de la dite hiërarchie avec. les dis-

positions de la loi fondamentale énoncée. Néanmoms et ainsi que

cela est exprimé, comme il entend diriger consciencieusement uil

tel examen ,
1’on ne peut douter qu’un gouvernement qm n est

inférieur k aucun autre par sa sagesse et sa loyauté traditionnel-

les ne se montre conséquent,aux formelles et précédentes decla-

rations ,
et qu'il ne soit pour reconnaitre entièrement ce qui est

devenu un fait légalement accompli et consommé, fait sur lequel

1’on ne pourrait raisonnablement revenir dans le but d en alterer

1’essence, ou les formes qui s’y rattachent intimement.
.

tailleurs

le Gouvernement lui-même, dans son jugement éclairé et éleve,

ne pourra se dissimuler qu’aucun. titre d’exception ne saurait,

dans le cas présent, tirer son origine de ce que dans les lois de

1’État il n’est fait, d’une manière expresse, aucune mention de

1’organisation d’églises, puisqu’un tel droit ,
de même que pour les

nutres ,
aussi pour les Catholiques est sullisamment compiis dans

le princioe général établi par les lois du Royaume, k savoir que

chaque communion religieuse est libre de se donner cette organi-

sation qui lui convient.
m ,

Et pour plus grande preuve de ce qui précede, il convient de

citer ici textuellement la conséquence que ,
relativement k ce

sujet, la note ministérielle si souvent mentionnée en a justement

'

Dans celle-ci, après avoir posé que » d’après, les principes de

la loi fondamentale du Royaume chaque eommunion religieuse

est libre de se donner 1’organisalion qui lui convient”, — Ion

venait k conclure : » En conséquence rien de ce coté ne s’oppose

a ce que 1’Église Catholique des Bays-Bas ne soit librement orga-

nisée par le Saint Siége”, — laquelle conséquence vient pleme-

ment k propos comme étant déduite du cas concret du dessem

manifesté par le Saint Père d’organiser la hiërarchie épiscopale

pour les Catholiques des États Néerlandais.

E’on ne saurait au reste s’imaginer comment, en retoumant a

des formes plus régulières, en vertu de son bon droit reconnu,

TÉ°lise Catholique dans le susdit Royaume pourrait jamais offrir

le danser de quelque influence moins favorable aux rapports de

l’ordre° publique. En effet ,
d’un coté il est connu k tous que les

Catholiques, par devoir de religion, ont et reconnaissent 1’obliga- i
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tion de respecter les autorités légitimement constituées ; et de

1’autre
,
que la réorganisation de leur hiërarchie épiscopale n apporte

aux a-Catholiques aucun préjudice dont ils puissent raisonnable-

ment s’alarmer. . , - .

Et pour donner plus de poids k cette observation, il devient

ici k propos de faire réfléchir, sans crainte de s’éloigner de la

vérité, que toute 1’afifaire dont il s’agit, va finalement se réduire

a une pure modalité de régime plus convenable k 1’assistance

spirituelle des Catholiques et en même temps plus appropnee aux

nations civilisées , sans que du tout il en résulte aucun grave

changement de nature k troubler la condition de ceux professant

un autre culte. Les pasteurs assignés aux Catholiques sont en

majeure partie ceux-lk mêmes qui jusqu’icï investis déja du

caractère épiscopal sous une autre dénomination, en ont rempli

les fonctions pastorales.

Ensuite, les dispositions émanées k ce sujet du ot. biége on

en général été combinées avec la mesure de prudence et de cir-

conspection propre k écarter entièrement tout prétexte k des agita-

tions blamables. C’est pourquoi 1’on a lieu de croire, et le ftt.

Siéo-e en est bien persuadé, que les clameurs qui se sont élevées

dans la circonstance actuelle, ne pourront avoir aucune efficacitó

pour diminuer la confiance que les Catholiques mettent dans la

paternelle protection de leur magnanime Souverain et de son

Gouvernement, dont la justice ne laisseraït certamement pas

manquer k cette portion fidéle de sujets le gage correspondant de

la bienveillante affection avec laquelle ils ont toujours eu coutume

de les regarder. .. ,

Ici pourtant le soussigné ne croit pas pouvoir laisser san3 obser-

vation ce passage de la note oü, en poursuivant le discours sui

1’espèce d’examen que Ton se proposerait d’instituer relativement a

1’événement accompli, on ajoute que dans cette circonstance Ion

s’appliquera aussi k rechercher si tout ce qui regarde ,1’exécution

et la conservation de la liberté garantie k tous les différents

cultes religieux
,
peut donner lieu k des questions d’une nature

diverse de celles qui doivent se traiter dans^le royaume, et etre

résolues par les autorités du pays ,
sans que l immixtionou linter-

vention d’aucun prince ou d’aucune autorité étrangère puisse etie

tolérée.
.

L’opinion que nourrit le soussigné
^

de la haute sagesse
.

du

Gouvernement ne lui permet pas de óroire que par les expressionS

dont il vient d’être fait mention, 1’on ait voulu entendre que le

Rapé veuiile s’immiscer dans les affaires intérieures relatives a

1’administration de 1’État Néerlandais, Toutefois_ 1’on ne croit

pas hors de propos de bien faire remarquer ici que de iclles

immixtions ne sont pas dans 1’esprit du St. Siége,
_

qui reconnait

et respecte 1’indëpendance des gouvernements. Dailleurs, comme

il a été établi par la loi fondamentale, et déclaré par la note

ministérielle du 2-1 Mars 1852, que 1’Église Catholique des Pays-

Bas était libre de s’organiser suivant les attributions qui lui sont

propres ,
il est naturel qu’elle ait procédé k^ cette organisation

d’après les lois écclésiastiques et que la éite^ Ëglise fesant partie

de 1’Église universelle ,
et ayant par cela même avec celle-ci un

chef commun dans la personne du Pontife Romain, en vertu ae la

primauté qui Lui appartient , doit dépendre de ce chef en ce qui

concerne ses rapports religieux.
,

Le soussigné passant maintenant aux deux demandes d expli-

cations, exprimées k la fin de la note, doit, quant a la première,

donner k considérer k Votre Excellence que, bien que parmi les

soins qui appartiennent aux évêques, selon la formule du serment

telle qu’elle est pour eux généralement presente par le ntuel

Romain ,
il s’en trouve qui k la première vue pourraient fane

naitre quelque appréhension dans 1’esprit du Gouvernement des

États de religion mixte; néanmoins la chose ne doit pas s’inler-

prêter dans la stricte acception des mots ; car 1’injonction dont

1’on entend ici parler, se reduit en réalité k 1 obligation appar-

tenant aux évêques de surveiller le maintien des saines doctrines,

en tachant par des avertissements et autres moyens moraux qui

sont propres k leur gestion épiscopale, d’empêcher la séduction

que quelqu’un chercherait k faire pénétrer parmi les fidèles confies

k leur gouvernement pastoral.

Cependant le St. Siége ayant pour coutunm de régler autant

que possible les choses en raison du besoin des lieux et des temps ,

s’est déia déterminé k introduire, par rapport k différents Etats,

dans la susdite formule les modifications qui pourraient convemr

k la position diverse des pasteurs sacrés.

C’est pour cette raison que le soussigné se trouve en mesure de

déclarer k Votre Excellence, que pour les Evêques des églises

rétablies dans le Royaume des Pays-Bas, 1’on va établir la for-

mule modifiée précisément dans la partie k laquelle elle a entendu

faire allusion.
. , .,

Pour ce qui regarde ensuite 1’autre point, le soussigné croit

que des considérations qui précédent 1 on peut suffisamment

déduïre la difficulté dans laquelle se trouverait le St. Siége de

pouvoir adhérer k des vues de changement dans la hiërarchie
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episcopale déjk constituée, pour quelques endroits du royaume
susdit. Ces vues sont, dès-a-présent signalées par Votre Excel-
lence avec une spéciale application au cas de rétablissement

eflfectif d’un siége archiépiscopal ou épiscopal dans les villes

d’Utrecht et de Harlem, tu égard aux effets qui pourraient en

résulter pour la susceptibilité des a-Catholiques
,
qui dans ces deux

villes constituent la inajorité de la population. Cependant la

liberté appartenant aux Üatholiques de s’organiser comme il leur

conviendraït par rapport a leur culte religieux, ayant été établie

ct reconnue sans aucune restriction, il est naturel que 1’organi-

sation ait eu effet dans ces lieux oü , en d’autres tcmps
,
se

trouvaient érigés les siéges épiscopaux.

D’un autre cöté, comme déja on 1’a observé, il ne saurait résulter

de la systématisation qui a eu lieu de 1’Église Catholique aucun
désavantage pour ceux proféssant une autre religion dans les

pays oü ils sont établis; le cas ne renfèrmant aucun élément
par leqnel la position dont ils jouissent également en vertu des

lois du royaume par rapport a leur culte, puisse subir la moindre
altération.

Au 'surplus, il est utile de faire remarquer ici, comment le

St. Siége, ayant bien pris en considération la nature des pays
habités par des population s de religion mixte, eut dès le principe,

soin de faire parvenir aux cinq évéques les instructions aualogues

a ce qu’exigeait la prudence, autorisant même quelqu’un d’eux

spécialement sous le rapport de la résidence, dans le cas oü, dirigé

par des motifs de prévoyance, il serait jugé plus expédient de
la constiluer provisoirement ailleurs que dans le lieu principal,

ainsi que préeisement cela a été jugé utile notamment par rapport
a la première des deux ville3 précitées.

Dans ces dispositions, dictées par la prudence, il sera sans doute
agréable a S. M. ainsi qu’ii son Gouvernement, de reconnaitre

une preuve évidente de 1’intérêt que prend le St. Père non
seulement de seconder, pour autant que cela soit en son pouvoir,

mais encore de prévenir leurs respectables désirs.

En priant Votre Excellence de porter ü la connaissance de
son illustrc Gouvernement les arguments contenus dans la présente

note
,

le soussigné saisit etc.

{Gct.) J. CAKD. AnTOXELLI.

[XXII. 11.]

NOTA van den Nederlandschen gezant te Rome aan den Kar-
dinaal

, Secretaris van Staat van Z. II. den Paus
, den

''listen Junij 1858 uit 's llage aan dien gezant verzonden.

Le soussigné
, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas , s’étant empressé de commu-
niqüer a sa Cour la note, que Son Éminence Mgr. le Cardinal,
Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté, a bien voulu lui faire parvenir
sous la date du Ier Juin, touchant 1’organisation de la hiërarchie

épiscopale Catholique dans le Royaume des Pays-Bas, vient

d’être autorisé a y faire la réponse qui suit.

Dans la note que le soussigné, d’après les ordres du Roi son
Auguste Souycrain, a eu 1’honneur de remettre le 10 Mai der-
nier a Son Éminence, il a d’abord appelé 1’attention du St. Siége
sur l’impression que rallocution du 7 Mars dernier avait pro-
duite, et par sa nature avait du produire sur 1’esprit du Roi des

Pays-Bas et sur celui de la population du Royaume.
II croyait devoir suivro celte marche, non seulement pour

garantir 1’honneur de son pays ,
mais aussi aiin de mettre le

St. Père ü móme de détruire cette impression en expliquant
lelie phrase de i’allocution qui peut-être avait été mal comprise.

C’cst avec un regret bien sincère que le soussigné doït avouer
ne j)as avoir trouvé des explications complètcment satisfesantes

dans la réponse obtenuc de la part de Sa Sainteté.

Toutefois, lc Gouvernement Nécrlandais, n’ayant en aucunc
manière le désir de rendre difficile ü guérir la blessure, qui

malhcureuscment et sans nul doute contrairement a 1’intention du
St. Père, a été faite, lo soussigné croit utile de s’abstenir

d’entamer une nouvelle discussion a ce sujet. II se bornera a
observer, que le Gouvernement Pontifical n’a pas bien saisi ce

qui a été dit sur ce point dans la notc du 10 Mai, s’il croit

que le Gouvernement Néerlandais s’est plaint de la publicité

donnée a rallocution précitée. C’est le texte même de cctte

allocution, qu’on savait d’avance être destinée a la publicité et

qui a été communiquée pffieiellement au Gouvernement du Roi
des Pays-Bas, qui motiva les plaintes et la protestation eontenues
dans la note du 10 Mai. et la justesso des observations enmmu-
niquées a eet égard so trouvo conlirmé par 1e fait, que lo St.

Siége dans sa réponse du Ier Juin donne eluirement ü entendre,
que par la nature de 1’objet auquel ello 9c rapporto, rallocution du
7 Mars était nécessairement destinée ü la publication. Les Com-

munications qui s’échangent entre souverains , et les manifestes
ou ailocutions qu’un Gouvernement publie relativement a un État
étranger, paraissent devoir soigneusement éviter de faire allusion

a 1’histoire des temp3 réculés , si les événements dont i ls réveil-

lent ainsi le souvenir, se rapportent a des luttes de religion,

qu’heureusement 1’état actuel de la civilisation semble ne plus
permettre de se renouveler.

De soncóté, le Gouvernement Néerlandais n’imitera pas 1’exem-
ple donnée dans 1’allocution susmentionnée , et en abandonnant
cette partie de sa note du 10 Mai et de la réponse de Son
Éminence ,

le soussigné se bornera a renouveler sa protestation.

Le soussigné suivra d’autant plus volontiers cette ligne de con-
duite pour les Communications ultérieures a faire dans sa présente
note

,
qu’il s’estime heureux de reconnaïtre dans le style géné-

ralement conciliant de la réponse de Son Éminence Mgr. le Car-
dinal ,

Secrétaire d’Etat, et dans plusieurs passages qui s’y font

remarquer, le gage d’un désir sincère de faire cesser et de pré-
venir a 1’avenir tout malentendu.

Le Gouvernement du Roi des Pays-Bas étant animé du même
désir, le soussigné ne reviendra plus sur la promesse d’une com-
munication préalable en temps opportun, qui aurait été faite

par Mgr. 1’Internonce, et sur le non-accomplissement de cette

promesse , d’après les informations données par des Ministres qui
ont fait partie du Cabinet Néerlandais. N’ayant aucune connaissance
des documents que Mgr. le Cardinal, Secrétaire d’État, possède, et

qui prouveraient le contraire, mais que Son Éminence n’a pas jugé
a propos de produire, le soussigné doit s’en teniraux informations
données par les ci-devant Ministres du Roi, son Auguste Maïtre.

Cependant, le soussigné se trouve chargé d’exposer avec clarté

et précisïon les principes, qu’après müre délibération le Gouver-
nement des Pays-Bas areconnus vrais, et la ligne de conduite qu’il

s’est tracée en conséquence. II le fait avec d’autant plus de plaisir,

qu’il se plait a croire que 1’adoption de ces principes rendra facile

la position relative du Roi des Pays-Bas et de Sa Sainteté, recon-
nuc par les Catholiques-romains comme leur chef spirituel; et qu’il

en résultera que les sujets de Sa Majesté auront pour tout ce

qui a trait ü leur culte et a son exereïee, une liberté entière pas
autrement circonscrite que ne le veut la loi fondamentale du pays

;

tandis que d’un autre cöté le Gouvernement Néerlandais jouira de
cette liberté d’action dans la sphère de ses droits et de ses devoirs

,

qui lui est prescrite par la même loi fondamentale.

II est possible que le Ministère Néerlandais qui a précédé le

Cabinet actuel , n’a pas exposé assez clairement ces principes , et

qu’en conséquence le Gouvernement de Sa Sainteté n’a pas été a
même de comprendre au juste la position faite aux communautés
religieuses par la loi Néerlandaise.

Toutefois il est juste de faire observer, que dans la note du
24 Mars 1852, émanée de ce Ministère , et dont quelques passages

ont été cités dans la note de Son Éminence Mgr. le Cardinal,

Secrétaire d’État, du l er - Juin, il se trouve d’autres passages qui

n’ont pas été reproduits par Son Éminence le Cardinal Antonelli.

11 y est fait réserve expresse » de la surveillance du Gouverne-
» ment pour le maintien de 1’ordre et de la tranquiliité publique
)) et de 1’obéissance aux lois.” Et un peu plus loin il y est dit

» que le Roi, désireux que tous ses sujets aient la jouissance

» pleine et entière des droits et libertés garantis par la loi fon-

» damentale, est porté a accorder ü ses sujets Catholiques tout

!> ce qu’ils pourraient réclamer de ce chef.”

Mais
,
quelles que soieut les expressions dont on s’est servi

dans ces notes, celles-ei n’ont ni le caractère ui la valeur d’uno

convention ratifiée. Elles restent des simples nofes, servant unique-
ment ü faire connaitre 1’opinion du Ministère

, dont elles sont

émanées.
La note remise par le soussigné le 10 Mai d r

- ne met pas en
doute

,
que , la constitution du Royaume autorisant le libre exercice

de toute religion ,
1’organisation inférieure des communautés reli-

gieuses pour tout ce qui a trait il 1’exereice du culte
,

doit être

laissé ,
d’après 1’esprit de la loi fondamentale , au libre arbitre

des communautés elles-mêmes. Dans cette note on a seulement

fait observer que ce droit n’est pas articulé en tenues exprès

dans la dito loi.

Le Gouvernement du Roi des Pays-Bas ayant actuellement exa-
miné mürement et ü lond toutes les questions qui se rapportent

a eet objet aussi. ditficile que délicat, et ayant arrêté son opinion,

la fera connnitro succinctement au St. Père, pour donner, et

uniqueraent par cc motif , une nouvelle preuvo des égards qu’il a
pour Sa Sainteté.

II le fait avec d’autant plus de confiance que le St. Père lui-

même a la conviction
,
que si d’une part le Roi des Pays-Bas n’a

ni le droit ni le désir de s’immiscer dans des matières ayant trait

a la croyance religieuse de Ses sujets et au libre exerciec du
culte qu’ils professent, de sorte qu’ils peuvent entrer en corres-

pondanoe sur ces matières avec le personnage vénéré qu’ils con-

sidèrent comme leur chef spirituel , d’autre part aussi nul étranger
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n’a le droit d’agir en leur nom ou de faire des réclamations

ou des demandes h eet égard.

Sous ce point de vue le Gouvernement Néerlandais a re9u avec

satisfaction la déclaration expresse
,

si bien en harmonie avec la

conduite constante de Sa Sainteté qu’elle paraitrait presque super-

flue
,
que le St. Père respecte 1’indépendance des autres Gouver-

nements, et ne veut s’immiscer en aucune manière dans les affaires

intérieures dun autre pays.

Or, ces réserves posées ,
et dans 1’intention susindiquée

,
le

soussigné est chargé
,

et il a 1’honneur de porter a la connaissance

du St. Siége

,

que, la loi du 18 Germinal an X ayant encore force de loi

pour sa totalité dans une province du Royaume des Pays-Bas (le

Limbourg) et dans quelques districts d’une autre province (la

Zélande), et pour plusieurs de ses dispositions dans les autres pro-

vinces, il est de toute nécessité, avant de pouvoir donner suite a

1’organisation d’une communauté religieuse
,
que le principe libéral

de la loi fondamentale soit mis en exécution générale et uniforme

par une nouvelle loi qui abroge celles existantes. C’est ia en pre-

mier lieu le but de celle annoncée par le Roi des Pays-Bas dans

son discours d’ouverture de la séance des États-Généraux
;

que cette loi ne touchera en aucune manière au libre exercice

des différents cultes
,
en tout ce qui n’a pas rapport a 1’extérieur

et n’appartient pas au domaine de 1’Êtat
,
sauf les mesures qui par-

aitraient être nécessaires dans 1’intérêt de 1’ordre et de la tranquillité

publique ,
et uniquement dans eet intérêt

;

que par conséquent il ne saurait être question de considérer

1’organisition de la hiërarchie épiscopale des Catholiques-romains

comme un fait accompli et consommé, puisque jusqu’ici tout ce

qui a eu lieu a eet égard
,
n’a été fait qu’unilatéralement

,
et que

seulement lorsque la loi, qui le permettra, aura été votée, le

Gouvernement du Roi des Pays-Bas sera a même d’admettre ce fait

et d’entrer en correspondance avec les prélats Catholiques-romains

,

sous les nouveaux titres qui leur seront donnés dans la com-

munauté religieuse alaqueile ils appartiennent , et tels qu’ils seront

permis par la loi, pour les rapports civils qui nécessairementexistent

entre 1’État et les différentes communautés religieuses.

Pour ce qui concerne le serment des Évêques
,
les explications

donnéespar Son Excellence Mgr. le Cardinal, Secrétaire d’État,

ont été re9ues avec le plus vil' intérêt, ainsi que la déclaration

que pour les Évêques des églises rétablies dans le Royaume des

Pays-Bas,Ton va établir la formule de serment modifiée pré-

cisement dans la partie qui pourrait faire naitre des appréhen-

sions dans 1’esprit des gouvernements des États de religion mixte.

Déja sous la date du 29 Mai dernier, Mgr. Belgrado avait

communiqué a la Haye des copies de la formule du serment

canonique a prêter dans les circonstances a venirpar 1’Archevêque

et les Évêques du Royaume des Pays-Bas, préalablement a leur

consécration épiscopale, ainsi qu’a 1’occasion de leur investiture

ou installation dans les siéges archiépiscopaux ou épiscopaux.

D’après les termes mêmes de la note qui 1’accompagnait
,

le

Ministre des Affaires Étrangères dut considérer 1’envoi des copies

susmentionnées comme une action spontanée du St. Siége, et qui

ne se rattachait point aux explications demandées a .Rome. II

apprécia donc doublement cette communication
, et en témoigna

sa reconnaissance bien sincère a Mgr. 1’Internonce. Toutefois,

ces formules ne se rapportant qu’a 1’avenir, le Ministre prit la

liberté de lui demander encore la communication de la formule des

serments, déja prêtés, d’après la rumeur publique, par les prélats

se qualifiant actuellement d’Archevêque et d’Evêque dans les

Pays-Bas.
Mgr. Belgrado s’empressa de satisfaire a cette demande

,
et par

une note du 4 Juin il donna a connaitre, » que, pour lui, il

» reste constaté h la dernière évidence, que les formules modi-
» fiées du serment jointes a sa note du 29 Mai, sont une ex-

j) pression non seulement des intentions bienveillantes du Souverain
» Pontife ,

mais encore qu’elles constituent la réponse la plus con-

» cluante de la part du St. Siége, donnée sur les explications

i> demandées au nom du Gouvernement des Pays-Bas a Son
» Éminence Mgr. le Cardinal, Secrétaire d’Etat.”

Cependant ,
la prestation du serment par les prélats actuels

d’après 1’ancienne formule
,
pouvant être la cause de beaucoup

de difficultés
,

le Gouvernement des Pays-Bas ose espérer que
le St. Père trouvera moyen de les prévenir.

Le soussigné doit faire observer en même temps
,
que la nouvelle

formule des serments
,

communiquée par Mgr. Belgrado , ne
contient pas une phrase dans le sens de celle qui se trouve dans
la formule

,
qu’en vertu d’une délibération du Sacré Collége du 23

Juin 1791 ,
le Pape a adopté pour les Archevêques Irlandais

; cette

phrase est ainsi conejue : » J’observerai toutes ces choses et chacun
» d’elles aussi inviolablement

,
que je suis pleinement convaincu,

i) qu’il ne s’y trouve rien qui pourrait être contraire h la fidélité

» que je dois a Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne et

» d’Irlande et h Ses successeurs au tróne.”

Finalement, en ce qui regarde les changemens qui seraient dési-

rables quant a 1’établissement définitif des siéges archiépiscopaux
ou épiscopaux dans les villes d’Utrecht et de Harlem

, dans
1’interêt de 1’ordre et de la tranquillité publique, le ‘soussigné

se trouve chargé de faire observer, que le Gouvernement du Roi,
mieux que tout autre, est a même de connaitre ce qui pourrait

troubler 1’ordre et la tranquillité dans le Royaume des Pays-Bas

,

et de prendre ses mesures en conséquence.
Cependant le Gouvernement Néerlandais apprécie la sagesse

et la haute prudence du St. Siége
,
qui dès le principe a eu soin

de laisser aux cinq Évêques désignés, spécialement sous le rap-
port de la résidence

,
une certaine latitude , dans le cas oü, dirigés

par des motifs de prévoyance , ils jugeraient plus expédient de la

constituer provisoirement ailleurs que dans le lieu principal. Le
Roi des Pays-Bas aime a y trouver une preuve

,
que la Cour de

Rome ne méconnait par les dangers, que le maintien de 1’ordre

et de la tranquillité publique pourrait courrir dans les villes

susnommées.
Le Gouvernement Pontifical fait déclarer dans sa note , » qu’il a

» pour coutume de régler autant que possible les choses en raison

» du besoin des lieux et des temps.” Cette régie de conduite
,
le

Gouvernement du Roi des Pays-Bas ne peut en douter portera

le St. Père a changer définitivement ce que Sa Sainteté elle-

même a déja par sa détermination précitée au sujet de la rési-

dence, prouvé être exigé par le besoin des lieux et des temps.

Le soussigné saisit etc.

1

[XXVI. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP
, ingekomen in de ëitting

van den 12den julij 1853.

MIJNE HEEREX!

Het Wets-ontwerp, dat hiernevens, van eene bijlage voorzien,

aan U ter overweging wordt voorgelegd, strekt tot goedkeuring
eener dading tusschen het Bestuur der Domeinen en de gemeente
Genemuiden.

De gronden, waarop dat ontwerp rust, zijn ontwikkeld in de
Memorie van Toelichting , waardoor het is vergezeld.

En hiermede
,
Mijne Heeren

, bevelen Wij U in Gode3 heilige

bescherming.

’s Gravenhage ,
den 12den Julij 1853.

WILLEM.

[XXVI. 2.]

ONTWERP VAN WET tot goedkeuring eener dading

tusschen het Bestuur der Domeinen en de gemeente Gene-
muiden.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het belang

van den Staat is , bij dading het geding te beëindigen
,
aanhangig

voor het provinciaal geregtshof in Overijssel tusschen het bestuur

der domeinen en de gemeente Genemuiden , omtrent den eigen-

dom van hooi- , riet- en biezenlanden en water , liggende onder de
gemeente Genemuiden

,
in de provincie Overijssel

;

En gelet hebbende op de wet van den 22sten December 1850
[Staatsblad n°. 99),

Zoo is het
,
dat Wij

,
den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal
,
hebben goedgevonden en ver-

staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De dading tusschen het bestuur der domeinen en de gemeente
Genemuiden ter beëindiging van het geding bestaande tusschen par-

tijen omtrent den eigendom van hooi-, riet- en biezenlanden en

water
,
liggende onder de gemeente Genemuiden

,
in de provincie

Overijssel
,
wordt goedgekeurd, zoodanig als zij blijkens de aan

deze wet vastgehechte kopij van de acte, verleden voor den notaris

mr. W. S. van der Gronden
,

te Zwolle
,
den 13den October 1852

,

is getroffen.

Lasten en bevelen, enz.

Heden den dertienden October achttien honderd twee en vijftig,

compareerden voor ons, meester Willem Steven van der Gronden,
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notaris , residerende te Zwolle
,

in tegenwoordigheid der nage-

noemde getuigen:

de weledel gestrenge heer Jan Petrus Overgaauw Pennis

,

directeur der registratie en domeinen in de provincie Overijssel,

residerende te Zwolle, handelende voor den Staat der Nederlanden,

als daartoe gemagtigd bij resolutie van Zijne Excellentie den

heer Minister van Finantien , van den een en twintigsten Februarij

achttien honderd twee en vijftig, afdeeling domeinen, nommer 46;

contractant ter eener ;
en

de gemeente Genemuiden ,
alhier vertegenwoordigd door den heer

Johannes Zeehuisen junior, burgemeester van de gemelde gemeente

Genemuiden, en de heeren Jan Janszoon van Dalfsen en Roelof

Klaver
,
wethouders der gemeente Genemuiden

,
allen wonende te

Genemuiden, en alhier in gemelde hunne qualiteiten comparerende,

krachtens besluit van den raad der gemeente Genemuiden van
den zevenden Mei achttien honderd twee en vijftig, goedgekeurd

bij besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel van
den dertienden Mei achttien honderd twee en vijftig

,
tweede

afdeeling, nommer 1559
/ios8’ van den een en twintigsten Junij acht-

tien honderd twee en vijftig, goedgekeurd bij besluit van Gede-
puteerde Staten der provincie Overijssel van den eersten Julij

achttien honderd twee en vijftig, tweede afdeeling, nommer 2080
/i428 >

in verband met een besluit van gemelden raad van den achttienden

September achttien honderd twee en vijftig, goedgekeurd bij

besluit van heeren Gedeputeerde Staten gemeld
, van den drie

en twintigsten September achttien honderd twee en vijftig, tweede
afdeeling, nommer 3146

/2 i 48 ï
contractante ter andere zijde;

zijnde de contractanten aan mij notaris wel bekend.

Dewelke te kennen gaven dat zij , onder goedkeuring der daar-

toe bevoegde magt, bij minnelijke overeenkomst wenschen te

beëindigen en finaal af te doen de procedure
,
op dit oogenblik

bankhangig voor het provinciaal geregtshof van Overijssel, tusschen

het bestuur der domeinen, als eischer, en de gemeente Genemui-
den, als verweerderesse

,
betreffende de gronden en aanwassen,

ontstaan sedert den eersten Maart achttien honderd elf, door aan-

spoeling van de Zuiderzee, aan landen aan die zee gelegen onder

en toebehoorende aan de gemeente Genemuiden ; Avelke aanwassen
het bestuur der domeinen van de gemeente Genemuiden reclameert,

op grond van artikel 538 van het Wetboek Napoleon, als zijn

eigendom, en welke bij het kadaster bekend zijn thans onder

sectie B, nommers 789, hooiland groot een bunder vijf en dertig

roeden tachtig ellen
; 786, hooiland, gedeeltelijk, groot drie en zeven

tig roeden veertig ellen; 787, water gedeeltelijk, groot zeven en

twintig roeden; 790, hooiland, groot acht en zestig roeden negentig

ellen; 791, hooiland, groot negenen negentig roeden dertig ellen;

792 ,
hooiland

,
groot zes bunders zes en veertig roeden twintig

ellen; 793, hooiland, groot een bunder zeven en veertig roeden

dertig ellen; 794, hooiland, groot een bunder twee en twintig

roeden vijftig ellen; 795, hooiland, groot acht en negentig roeden

zeventig ellen; 796, hooiland, groot twee en zeventig roeden; 797,

hooiland, groot drie en tachtig roeden zeventig ellen; 798, dijk

gedeeltelijk, groot drie bunders een en negentig roeden twintig

ellen; 799, riet- en biezenland
,
groot twee en dertig bunders negen

entachtig roeden tien ellen; 802, water gedeeltelijk, groot vijt en

zeventig roeden veertig ellen, en 816, weg, groot vijf en tachtig

roeden vijftig ellen
,
benevens een perceel biezenland

,
groot vijf

bunders drie en veertig roeden tachtig ellen, nog niet bij het kadas-
ter opgenomen; — te zamen uitmakende eene grootte van negen

en vijftig bunders negen en vijftig roeden tachtig ellen
; welke

kadastrale nommers vroeger bij het kadaster bekend zijn geweest

onder sectie 33, nommers 195, 195 d, 195ƒ , 195p, 195 h en 196.

Welke omschrijving en aanduiding van de perceelen de con-

tractanten voor juist erkennen en aannemen, krachtens deze acte;

en verklaren de contractanten in hunne respective qualiteiten,

dienaangaande eene dading te hebben aangegaan, onder de navol-

gende bepalingen:

Artikel een. Het regtsgeding tusschen de contractanten, hangende
bij het provinciaal geregtshofvan Overijssel, en waarin bij arrest van
het hot van den twaalfden Octobcr des jaars achttien honderd zes

en veertig aan het bestuur der domeinen is opgelegd te bewijzen,

dat do door hetzelve gereclameerde gronden en aanwassen zijn

ontstaan na een Maart achttien honderd elf, wordt bij deze ge-

schorst, en in geval van de hierna te melden goedkeuring, volgens

de wet vereisekt, voor vervallen gehouden.

Artikel twee. De Staat dor Nederlanden staat bij deze afin vollen

eigendom aan de gemeente Genemuiden, alle zijne regten en gereg-

tigdheden op de hiervoren vermelde pcrccclcn aanwas en gronden,

gekadastreerd als hiervoren vermeld, alsmede het perceel biezenland,

groot vijf bunders drie en veertig roeden tachtig ellen, nog niet

bij het kadaster opgenomen, uitdrukkelijk met al zoodanige regten

en geregtigdheden, als den Staat op die gronden zijn toebehoorende,

en met alle zoodanige lasten en verpligtingen, als de Staat op en

omtrent de afgestane gronden cu aanwassen heeft, jegens en met
Avien, en in welk opzigt ook, en welke, ofschoon alhier niet gespe-

cificeerd, de gemeente Genemuiden voldoende bekend zijn, en deze
zonder eenige reserve voor hare perieul en risico neemt.

Artikel drie. De gemeente Genemuiden neemt aan om te voldoen
aan den Staat

,
zonder eenige korting hoe ook genaamd , eene som

van zes en twintig duizend zeven honderd en vijftien gulden (f 26,715)

,

waarop gemelde gronden en aanwassen
, blijkens het hierbij aan-

gehecht proces-verbaal van taxatie van zes en twintig April acht-
tien honderd twee en vijftig, opgemaakt door drie deskundigen,
Gerrit Kragt , Koop Bakker en Reinier van Nunspeet

,
zijn ge-

waardeerd; welk proces-verbaal is » geregistreerd en debet, zonder
renvooijen, te Zwolle, den tweeden October achttienhonderd twee
en vijftig, deel een en veertig, folio honderd zes en zeventig,
verso vak een

;
verschuldigd voor regt tachtig cents , te zamen

met de acht en dertig opcenten een gulden tien en een halve cent.

De ontvanger, (geteekend) A. C. van Plettenberg” ; en die som te

zullen voldoen in tien gelijke jaarlijksche termijnen, waarvan de
eerste zal verschijnen één jaar na dagteekening der goedkeuring
van de dading door de wet , met bijbetaling eener jaarlijksche

rente
,
gerekend tegen twee gulden vijftig cents van iedere honderd

gulden jaarlijks, te rekenen van af den dag dier goedkeuring.
Artikel vier. De Staat ziet af van alle zoodanige vorderingen

, als

hij tegen de gemeente Genemuiden kan geacht worden te hebben

,

tot vergoeding der genotene vruchten van de afgestane gronden en
aanwassen; en ziet de gemeente Genemuiden daarentegen ook uit-

drukkelijk af van al zoodanige vorderingen, als haar mogten kunnen
geacht worden wegens onderhoud, betaalde lasten en belastingen,

of uit welken hoofde ook, tegen den Staat te competeren.
Artikel vijf. Alle de proceskosten gevallen op en gemaakt ter

zake van voormelde procedure, hetzij door den Staat, hetzij door de
gemeente Genemuiden

,
onverschillig of die kosten reeds door de

gemeente Genemuiden of den Staat voldaan zijn of niet, zullen

zijn en blijven ten laste van de gemeente Genemuiden , en voor
zooverre dezelve door den Staat gemaakt

, nog niet zijn voldaan
geworden door de gemeente Genemuiden, zal zij deze kosten
moeten voldoen binnen ééne maand na de goedkeuring dezer
dading ; edoch alle de proceskosten , die zijn gemaakt in de actie

ten principale
,
na het arrest van den Iioogen Raad der Neder-

landen van den tienden November achttien honderd acht
en veertig, zullen gecompenseerd zijn en blijven, in voege dat
ieder der partijen de door haar na dien datum gemaakte kosten
drage, zonder eenige reserve.

Artikel zes. De voormelde afgestane gronden en aanwassen worden
krachtens deze geacht voldoende en juist te zijn aangeduid, en
afgebeeld op de kaart houdende extract uit het betrokken kadastraal

plan
,
afgegeven door den bewaarder van het kadaster te Zwolle

,

den zevenen twintigsten Maart achttien honderd twee en vijftig,

in verband met de door hem afgegevene extracten uit den legger

der gemeente Genemuiden, op verzoek van den directeur voor-

meld , den een en dertigsten Maart achttien honderd twee en
vijftig; alle welke stukken door partijen, ten blijke van de iden-

titeit zijn geteekend , en te gelijk met deze acte ter registratie

zullen Avorden aangeboden.

Artikel zeven. Alle de kosten gemaakt door en ter zake van
gemelde schatting \'an deskundigen , alsmede van deze dading, en

nog te maken voor hare goedkeuring en finale in-orde-brenging

,

zullen door de contractanten ieder voor de juiste helft worden
gedragen.

Artikel acht. Deze dading zal A\
rorden onderworpen aan de goed-

keuring van de Avetgevende magt ; zij wordt alzoo bij deze uit-

drukkelijk afhankelijk gesteld van die goedkeuring, en zullen,

indien die goedkeuring onverhoopt niet mogt worden erlangd, par-

tijen over en weder worden geacht in hare respective regten en

beweringen te zijn getreden, even als vóór het aangaan der pogingen
tot minnelijke \rereffening dezer procedure.

Artikel negen. Ter executie dezes stelt contractant ter eener

domicilie ten kantore van registratie te ZAvolle; en de contractante

ter andere zijde ten raadhuize van de gemeente Genemuiden,
onder verband als naar regten.

De partijen verklaren geen anderen titel van aankomst te kun-
nen produceren, dan het regt ontleend uit gemeld Wetboek
Napoleon, eu er geeno overschrijving van eenigen titel bekendis
aan hen.

Waarvan acte, gedaan en verleden op den huize Landwijk, in

de gemeente Z avoIIctkerspel, in tegenwoordigheid van Willem
Westendorp, turfschipper, en Johannes ter Horst, schoenmaker,

beiden Avonendo te Zwolle, AArelke beiden , als aan mij notaris bekende

getuigen, deze acte, na gedane voorlezing, onmiddellijk met de

comparanten in hunne respective qualiteiten, en ons notaris ge-

teekend hebben. (Geteekend) O. Pennis, J. Zeehuisen Jr., Jan
Jansz. van Dalfsen, R. Klaver, W. Westendorp, J. ter Horst,

W. S. van der Gronden, notaris.

En dobet geregistreerd met een renvooi, te ZavoIIo, den dertien-

den October 1800 twee en vijftig, deel tAvec en zeventig, folio een

honderd vijf cu zestig, recto vak tAvee. De verschuldigde regten
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bedragen in hoofdbelasting vijf honderd vier en dertig gulden «

veertig cents, te zamen met de 38 opcenten, zeven honderd zeven

en dertig gulden en zeven en veertig cents. De ontvanger, (ge-

teekend)
&
A. C. van Plettenberg.

Proces-verbaal van taxatie .

Wii ondergeteekenden >
.

Gerrit Kragt

,

landbouwer, wonende te Mastenbroek, als door

het bestuur der domeinen benoemd deskundige,

Koop Bakker, koopman, wonende te Genemuiden, als dooi-

den raad der stad Genemuiden benoemd deskundige ,
beiden als

zoodanig beëedigd door. den_ heer kantonregter in het kanton

Kampen, den lsten April 1852, en
. , .

Iieinier van Nunspeet ,
landbouwer en veehouder ,

m de gemeente

Kampen wonende, als benoemd deskundige door den heer kanton-

regter in het kanton Kampen ,
den Sisten Maart 1852, en op dien

datum als zoodanig beëedigd ;
— alle drie benoemd ter waardering

van de aanwassen der Zuiderzee, gelegen in de gemeente Genemui-

den waarover tusschen het bestuur der domeinen ,
als eischer, en cle

stad Genemuiden, als gedaagde, is geprocedeerd geworden, gelegen

ten westen van de scheiding tusschen de eigendommen aan de stad

Genemuiden en die aan de stad Kampen toebehoorende ,
welke

aanwassen thans bestaan in een perceel biezenland
,

groot 5 b.

43 r. 80 e., nog niet bij het kadaster opgenomen, en verder als

op dén kadastralen legger der gemeente Genemuiden voorkomende,

in sectie B, n°'. 789, groot 1 b. 35 r. 80 e.; 786, groot 73 r. 40 e.;

787, groot 27 r. ; 790, groot 68 r. 90 e.; <91, groot 99 r. 30 e.

;

792, groot 6 b. 46 r. 20 e.; 793, groot 1 b. 47 r. o0 e. ; 794

,

groot 1 b. 22 r. 50 e.; 795, groot 98 r. 70 e.; 796, groot 72 r.;

797 "root 83 r. 70 e. ; 798 gedeeltelijk, 3 b. 91 r. 20 e. ;
7..),

groot 32 b. 89 r. 10 e. ;
802 gedeeltelijk, groot 75 r. 40 e.; 816,

"root 85 r. 50 e. ,
in welke nommers de vroeger bij het kadaster

onder sectie B, n“. 195, 195c/, 195/, 195^, 195 h en 196 bekend

geweest zijnde, begrepen zijn, en wel om die waardering te doen

vol"ens derzelver tegenwoordige verkoopwaarde ,
— hebben ons op

Zaturda" den 24sten April 1852, na van de kadastrale stukken

betreffende de gemelde perceelen behoorlijk inzage te hebben geno-

men, en wel van een extract uit het kadastrale plan van de

"emeente Genemuiden, afgegeven door den heer bewaarder van

het kadaster te Zwolle den 27sten Maart 1852 ,
en de daartoe

betrekkelijke extracten uit den kadastralen legger, afgegeven

door gemelden heer bewaarder, den 31sten Maart 1852
,
begeven

op gemelde perceelen, en is na behoorlijk gedane opname, met

onderling goedvinden, bepaald de waarde van die perceelen, als

volgt, en waarop wij alzoo dezelve verklaren bij deze te

waarderen, als:

het perceel’ aanwas of biezenland, hetwelk volgens de ten

deze betreffende kadastrale kaart is gelegen bij en langs het

nommer 799, en nog niet bij het kadaster is genommerd, groot

op.

5 b. 43 r. 80 e. op - -

riet en biezenland, n°. 799, groot 32 b. 89 r. 10 e. op

hooiland, n°. 789, groot 1 b. 35 r. 80 e. op

hooiland, n°. 786, groot 73 r. 40 e. op .

hooiland, n°. 787, groot 27 r. op .

hooiland, n°. 790, groot 68 r. 90 e. op .

weg en hooiland, n°. 791, groot 99 r. 80 e.

hooiland, n°. 792, groot 6 b. 46 r. 20 e. op

n°. 793, hooiland, groot 1 b. 47 r. 30 e. op

n°. 794, groot 1 b. 22 r. 50 e. , hooiland.

n°. 795, groot 98 r. 70 e., hooiland op .

n°. 796, groot 72 r., hooiland op . j .

n°. 797, groot 83 r. 70 e., hooiland op .

n°. 798, groot 3 b. 91 r. 20 e., dijk en hooiland op

n°. 816, groot 85 r. 50 e. ,
weg en hooiland op. .

n°. 802, groot 75 r. 40 e., thans water of kanaal op

1,764

11,511

1,057

602
222
572
760

4,412

1,126

1,027

780
588
608

1,368

311
7

en alzoo te zamen op eene waarde van f 26,715

Zegge zes en twintig duizend zeven honderd vijftien gulden.

Aldus dit proces-verbaal opgemaakt en geteekend, te Gene-

muiden ,
den 26sten April 1852. (Geteekend) Koop Bakker,

B. v. Nunspeet, Gerrit Kragt.

En debet geregistreerd ,
zonder renvooijen ,

te Zwolle , den

tweeden October 1800 twee en vijftig, deel een en.veertig, folio

honderd zes en zeventig ,
verso vak een ;

verschuldigd voor regt

tachtig cents, te zamen met de 38 opcenten, een gulden tien en

één halve cent. De ontvanger, (geteekend) A. C. van Plettenberg.

Yoor eensluidend afschrift.

(L.S.) (Get.) W. S. vAx der Gronden, Notaris.

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCEE STAATS-COURANT. 1853. II.

Gezien bij ons, president der arrondissements - regtbank te

Zwolle , tot wettiging der handteekening van den heer mr. W . S.

van der Gronden, notaris te Zwolle.

Zwolle, den 15den October 1852.

(L.S.) (Get.) J. Westenberg, l.P.

Yan wege denzelve,

(get.) Philipson, Griffier.

Yoor kopij conform.

De Secretaris-Generaa l bij het Ministerie

van Finantien

,

Van Hoytema.

[XXVI. 3.]

MEMORIE VAX TOELICHTING.

Het tegenwoordig wets-ontwerp is bij de [Tweede Kamer der

Staten-Generaal in hare zitting van den Helen Maart 185o in

behandeling geweest en aangenomen, doch bij de Eerste.Kamer,

ten gevolge eener onlangs daaromtrent genomen beslissing , on-

afgedaan gebleven.

Het wordt dienvolgens andermaal aan de beoordeelmg van de

Staten-Generaal onderworpen, onder bijvoeging van de vroegere

Memorie van Toelichting, luidende als volgt:

„ In overeenstemming met de wet van den 22sten December luoO

(Staatsblad n°. 99), wordt aan de goedkeuring der wetgeving aan-

geboden eene dading tusschen het bestuur der domeinen en de ge-

meente Genemuiden, in de provincie Overijssel

,

ter beëindiging van

een geding betreffende gronden en aanwassen ontstaan sedert den

lsten Maart 1811, door aanspoeling van de Zuiderzee, aan landen

aan die zee onder de gemeente Genemuiden liggende ,
en aan deze

gemeente toebehoorende. . ,

Het geding is
,
bij dagvaarding beteekend den 9den January 1841

,

begonnen en gegrond op de Fransche wetgeving. Het strekte om

door de arrondissements-regtbank te Zwolle te doen verklaren dat

de kadastrale perceelen, toen bekend onder sectie B, n°. 196., 19o,

195(2, 195/, 195 (
7 ,

195A, en de aanwassen die zich vóór die per-

ceelen in zee uitstrekken en nog niet bij het kadaster opgenomen

en bekend waren, als in en na den jare 1811 ontstaan, eigen-

dom van den Staat zijn en dat ingeval partijen zich omtrent de

delimitatie hiervan niet in der minne mogten kunnen verstaan,

er dan eene geregtelijke zou plaats hebben.

Hiertegen voerde partij aan
,
dat de gereclameerde gronden geene

aanspoeling van de zee, maar wel de voortzetting waren, van

andere gronden der gemeente Genemuiden, waarop art. 5ob van

het Wetboek Napoleon van toepassing zoude zijn.

Yoorts ontkende partij het ontstaan der gronden na 18K;

beweerde zij ,
dat door het woord zee in art. 538 van het wetboex

is te verstaan de zee, dat is het wer.eldwater. hetwelk tot het

jus gentium behoort, waaronder de Zuiderzee met bekend is
,
als

zullende slechts een binnenlandsch meer zijn; ook. stelde, zi] ,

dat het regt van aanwas langs de oevers der Zuiderzee in Overijssel

van oudsher privaat eigendom van den riverain is geweest en dat

er dus verkregene regten zouden worden geschonden ,
en conclu-

deerde zij tot°niet-ontvankelijkheid der actie, omdat de gemeente

Genemuiden, ingevolge het decreet van 11 Januarij .1811, eene

reclame wegens de gerevindiceerde gronden zou hebben ingezonden ,

waarop het Gouvernement ter voldoening aan dat decreet had

moeten beschikken, alvorens het bestuur der domeinen wettig eene

actie in regten konde instellen. .

Bij vonnis der arrondissements-regtbank te Zwolle van den laden

April 1843 is ,
zonder te treden in de beoordeeling der zaak ten

principale, aangenomen, dat, de administrative Deslissing op. de

reclame van Genemuiden niet hebbende plaats gehad ,
de eiscli

van het bestuur der domeinen was prematuur en alzoo niet ont-

T
Van léze uitspraak heeft het bestuur der domeinen geappelleerd.

Partij heeft toen voor het provinciaal geregtshof in Overijssel

verder tegengeworpen dat:

a. » het geding niet wettig kon worden gevoerd op naam

„ van het domeinbestuur ,
uitgeoefend wordende door den Minister

» van Finantien ;

” en
. ..

1 b. >! dat het domeinbestuur door den Koning moest
.

zijn

„ geautoriseerd tot het instellen der onderwerpelijke vordering.

Bij arrest van den 9den September 1844, heeft het geregtshof

in Overijssel echter aangenomen dat het geding regtmatig wordt

gevoerd ter requisitie van het domeinbestuur ,
uitgeoefend wor-

dende door den Minister van Finantien ,
maar overigens het vonnis

van den 19den April 1843 bekrachtigd en voorts bepaald, dat

het overbodig was in een onderzoek te treden der regtsvraag, o

1 het domeinbestuur in allen geval tot het instellen der onderu er-



82

Goedkeuring eener dading tusschen het Bestuur der Domeinen en de gemeente Genemuiden.

(Memorie van Toelichting.)

pelijke vordering speciaal door den Koning had behooren te zijn

gemagtigd.

Tegen het vonnis en arrest heeft het bestuur der domeinen de

cassatie verzocht. Bij arrest van den 6den November 1845 ,
heeft

de Hooge Baad beide vernietigd
, op grond dat de toegang tot den

regter
, bij het decreet van 11 Januarij 1811, gedurende het

administratief'onderzoek niet is gesloten ; dat hij integendeel daarbij

uitdrukkelijk is opengesteld , zelfs nadat het administratief gezag
de reclame mogt hebben verworpen , en dat dit gezag alzoo voor-

de belanghebbende partijen den weg van regten niet heeft gesloten

en geschorst.

De Hooge Raad verwees tevens het geding naar het provinciaal

geregtshof in Overijssel , ten einde verder de hoofdzaak te behandelen
en te beslissen

,
en veroordeelde de gemeente Genemuiden in de

kosten.

Het bestuur der domeinen zette dienvolgens het geding bij het

geregtshof voort , en bij arrest van den 12den October 1846 deed
dit hof daarin uitspraak ten principale.

De Regering zal hier eenigzins omstandig de voornaamste regts-

gronden van dat arrest omschrijven, omdat zij voor de juiste be-

oordeeling der dading van gewigt zijn.

§ 1. Partij heeft hare onbeslist gelatene exceptie, dat het bestuur
der domeinen ageerde zonder speciale magtiging des Konings,
op nieuw aangevoerd ,

maar het hof heeft ze verworpen uit over-

weging dat het Vorstelijk besluit van den 18den Januarij 1815,
waarop de exceptie steunde, niet is gepubliceerd geworden, geene
algemeen verbindende bepalingen inhoudt en slechts eene adminis-
trative instructie voor het bestuur der domeinen is

,
welker niet-

naleving aan derden geene regten kan geven
, noch eenigen invloed

uitoefenen op de bij de wet toegekende bevoegdheid om in regten

te ageren. •

§ 2. Het hof erkent, dat, krachtens de algemeene bepalingen

van art. 538 van het Wetboek Napoleon
,

het domeinbestuur
aanspraak heeft op de gereclameerde gronden, indien zij werkelijk

na de invoering dier wet zijn ontstaan door aanspoeling van de
zee

,
en indien de gemeente Genemuiden niet aantoont te hebben

een verkregen regt op den aanwas in futurum daar ter plaatse.

§ 3. Tegen de bewering van partij , dat de Zuiderzee niet zoude
zijn de zee bedoeld bij gezegd art. 538, wordt bij het arrest aan-
genomen, dat ofschoon de Zuiderzee niet is, gelijk de Oceaan, eene
res communis cvjus dominium non datur , maar eene res publica

,

waarvan het dominium behoort aan het Rijk der Nederlanden
,
en

alzoo tusschen den Oceaan een regtskundig onderscheid bestaat

,

die onderscheiding echter in het bedoeld art. 538 niet wordt ge-
maakt, en de Zuiderzee

,
welke overigens al de overige natuurlijke

eigenschappen der zee bezit
,

bij gevolg geacht moet worden mede
in de algemeene uitdrukking van de zee (la mer) te zijn begrepen

;

hetgeen wordt bevestigd door de toepasselijk-verklaring van den
eersten titel van het decreet van den llden Januarij 1811 ook op
het departement der Monden van den IJssel.

§ 4. Met betrekking tot het verkregen regt , hetwelk de ge-
meente Genemuiden vóór de invoering van het Wetboek Napoleon op
de gronden in geschil zou hebben verkregen , heeft het hof overwo-
gen, dat de stelling van die gemeente, dat zij dat regt bezit krach-
tens en overeenkomstig de vroeger in Overijssel gevigeerd hebbende
wetten, niet is aannemelijk, omdat zij op die gronden niet kan
hebben een verkregen regt krachtens de vroegere wetten

,
vermits

het regt door haar krachtens die wetten uitgeoefend en waarvan
zij geen titel produceert, als zijnde een jus quaesitum ex sola lege

,

ook met die wetten is vervallen.

§ 5. Omtrent het beweren , dat wanneer de gemeente Gene-
muiden in 1811 was eigenaar van het strand, ook de latere aan-
wassen haar zouden toebehooren

,
par droit d'accession

,
krachtens

het Fransche regt, heeft het hof verstaan, dat aanwas geen nood-
zakelijk gevolg van een strand is en alzoo niet behoort tot het

wezen van zulken eigendom, zoodat het regt op den aanwas, dat

niet krachtens titel maar blootelijk krachtens de vroegere wet aan
den eigendom van den grond was verbonden, door de latere wet,
zonder rctroactiviteit voor het vervolg, daarvan heeft kunnen
worden afgescheiden en do gemeente Genemuiden alzoo onder
vigueur der Fransche wet, krachtens regt van accessie, geene aan-
wassen gelegen aan de Zuiderzee, heeft kunnen verkrijgen.

Overigens worden partijen wederkccrig in hare sustenuen tot

het bewijzen van daadzaken gegrond verklaard ,
met toelating

:

a. aan het bestuur der domeinen om door getuigen te bewijzen,
dat sedert de invoering der Franschc wetgeving hier te lande, de
ondcrwerpclijke perceclcn land

,
gelegen aan do zee onder de ge-

meente Genemuiden
,
door aanspoeling van die zee zijn ontslaan ;

en
b. aan do gemeente Genemuiden om door getuigen te bewijzen :

1°. dat do gereclameerde goederen de voortzetting zijn van do

andere gronden der stad Genemuiden
, bekend onder den naam van

de Top, Meente en andere namen;
2°. dat deze landen zijn begrensd aan do eene zijde door de

rivier het Zwarte Water, aldaar bekend onder den naam van het

Zwolsche Diep
,
en aan de andere zijde door het riviertje genaamd

de Venerite
,
vereenigd met het zoogenaamde Oude IJsseÜje

, zijnde
eene oude streng van de rivier de IJssel;

3°. dat aan den zeekant van deze gronden uitkomt een zytak
van den IJssel, bekend onder den naam van de Geide

;

4 U
. dat de stad Genemuiden tijdens de invoering van de Fransche

wetgeving hier te lande
, was in het eigendommelijk bezit van den

oever ter plaatse in geschil en speciaal ook van het terrein in ge-
schil

; en
5°. dat de stad Genemuiden sinds een onheugelijken tijd en

meer dan een derde deel van eene eeuw, vóór gemeld tijdstip,
de biezen heeft verpacht en doen snijden, staande ter plaatse in
geschil, en zich steeds als eigenaar heeft gedragen.

Overigens zijn bij
1

het arrest de kosten tot aan de uitspraak ten
principale gereserveerd.

De gemeente Genemuiden heeft zich van dit arrest in cassatie
voorzien wegens schending van artt. 538, 556 en 557 van het
Wetboek Napoleon en van den eersten titel van het Keizerlijk
decreet van den llden Januarij 1811 , als zijnde bij het beklaagde
arrest verkeerdelijk de Zuiderzee gebragt tot de door de Fransche
wet gebezigde uitdrukking la mer.
De Hooge Raad heeft echter , bij arrest van den lOden November

1848, het beroep in cassatie verworpen, omdat het beklaagde arrest
is eene interlocutoire uitspraak

, waarbij
, zonder iets omtrent de

zaak ten principale te beslissen, twee getuigenbewijzen worden
toegelaten omtrent daadzaken

, waarover het oordeel van den judex
Jacti in cassatie niet kan worden ter toetse gebragt. De gemeente
Genemuiden is verder in de kosten van het geding in cassatie
veroordeeld.

Toen in het voorjaar van 1849 de advocaat van het domein,
belast met de uitvoering van het arrest van den 12den October 1846,
zich op het terrein begaf, om nader in loco het vereischte voor
de bij dat arrest toegelatene enquête op te nemen

, ontwaarde hij
,

dat sedert de instelling der actie het terrein eene groote veran-
dering had ondergaan, en dat zeer waarschijnlijk bij het maken
van het kadastraal plan eene misstelling had plaats gehad. De
verandering was zoo groot , dat zij eene verbetering van het
kadastrale plan en van den kadastralen perceelsgewijzen letrger

noodzakelijk heeft gemaakt , en van daar het verschil in de nom-
mers en perceelen

,
vermeld in de dagvaarding en in de acte van

dading.

Het behoeft wijders geen betoog dat deze verandering en de
misstelling in het kadastrale plan, de limiet van aanwas in 1S11
onzeker gemaakt hebben en het getuigenbewijs bemoeijelijken.

Deze en andere omstandigheden gaven aanleiding tot eenig
verwijl.

Inmiddels toonde de gemeente Genemuiden zich genegen de zaak
in der minne te beëindigen. Twee achtereenvolgende aanbiedingen,
de eene van f 2000 en de andere van f 3000, werden door den
Minister van Finantien van de hand gewezen , als in geeue aan-
merking kunnende komen, terwijl vervolgens aan den Commis-
saris des Konings in Overijssel , welke voor de belangen der
gemeente Genemuiden tusschen beiden was getreden , door voor-
noemden Minister de grondslagen ter beëindiging der zaak bij

dading werden opgegeven.

Tot die grondslagen is de gemeente Genemuiden , na daartoe
door Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel te zijn gemag-
tigd, toegetredeu, en dienvolgens is op den 13den October 1852 de
dading gesloten , waarvan de acte kopijelijk aan het ontwerp
van wet is vastgehecht.

Door de goedkeuring der dading wordt een einde gemaakt aan
een geding waarvan de kosten

, ten gevolge van de door de ge-
meente opgeworpene exceptien , belangrijk zijn, en deze gemeente
reeds gevoelig bezwaren.

Bij de dading worden de gerevindiceerde gronden, te zamen
groot 59 bunders 59 roeden 80 ellen, in vollen eigendom aan de
gemeente Genemuiden afgestaan tegen betaling van f 26,715, in

tien gelijke jaarlijksche termijnen, waarvan de eerste zal verschij-

nen éón jaar na de dagteekeniug der goedkeuring van de dading
door de wet, met bijbetaling van interest tegen 21/2 ten honderd
’sjaars, te rekenen van den dag dier goedkeuring.

Verder wordt daarbij afgezien van de vergoeding der vruchten
door de gemeente Genemuiden genoten, en worden de proces-kosten

die na het arrest vau den lOden November 1848 in de actie ten

principale zijn gemaakt, gecompenseerd, terwijl al do vroegere

voor rekening van de gemeente Genemuiden komen, en de kosten

van schatting en der dading door de beide contractanten, ieder

voor de helft , zullen worden voldaan.

Voor eene juiste bcoordecling van deze bedingen moet in het

oog worden gehouden : a. dat de grens van den aanwas in 1811

met geone volledige zekerheid meer is te erkennen, terwijl de ge-

meente Genemuiden er in heeft bewilligd om bij de dading de schei-

dingslijn aan te nemen, welke bij den aanvang van het geding

door het bestuur dor domeinen is aangegeven ; b. dat de vroegere
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kadastrale indeeling is bevonden gebrekkig te zijn, zoodat zij zelfs

niet tot inlichting kon dienen ; en c. dat de gronden vóór en gedu-

rende bet geding, door kunstwerken en beduidende kosten, door

de gemeente Genemuiden zijn verbeterd en in waarde vermeerderd

en dat deze toch de tegenwoordige verkoopwaarde zal betalen

zonder aftrek der uitgaven voor aangebragte verbeteringen.

Deze inwilliging der gemeente Genemuiden kan geacht worden

te compenseren hetgeen het bestuur der domeinen als vergoeding

voor genotene vruchten zou kunnen vorderen en strekken ten be-

wijze van de billijkheid der dading.

Met het oog op deze omstandigheden en omdat onder den in de

dading begrepen grond een perceel is dat nog niet kadastraal

bekend is, kan het kadastraal inkomen ten deze niet in aanmer-

king komen, maar heeft, naar aanleiding van art. 2 der wet van

den 22sten December 1850 ( Staatsblad n°. 99), eene schatting van

de waarde plaats gehad, blijkens het proces-verbaal aan de acte

van dading vastgehecht.

Ook vermeent de Regering niet onopgemerkt te moeten laten,

dat de regtsgeleerden die het geding voor het domein hebben

voortgezet, mede de afdoening bij dading hebben aangeraden en

dat het laatste lid van art. 2 der acte terugziet op de in den jare

1844 door de Regering verleende concessie tot landaanwinning

van een gedeelte van den bodem van het Zwolsöhe Diep aan de

maatschappij tot verbetering van den handelsweg over het Zwol-

sche Diep ; zijnde het hier bedoeld beding voorbedachtelijk in de

dading opgenomen, om verwikkelingen over de grenzen der con-

cessie, tusschen het bestuur der domeinen en die maatschappij

voor te komen.
Terwijl hierbij ook nog wordt opgemerkt , dat de gemeente

Genemuiden met deze maatschappij reeds schikkingen heeft getroffen

,

welke tusschen haar beide mede alle moeijelijkheden deswege zullen

vermijden.

De Regering beschouwt de dading in alle opzigten aannemelijk

en onderwerpt ze derhalve met vertrouwen aan de goedkeuring der

wetgeving.”

De Minister van Finantien ,

Van Doorn.

[XXVII. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van

den 12 den Julij 1853.

Mijne heeren !

In verband met de wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad

n°. 44) ,
worden aan U hiernevens ter overweging aangeboden

negentien Wets-ontwerpen
, strekkende tot het verleenen der hoe-

danigheid van Nederlander

aan O. A. Uhlenbeck, te Amsterdam
;

» P. F. Uhlenbeck , te Warmond;
» Chr. W- Uhlenbeck , te Nieuwe Diep;
» C. A. T. Vogel , te ’s Hertogenbosch

;

» B. Sievers , te Heerenveen
;

i) T. J. Niedfeld
,
te Schiedam

;

n J. TI. van Engelen
,
te Avereest

;

i) A. A. Berckemeijer

,

te Heerenveen

;

j! J. Cahn
,
te Amsterdam

;

» A. Meuskens
,
te Grave ;

j) J. Hartman , te Amsterdam ;

» F. W- Junghuhn , te Soeterwoude
;

i) H. A. E. Kerstiens
,
te Amsterdam ;

» G. J. Elijse
, te Emmen (Drenthe)

;

H P. E. Thüre
,
te Utrecht;

» J. Bealt
,
te Nijmegen;

i) J. Smidt Petersen, te Amsterdam ;

» A. F. A. Bücker , te Zutphen, en
H H. C. F. Karnpschmid , te Heerenveen.
De redenen van die voorstellen zijn omschreven in de Memorien

van Toelichting, die, van bijlagen voorzien, de Ontwerpen ver-
gezellen.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige
bescherming.

’s Gravenhage
,
den 12den Julij 1853.

WILLEM.

[XXVII. 2.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van O. A. Uhlen-
beck, te Amsterdam.

Wij WILLEM LH, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat Olke Arnoldus
Uhlenbeck aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd , en tevens , door

overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet , van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig : artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Olke Arnoldus Uhlenbeck, luitenant ter zee der 1ste klasse, ridder

der Militaire Willems-orde 4de klasse, onder-inspecteur van het

loodswezen, geboren te Colombo (eiland Ceylun ), wonende te Am-
sterdam (provincie Noordholland).

Lasten en bevelen , enz.

[XXVII. 3.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien van

het verzoek om naturalisatie van Olke Arnoldus Uhlenbeck, geven
haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan
te bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Cdetiüs.

[XXVII. 4.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van P. F. Uhlen-
beck

,
te Warmond.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Peter Frederik
Uhlenbeck aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-
legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-
ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het , dat Wij
,
den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Peter Frederik Uhlenbeck

,

luitenant ter zee der 1ste klasse, ridder
der Militaire Willeros-orde 4de klasse, geboren te Colombo (eiland

Ceylon), wonende te Warmond (provincie Zuidholland).

Lasten en bevelen
, enz.

[XXVII. 5.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
, door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Peter Frederik Uhlenbeck

,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Curtius.

[XXVII. 6.]

ONTWERP VANWET tot naturalisatie van Chr. W. Uhlen-
beck

,
te Nieuwe Diep.

Wu WILLEM LH, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Christian Wilhelm
Uhlenbeck aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als

Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-
legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,
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Zoo is het, dat Wij
,
den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal ,
hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Christian Wilhelm Uhlenbeck

,
officier van administratie der 2de klasse,

geboren te Colombo (eiland Ceylon ), thans dienende aan boord van
Zijner Majesteits stoomboot Cycloop , liggende in het Nieuwe Diep

(provincie Noordholland).

Lasten en bevelen , enz.

[XXVII. 7.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,

door de Regering ingewonnen ten aanzien
van het verzoek om naturalisatie van Christian Wilhelm Uhlenbeck

,

geven haar genoegzame aanleiding de tegenwoordige wets-voor-
dragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie

,

D. Donker Ccetids.

[XXVII. 8.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van C. A. T. Vogel,
te 's Hertogenbosch.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat Carl August
Theodor Vogel aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd

,
en tevens

, door
overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
[Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-
ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-G-eneraal

,
hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Carl August Theodor Vogel, kapitein der infanterie, geboren te

Halbau (Koningrijk Pruissen
) ,

wonende te ’s Hertogenbosch (pro-
vincie Noordbrabant ).

Lasten en bevelen
,

enz.
%

[XXVII. 9.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien van

het verzoek om naturalisatie van Carl August Theodor Vogel,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt
aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Curtiüs.

[XXVII. 10.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van B. Sievers

,

te Heerenveen.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Bernhard
Sievers aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd

,
en tevens ,

door

overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
[Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vercisch-

ten ,
voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan by deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Bernhard Sievers

,
koopman en winkelier

,
geboren te Hannover

(Koningrijk Hannover)

,

wonende te Heerenveen (provincie Friesland).

Lasten en bevelen, enz.

[XXVII. 11.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door do Regering ingewonnen ten aauzien

van het verzoek om naturalisatie van Bemhard Sievers, geven
haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan
te bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Ccbtius.

[XXVH. 12.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van T. J. Nied-
feld, te Schiedam.

Wu WILLEM IH
, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Theodor
Joseph Niedfeld aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
[Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Theodor Joseph Niedfeld, lsten stuurman ter koopvaardijvaart

,

geboren te Lohne

,

in het hertogdom Oldenburg, wonende te Schiedam
(provincie Zuidholland).

Lasten en bevelen , enz.

[XXVII. 13.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten ,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Theodor Joseph Niedfeld,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.

De Minister van Justitie ,

D. Donker Curxies.

[XXVII. 14.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. H. van En-
gelen ,

te Avereest.

Wij WILLEM IH
,
enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Jan Hendrik
van Engelen aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1S50
[Staatsblad n°. 44) ,

heeft doen blijken van het bezit der vereischten

,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en verstaan ,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze veleend aan
Jan Hendrik van Engelen, deurwaarder bij ’s Rijks belastingen,

geboren te Nordhoorn (Koningrijk Hannover)

,

wonende te Avereest

(piovincie Overijssel).

Lasten en bevelen, enz.

[XXVII. 15.]

IMEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Jan Hendrik van Engelen,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Curtius.

[XXVII. 16.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van A. A. Bercke-

meijer, te Heerenveen.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat August Aloysius

Berckemeijer aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als
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Nederlander te worden genaturaliseerd , en tevens , door over-

legging dér bewijsstukken ,
opgenoemd in art. 6 der wet tot uit-

voering van art. 7 der Grondwet
,
van den 28sten Julij 1850

[Staatsblad n°. 44), beeft doen blijken van bet bezit der vereisch-

ten, voorgescbreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is bet, dat Wij
,
den Raad van State geboord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, bebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De boedanigbeid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

August Aloysius Berckemeijer
,
koopman en winkelier, geboren te

Recke (Koningrijk Pruissen), wonende te Heerenveen (provincie

Friesland).

Lasten en bevelen ,
enz.

[XXVII. 17.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aanzïen

van bet verzoek om naturalisatie van August Aloysius Berckemeijer

,

geven baar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.
De Minister van Justitie ,

D. Donker Curtius.

[XXVII. 18.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. Cabn

,

te Amsterdam.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, dat Joseph Cahn

aan Ons zijn verlangen beeft te kennen gegeven om als Neder-

lander te worden genaturaliseerd
,

en tevens
,

door overleg-

ging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot uit-

voering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850

[Staatsblad n°. 44), beeft doen blijken van bet bezit der vereiscb-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet.

Zoo is bet , dat Wij, den Raad van State geboord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Joseph Cahn ,
koopman

,
geboren te Bonn (Koningrijk Pruissen

)

,

wonende te Amsterdam (provincie Noordholland).

Lasten en bevelen, enz.

[XXVII. 19.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Joseph Cahn
,
geven baar

voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan te be-

velen.

De Minister van Justitie

,

D. Donkek Cuktius.

[XXVII. 20.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van A. Meuskens,
te Grave.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij bi overweging genomen bebben, dat Andreas
Meuskens aan Ons zijn verlangen beeft te kennen gegeven om als

Nederlander te worden genaturaliseerd
,

en tevens, door over-
legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
[Staatsblad n°. 44) ,

beeft doen blijken van bet bezit der vereiscbten
voorgescbreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is bet, dat Wij
,
den Raad van State geboord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal
,
bebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Andreas Meuskens

,
fortificatie-opzigter der 2de klasse, geboren

te Straelen (Koningrijk Pruissen
) ,

wonende te Grave (provincie

Nonrdbrabant).

Lasten en bevelen , enz.
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[XXVII. 21.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten, door de Regering ingewonnen ten aanzien van
het verzoek om naturalisatie van Andreas Meuskens

,
geven

baar voldoende aanleiding te tegenwoordige wets-voordragt aan te

bevelen.

De Minister van Justitie

,

D. Donker Curtius.

[XXVII. 22.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. Hartman

,

te Amsterdam.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen bebben , dat Joannes
Hartman aan Ons zijn verlangen beeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd

, en tevens
, door

overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
[Staatsblad n°. 44), beeft doen blijken van bet bezit der vereiscb-

ten, voorgescbreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State geboord en met

gemeen overleg der Staten-Generaal, bebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De boedanigbeid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Joannes Hartman

, agent der Mainzer stoomsleepvaart
,
geboren

te Keulen (Koningrijk Pruissen ), wonende te Amsterdam (provincie

Noordholland).

Lasten en bevelen
,

enz.

[XXVII. 23.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten ,
door de Regering ingewonnen ten aanzien van

bet verzoek om naturalisatie van Joannes Hartman
,
geven baar

voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan te be-

velen.

De Minister van Justitie

,

D. Donker Curtius.

‘f

(XXVII. 24.] 4é

' te ... ö i'

ONTWERP VANWET tot naturalisatie van F. W. o u^rfuhn

,

te Soeterwoude.

Wu WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Franz Wilhelm
Junghuhn aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd

, en tevens , door
overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
[Staatsblad n°. 44), beeft doen blijken van bet bezit der vereiscbten

,

voorgescbreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is bet
,
dat Wij

,
den Raad van State geboord en met ge-

meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-

staan
,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Franz Wilhelm Junghuhn, vroeger lid der commissie voor het natuur-
kundig onderzoek in Neêrlandscb Indie

,
geboren te Mansfeld (Ko-

ningrijk Pruissen ), wonende te Soeterwoude (provincie Zuidholland).

Lasten en bevelen ,
enz.

[XXVII. 25.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten, door de Regering ingewonnen ten aanzien

van bet verzoek om naturalisatie van Franz Wilhelm Junghuhn
,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.

De Minister van Justitie

,

D. Donker Curtius.
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[XXVn. 26.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van H. A. E.
Kerstiens, te Amsterdam.

Wu WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Herman August
Engelbert Kerstiens aan Ons zijn verlangen beeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet
,

van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), beeft doen blijken van bet bezit der vereisch-

ten , voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is bet
,

dat Wij
,

den Raad van State geboord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-

staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
lierman August Engelbert Kerstiens , koopman ,

geboren te Neuen-
kirchen (Koningrijk Pmissen)

,
wonende te Amsterdam (provincie

Noordholland).

Lasten en bevelen ,
enz.

[XXVII. 27.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsborigten , door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Herman August Engelbert

Kerstleus

,

geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige

wets-voordragt aan te bevelen.

He Minister van Justitie
,

D. Donker Curtius.

(XXVII. 28.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van G. J. Klijse,

te Emmen.

Wij WILLEM Hl
,
enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat Gerrit Jan
Klijse aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd

, en tevens , door

overlegging dlr bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering va i art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij T850
(Staatsblad n°.144), beeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten
, voorges even in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo ia-ütstydat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen
overiïgrïffcr Staten-Generaal

, hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Gerrit Jan Klijse

,
postbode, geboren te Nienhuis (Koningrijk

Ilannover)

,

wonende te Emmen (provincie Drenthe).

Lasten en bevelen, enz.

[XXVII. 29.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Do ambtsberigten
, door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Gerrit Jan Klijse
,
geven

haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan
je bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Curtius.

(XXVII. 30.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van P. E. ThUre,
te Utrecht.

Wij WILLEM III
, enz.

Alzoo Wy in overwoging genomen hebben , dat Philipp

Ernst Thüre aan Ons zijn verlangen heelt to kennen gegeven
om als Nederlander to worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging dor bewijsstukken

,
opgenoemd, in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwot, van don 28stcn Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vercischten,
voorgeschreven in art. 5 der voormelde wot,

Zoo is het
, dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal
, hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan hij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Philipp Ernst Thüre

, winkelier, geboren te Rinteln (Keurvorsten-
dom Hessen), wonende te Utrecht (provincie Utrecht).
Lasten en bevelen , enz.

f

[xxvn. 3i.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
, door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Philipp Ernst Thüre, geven
haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan
te bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Curtius.

[XXVII. 32.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. Realt

,

te Nijmegen.

Wij WILLEM Hl , enz. v

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat Joseph
Realt aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als
Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-
legging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot uit-
voering van art. 7 der Grondwet

, van den 2Ssten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-
ten , voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij
, den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Joseph Realt, bakker, geboren te Cranenburg (Koningrijk Prnissen),
wonende te Nijmegen (provincie Gelderland).

Lasten en bevelen, enz.

[XXVII. 33.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Joseph Realt

,

geven haar
voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan te be-
velen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Curtius.

[XXVII. 34.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. Smidt
Petersen, te Amsterdam.

Wij WILLEM III , enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat Jacob Smidt
Petersen aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als

Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door overleg-

ging der bewijsstukken
,
opgenoemd in art. 6 der wet tot uit-

voering van art. 7 der Grondwet
, van den 28sten Julij 1850

(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is liet, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan ,

gelyk Wy goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.
,

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Jacob Smidt Petersen

,

stuurman ter koopvaardyvaart
,
geboren te

Weener (Koningrijk Hannover)

,

wonende te Amsterdam (provincie

Noordholland).

Lasten en bevelen , enz.

[XXVII. 35.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aauzion van
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het verzoek om naturalisatie van Jacob Smidt Petersen, geven

haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan

te hevelen. .

De Minister van Justitie,

D. Donker Cdrtius.

[XXVII. 36.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van A. F. A. Büc-

ker, te Zutphen.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Albert Franz

Anton Büclcer aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven

om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850

(Staatsblad n°. 44) ,
heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het, dat Wij
,
den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan ,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan

Albert Franz Anton Büclcer
,
horologiemaker

,
geboren te Pees

(Koningrijk Pruissen), wonende te Zutphen (provincie Gelderland).

Lasten en bevelen ,
enz.

[XXVII. 37.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten ,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Albert Franz Anton Bücker

,

geven haar genoegzame aanleiding de tegenwoordige wets-voor-

dragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie

,

D. Donker Cdrtius.

[XXVII. 38.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van H. C. F. Kamp-
schmid ,

te Heerenveen.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Hermann Conrad

Felix Kampschmid aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven

om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850

(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het
,
dat Wij

, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Hermann Conrad Felix Kampschmid

,
koopman en winkelier, geboren

te Mettingen (Koningrijk Pruissen

)

, wonende te Heerenveen (provincie

Friesland).

Lasten en bevelen, enz.

[XXVII. 39.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Hermann Conrad Felix

Kampschmid
,
geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige

wets-voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie

,

D. Donker Cürtids.

[XXVII. 40.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor de
Ontwerpen van Wet tot naturalisatie van O. A. Uhlenbeck
en achttien anderen

;

uitgebragt in de zitting van den 20sten
Julij 1853.

De negentien Wets-ontwerpen
,
strekkende tot het verleenen der

hoedanigheid van Nederlander aan O. A. Uhlenbeck , P. F. Uhlen-
beck, Chr. W. Uhlenbeck, C. A. T. Vogel

,
B. Sievers

, T.J.Nied-
feld ,

J. H. van Engelen , A. A. Berckemeijer, J. Cahn, A. Meus-
kens

, J. Hartman, F. W. Junghuhn, II. A. E. Kerstiens
,
G. J.

Klijse, P.E.Thüre, J.Realt, J. Smidt Petersen, A. F. A. Bücker
en II . C. F. Kampschmid

,

— welke Wets-ontwerpen bij de Konink-
lijke boodschap van den 12den Julij jl. zijn ingezonden — hebben
bij het onderzoek in de Afdeelingen der Kamer aanleiding gegeven
tot slechts ée'ne geringe bedenking. Sommige leden namelijk ver-
meenden dat de eerstgenoemde, O. A. Uhlenbeck, thans niet meer
bekleedt de in het Wets-ontwerp lit. A. opgenoemde betrekking

van onder-inspecteur van het loodswezen. Dit zoo zijnde, zal die

onjuiste vermelding moeten worden teruggenomen.

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend zich te kunnen
bepalen deze opmerking in dit haar Eindverslag op te nemen

,

waardoor alsnog aan de Regering de gelegenheid wordt gegeven
om

,
zoo zij zulks noodig mogt oordeelen

,
deze door sommige

leden gevraagde verandering in het Wets-ontwerp te brengen.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs
,

den
20sten Julij 1853.

Van der Poel.

Van Deinse.

De Poorter.

ScHUURBEQUE BOEIJE.

Van Eck.

[XXVIII. 1.]

MISSIVE, ingekomen in de zitting van den 12den Junij 1853.

’s Gravenhage , den oden Junij 1853.

Mijnheer de Voorzitter!

Overeenkomstig ’sKonings magtiging, heb ik de eer, ter voldoening aan het 2de lid van art. 57 der Grondwet, hiernevens van
wege Zijne Majesteit, aan U Hoog Welgeb. te doen toekomen afschrift der tusschen Nederland en Oldenburg geslotene overeen-

komst tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners, welke den 3den Maart te ’s Gravenhage en den 23sten April te Oldenburg is

geteekend geworden.
Ik verzoek U Hoog Welgeb. gemelde overeenkomst aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te willen mededeelen.

De Minister van Buitenlandsche Zaken,

Van Hall.

Den Heere Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
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Overeenkomst met Oldenburg tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners.

(Overeenkomst.

)

[XXVIII. 2.]

OVEREENKOMST, op den 3den Maart
wederkeerige uitlevering van boosdoeners.

VeKTAXISO.

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne Koninklijke
Hoogheid de Groot-Hertog van Oldenburg het nuttig geoordeeld
hebbende bij eene overeenkomst de uitlevering van boosdoeners te

regelen, hebben te dien einde met hunne volmagt voorzien
, te weten

:

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden
,

den heer Jacob
Pieter Pompejus baron van Zuijlen van Nyevelt

,
grootkruis der

orde van de IJzeren Kroon van Oostenrijk, Hoogstdeszelfs Minister
van Buitenlandsche Zaken; en

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groot-Hertog van Oldenburg,
den heer Pieter Frederik Lodewijk van Róssing, ridder van Hoogst-
deszelfs orde van Verdiensten van het Groot-Hertogelijk Huis

,

kommandeur der 1ste klasse van den Rooden Adelaar van Pruissen,
en der orde van den Ernestinischen Tak van het Huis van Saksen

,

Hoogstdeszelfs Staatsraad en kamerheer
,
Hoofd van het Departe-

ment van Buitenlandsche Zaken;
Die, na elkander hunne wederzij dsche volmagten te hebben

medegedeeld, omtrent de navolgende artikelen zijn overeengekomen:
Art. 1. De Nederlandsehe en Oldenburgsche Regeringen ver-

binden zich wederzijds aan elkander uit te leveren, op aanvrage
der andere partij ,

met uitzondering hunner onderdanen
,

de

personen, welke zijn veroordeeld, in staat van beschuldiging ge-

steld, of tegen wélke regtsingang met bevel van gevangenneming
is verleend , door de regtbanken of door den regter van dat der

beide landen , tegen welks wetten de misdaden of wanbedrijven
zullen zijn gepleegd.

Onder de benaming van onderdanen zijn, wat de toepassing

dezer overeenkomst betreft, begrepen de vreemdelingen, die volgens

de wetten des lands , aan hetwelk de uitlevering wordt aange-
vraagd, met de onderdanen zijn gelijkgesteld, alsmede de vreem-
delingen, die zich binnen het land gevestigd hebben, en na met
eene inlandsche vrouw te zijn gehuwd, één of meer kinderen

uit dit huwelijk hebben
,
geboren in het land.

Art. 2. De uitlevering zal alleen plaats hebben in geval van ver-

oordeeling, beschuldiging of vervolging, wegens de navolgende mis-
daden of wanbedrijven, buiten het grondgebied gepleegd der partij

,

aan welke de uitlevering wordt aangevraagd

:

1°. moedwillige manslag, daaronder begrepen moord, vergifti-

ging, vadermoord, kindermoord
, manslag;

2°. verkrachting

;

8°. brandstichting;

4°. valschheid in openbare en onderhandsche geschriften ,
daar-

onder begrepen het namaken of vervalschen van bankbiljetten,

muntpapier en openbare schuldbrieven;

5°. muntvervalsching
,
muntschennis en het, des bewust, in

omloop brengen van valsche munt

;

f>°. valsche getuigenis ;

7°. diefstal met verzwarende omstandigheden, opligting
,
kne-

velarij, omkooping van openbare ambtenaren, ontvreemding of

verduistering
,

gepleegd door openbare ambtenaren met bewaring
of ontvangsten belast

;

8°. bedriegelijke bankbreuk.
Art. 3. De uitlevering zal geen plaats hebben wanneer de

aanvrage daartoe geschiedt op grond van dezelfde misdaad of

hetzelfde wanbedrijf, ter zake waarvan do opgeëischte persoon

zijne straf ondergaat of reeds ondergaan heeft in het land
,
aan het-

welk de uitlevering wordt aangevraagd.

Indien de opgeëischte persoon vervolgd wordt
,

of zich in hech-

tenis bevindt wegens eene andere misdaad of wanbedrijf, gepleegd

tegen de wetten van het land
,
waaraan de uitlevering wordt aan-

gevraagd, zal zijne uitlevering uitgesteld worden tot dat hij zijne

straf ondergaan hebbe. Hetzelfde heeft plaats indien de opgeëischte

persoon wegens schulden gegijzeld is, krachtens eene veroordeeling

,

vóór de aanvrage tot uitlevering uitgesproken.

Art. 4. De bepalingen der tegenwoordige overeenkomst zullen

niet kunnen worden toegepast op personen, die zich aaneen staat-

kundig misdrijf, hoe ook genaamd, hebben schuldig gemaakt.
De uitlevering zal slechts kunnen plaats hebben voorde vervol-

gingen bestraffing der gewone misdaden en wanbedrijven vermeld
in art. 2 dezer overeenkomst.

Art. 5. Do uitlevering zal geen plaats kunnen hebben, indien

de regtsvordering of de straf verjaard is , volgens do wetten van het

land
, aan hetwelk de uitlevering wordt aangevraagd.

Art. 6. Indien de vcroord'eelde of beklaagde, wiens uitlevering

wordt aangevraagd
,
geen onderdaan is van den hem opeischendcn

Staat, maar van oen derden Staat, zal het land aan hetwelk de

aanvrage gerigt is, het regt hebben, aan dio aanvrage geen gevolg
te geven, dan na de Regering

,
waarvan hij onderdaan mogt zijn

(

te ’s Gravenhage en den 23sten April te Oldenburg gesloten
, tot

Sa MajestéleRoi de3 Pays-Bas et Son Altesse Royale le Grand-
Duc d’Oldenbourg, ayant jugé utile de régler, par une convention,
1’extradition de malfaiteurs , ont muni a eet effet de leurs
pleinspouvoirs

, savoir

:

Sa Alajesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Jacques Pierre
Pompée baron de Zuijlen de Nyevelt, grandcordon de 1’ordre
de la Couronne de Fer d’Autriche

,
Son Ministre des Affaires

Etrangères ; et

Son Altesse Royale le Grand-Duc d’Oldenbourg, le sieur Pierre
Frédéric Louis de Róssing, chevalier de Son ordre du Mérite
de la Maison Grand - Ducale

, commandeur de première classe
de 1’Aigle Rouge de Prusse et de 1’ordre de la Branche Ernestine
de la Maison de Saxe

, Son conseiller d’État et chambellan
, Chef

du Département des Affaires Etrangères

;

Lesquels , apres s’être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs

,

sont convenus des artïcles suivants

:

Art. 1. Les Gouvernements Néerlandais et Oldenbourgeois s’en-

gagent a se livrer réciproquement, a la demande de 1’autre partie,

a 1’exception de leurs nationaux, les individus condamnés, mis en
état d’accusation ou contre lesquels une provision de justice, avec
mandat d’arrêt

,
est prononcée par les tribunaux ou par le juge de

celui des deux pays , contre les lois duquel les crimes ou délits

auront été commis.

Sont compris
,
quant a 1’applieation de cette convention

, dans la

dénomination de nationaux, les étrangers qui, selon les lois du
pays ,

auquel 1’extradition est demandée
, sont assimilés aux

nationaux ainsi que les étrangers
,
qui se sont établis dans le pays

,

et après s’être rnariés a une femme du pays , ont un ou plusieurs
enfants de ce mariage , nés dans le pays.

Art. 2. L’extradition n’aura lieu que dans le cas de condamna-
tion

,
accusation ou poursuite

,
pour les crimes ou délits suivants ,

commis hors du territoire de la partie a, laquelle 1’extradition est

demandée

:

1°. homicide volontaire, y compris assassinat, empoisonnement

,

parricide, infanticide, meurtre;
2°. viol

;

3°. incendie

;

4°. faux en écriture publique et privée, y compris la con-
trefa^on ou falsification de billets de banque, de papier monnaie
et d’effets publics

;

5°. fabrication de fausse monnaie, altération de monnaie, et

émission
,
avec connaissance

, de monnaie fausse
;

6°. faux témoignage

;

7°. vol accompagné de circonstances aggravantes, escroquerie,

concussion
,

corruption de fonctionnaires publics
, soustracdon ou

détournement commis par des dépositaires ou comptables publics

;

8°. banqueroute frauduleuse.

Art. 3. L’extradition n’aura pas lieu , lorsque la demande en
sera motivée par le même crime ou délit

,
pour lequel 1’individu

réclamé subit ou a déjii subi sa peino dans le pays auquel
1’extradition est demandée.

Si Findividu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un
autre crime ou délit

,
commis contre les lois du pays , auquel

l’extradition est demandée, son extradition sera dillérée jusqu’it

co qu’il ait subi sa peine. 11 en est de même lorsque Findividu

réclamé est détenu pour dettes, en vertu d’une condamnation
antérieure ti la demande d’extradition.

Art. 4. Les dispositions de la présente convention ne pour-
ront être appliquées h des individus qui se seront rendus coupables

d’un délit politiquo quelconque.

L’extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la

punition des crimc3 et délits communs
,

spécifiés dans 1’art. 2 de

cette convention.

Art. 5. L’extradition ne pourra avoir lieu , si la prescription de

1’action ou de la peine est acquise , d’après les lois du pays

,

auquel 1’extradition est demandée.
Art. G. Si le condamné ou le prévenu dont 1’extradition est

demandée n est pas sujet de 1’Etat réclamant , mais d’un Etat tiers ,

le pays auquel la demande d’extradition a été adressée, aura le

droit do ne donner suite è. la demande
,
qu’après avoir consulté

le Gouvernement, dont il serait le sujet, et 1’avoirinis endemeuro
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te hebben geraadpleegd en in gebreke gesteld de redenen kenbaar

te maken ,
die zij zou kunnen hebben

,
om zich tegen de uitle-

vering te verzetten.

Niettemin blyft de Regering
, aan welke de uitlevering gevraagd

is
,

vrij ,
die uitlevering te weigeren , mits de reden barer weigering

aan de Regering, die baar aanvraagt
,
mededeelende.

Art,. 7. De uitlevering zal langs den diplomatieken weg wor-

den aangevraagd , en alleen toegestaan worden op vertoon van bet

oorspronkelijke , of van een authentiek afschrift van bet vonnis

,

of van bet arrest van veroordeeling of van in-staat-van-beschul-

digïng-stelling ,
of van verleenden regtsingang met bevel van ge-

vangenneming, aigegeven in de vormen, voorgescbreven door de

wetgeving der Regering
,
die de aanvrage doet , en uitdrukkende

de misdaad of bet wanbedrijf, waarvan sprake is , en de straf-

bepaling daarop toepasselijk.

Art. 8. De kosten van gevangenneming
,
onderhoud en vervoer

van den persoon, wiens uitlevering zal zijn toegestaan, zullen ten

laste blijven van eiken der beide Staten, binnen de grenzen van bun
wederzij dsch grondgebied.

De kosten van onderhoud en vervoer over bet grondgebied der

tusschenliggende Staten komen ten laste van den aanvi’agenden Staat.

Ingeval het vervoer over zee verkieslijk mogt geacht worden

,

zal de uit te leveren persoon gebragt worden naar de haven ,
welke

de diplomatieke of consulaire agent , door de aanvragende Regering

aangesteld, zal aanwijzen, en op kosten van die Regering worden
ingescbeept.

Art. 9. Wanneer, bij vervolging in eene strafzaak, eene der

Regeringen bet hooren van getuigen, in den anderen Staat woon-
achtig, zal noodig oordeelen, zal daartoe eene rogatoire commissie

langs den diplomatieken weg ingezonden en aan deze gevolg gegeven

worden, met inachtneming der wetten van het land, alwaar de

getuigen verzocht zullen worden te verschijnen.

De wederzijdsche Regeringen doen over en weder afstand van
alle vordering tot teruggave der kosten , welke daaruit zullen

voortvloeijen.

Elke rogatoire commissie, strekkende om een getuigenverhoor

te vragen, zal van eene Fransche vertaling vergezeld moeten zijn.

de faire connaitre les motifs qu’il pourrait avoir de s’opposer &

1’extradition.

Toutefois le Gouvernement auquel la demande d’extradition a

été faite
, reste libre de refuser cette extradition

,
en communiquant

au Gouvernement
,
qui la demande

,
la raison de son refus.

Art. 7. L’extradition sera demandée par la voie diplomatique

,

et ne sera accordée
,
que sur la production de 1’original ou d’une

expédition authentique du jugement ou de 1’arrêt de condamnation

ou de mise en accusation ou de la provision de justice avec

mandat d’arrêt
,
déiivré dans les formes prescrites par la législation

du Gouvernement qui fait la demande
,

et exprimant le crime ou

délit, dont il s’agit et la disposition pénale qui lui est applicable.

Art. 8. Les frais d’arrestation , d’entretien. et de transport de

1’individu, dont 1’extradition aura été accordée, resteront k la

charge de chacun des deux États , dans les limites de leurs

territoires respectifs.

Les frais d’entretien et de transport par le territoire des États

intermédiaires seront a la charge de 1’État réclamant.

Au cas oüle transport parmer serait jugé préférable, 1’individu

a extrader sera conduit au port que désignera 1’agent diplomatique

ou consulaire, accrédité parle Gouvernement réclamant, aux frais

duquel il sera embarqué.

Art. 9. Lorsque dans la poursuite d’une affaire pénale, un
des Gouvernements jugera nécessaire 1’auditipn de témoins domiciliés

dans 1’autre Êtat, une commission rogatoire sera envoyée a eet

effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en
observant les lois du pays

,
oü les témoins seront invités ü com-

paraitre.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d’autre &
toute réclamation par rapport a la restitution des frais qui en
résulteront.

Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une
audition de témoins, devra être accompagnée d’une traduction

Fran^aise.

Art. 10. Si dans une cause pénale la comparution personnelle

d’un témoin dans 1’autre pays est nécessaire ou désirée
,
son Gou-

vernement 1’engagera a se rendre k 1’invitation
,
qui lui sera faite ,

et en cas de consentement il lui sera accordé des frais de voyage
et de séjour, d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le

pays, oü 1’audition devra avoir lieu.

Art. 11. Lorsque dans une cause pénale la confrontation de

criminels, détenus dans 1’autre État , ou bien la communication
de pièces de conviction ou de documents, se trouvant entre les

mains des autorités de 1’autre pays, sera jugée utile ou nécessaire,

la demande en sera faite par la voie diplomatique ,
et 1’on y donnera

suite pour autant qu’il n’y ait pas de considérations spéciales

,

qui s’y opposent
,

et sous 1’obligation de renvoyer les criminels et

les pièces.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d’autre

a toute réclamation de frais
,
résultant du transport et du renvoi

,

dans les limites de leurs territoires respectifs , des criminels a
confronter, ainsi que de 1’envoi et de la restitution des pièces et

documents.
Art. 12. Par les stipulations ci-dessus il est adhéré aux lois

des deux pays, qui ont ou auront pour objet de régler la marche
régulière de 1’extradition.

Art. 13. La présente convention ne sera exécutoire que vingt

jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois

des deux pays.

Elle continuera a être en vigueur jusqu’a six mois après dé-
claration contraire de la part de 1’un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans
le délai de quatre semaines

,
ou plus tót, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente con-

vention et y ont apposé le sceau de leurs armes.
« -v

ln Have, le trois Mars . . .

Falt a
Oldenbourg

,
le viuC l iroh

'

Â riT
mi1 LlUt CÊnt «nquante tl’OlS.

Art. 10. Indien ,
in eene strafzaak, de persoonlijke verschijning

van een getuige in het ander land noodig is of verlangd wordt

,

zal zijne Regering hem uitnoodigen te voldoen aan de oproeping,

welke aan hem gerigt zal worden
,
en in geval van bewilliging

,

zullen hem reis- en verblijfkosten worden toegestaan
,

volgens

de tariven en reglementen , van kracht in het land, waar het ver-

hoor zal moeten plaats hebben.

Art. 11. Wanneer in eene strafzaak ,
de confrontatie van mis-

dadigers, die in den anderen Staat in hechtenis zijn, of wel de

mededeeling van stukken van overtuiging of bescheiden
,
welke zich

in handen bevinden der autoriteiten van het andere land
,
nuttig

of noodig zal geoordeeld worden , zal de aanvrage daartoe ge-

schieden langs den diplomatieken weg
,
en zal daaraan gevolg gege-

ven worden, voor zooverre er geene bijzondere redenen zijn,

welke zich daartegen verzetten
,
en onder verpligting tot terugzen-

ding der misdadigers en van de stukken.

De wederzij dsche Regeringen doen over en weder afstand van
alle terugvordering van kosten

,
voortvloeijende uit het vervoer en

de terugzending, binnen de grenzen van hun wederzij dsch grond-
gebied, der te confronteren misdadigers, en uit het toe- en terug-

zenden der stukken en bescheiden.

Art. 12. Door de bovenstaande bepalingen wordt geene ver-

andering gemaakt in de wetten der beide landen, welke de regeling

van den geregelden loop der uitlevering ten onderwerp hebben of

zullen hebben.

Art. 13. De tegenwoordige overeenkomst zal eerst in werking
treden twintig dagen na hare afkondiging, in de vormen voorge-
schreven bij de wetten der beide landen.

Zij zal van kracht blijven tot zes maanden nadat van wege
eene der beide Regeringen het tegendeel zal zijn verklaard.

Zij zal bekrachtigd , en de bekrachtigingen zullen uitgewisseld

worden binnen den tijd van vier weken, of zoo mogelijk vroeger.

Ten blijke waarvan de gevolmagtigden de tegenwoordige over-
eenkomst hebben onderteekend en met hunne wapenen bezegeld.

Gedaan te

en vijftig.

's Gravenhage , den derden Maart

Oldenburg-, den drie en twintigsten April
achttien honderd drie

(CreÉ.)J. VAN ZüIJLEN VAN NYEVELT, (Get.) VAN RöSSING. (Get.) J. DE ZuiJLEN DE NyEVELT. (Get.) DE RöSSING.

(£• S.) (L. S.) [L. S.)
(
L . S.)

De Minister van Buitenlandsche Zaken verklaart, dat de bovenstaande overeenkomst door Zijne Majesteit den Koning der
Nederlanden op den negentienden Mei en door Zijne Koninklijke Hoogheid den Groot-Hertog van Oldenburg op den acht en
twintigsten April achttien honderd drie en vijftig is bekrachtigd

,
mitsgaders dat de uitwisseling der acten van bekrachtiging op deu

zesden Junij daaraanvolgende heeft plaats gehad.

Vak Hall.

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT, 1853. II.
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[XIV. 4.]

VOORLOOPfG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor liet Ontwerp van Wet tot duurzame regeling van het

"beheer der gelden wegens VerstrehJdngen.

Bij Koninklijke boodschap van 1G Junij jl is aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal een wets-ontwerp ingediend

,
houdende

de duurzame regeling van het beheer der gelden wegens verstrek-

kingen. Het onderzoek van dit wets-ontwerp in de Afdeelingen
,

waaraan 43 leden hebben deelgenomen, heeft tot de volgende
beschouwingen aanleiding gegeven. '

§ 1. Algemeen was men van gevoelen, dat de geldsommen,
betaald voor nieuw materieel, door de Departementen van Marine
en van Oorlog uit ’s Rijks magazijnen verstrekt, wederom tot

aanvulling van die' magazijnen 'besteed moeten worden.
Vele leden, de zaak enkel uit dit oogpunt beschouwende

, en
tevens metgenoegen ziende, dat de Regering thans was te gemoet
gekomen aan onderscheidene bedenkingen , vroeger omtrent dit

onderwerp aangevoerd, konden zich dan ook wel met het aan-
geboden wets-ontwerp vereeiiigen. Doch vele andere leden vonden
overwegend bezwaar in de wijze van beheer, thans door de
Regering voorgedragen, en vooral in een der hoofdbeginselen,

waarvan de Regering is uitgegaan bij de zamenstelling van haar
ontwerp.

§ 2. Dat hoofdbeginsel , in art. 1 der wet uitgedrukt, is de

bevoegdheid tót geheel vrije en onbeperkte beschikking over het

materieel van Marine en Oorlog
,
dat ten behoeve van de Depar-

tementen van Marine en Oorlog werd verlangd.

Zoo als het voorstel der Regering is liggende
, zoude de Minister

van Marine volkomen verantwoord zijn wanneer hij oorlogsvaar-

tuigen, de Minister van Oorlog wanneer hij aanzienlijke hoeveel-

heden wapenen of ammunitie, zelfs beneden den prijs, dien de
Staat er voor besteed had , van de hand zette. Er is geene grens

hoegenaamd gesteld ; alles is aan het goeddunken van de hoofden
der departementen overgelaten.

Het behoeft wel naauwelijks gezegd te worden
,
dat men van

de tegenwoordige hoofden der bedoelde departementen in geenen
deele verwacht

,
dat zij van dusdanige magtïging een ongepast

gebruik zouden maken. Men houdt zich zelfs overtuigd, dat het

vragen eener zoo onbepaalde magtiging niet in de bedoeling der

Regering ligt. Doch zij ligt niettemin in de gebezigde bewoor-
dingen opgesloten. En, zonder nu noodeloos op het verledene te

willen terugkomen, meent men te mogen wijzen op den bekenden
verkoop van metalen geschut aan Frankrijk. Zonder te willen

beslissen , of ’s Rijks belang bij dien verkoop al dan niet in het

oog is gehouden
,
zoo toont dat voorval toch aan , dat de grenzen

van bevoegdheid, die de vroegere Regering zich zelve hieromtrent

stelde, uitermate wijd waren. Men vond bezwaar, om die door

eene wet even ruim te stellen.

Het materieel voor Marine en Oorlog wordt aangeschaft in het

belang van ’s Rijks dienst. Daarvoor en daarvoor alleen is het

bestemd. Is er van dit materieel een en ander benoodigd voor

takken van ’s Rijks dienst, die niet onder beheer van de Depar-
tementen van Marine of Oorlog staan ,

dan kan de uitgave regel-

matig ten laste van andere departementen worden overgebragt.

Brengen onvoorziene omstandigheden mede, zoo als veelal bij het

Departement van Marine het geval is
,
dat er materieel wordt ver-

strekt ofhulp en bijstand verleend aan schepen in nood verkeerendo,

ook dit behoort toegelaten te worden. Vorderen buitengewone

omstandigheden, bij voorbeeld oorlogsgevaar, dat aan verbonden

mogendheden materieel worde verstrekt ,
ook daartoe kan de wet

de gelegenheid openstellen. Maar, naar hot oordeel der leden,

wier gevoelen hier wordt ontvouwd ,
moet de wet als regel bepalen,

dat geen bruikbaar materieel uit ’s Rijks magazijnen worde ver-

strekt anders dan ten behoeve van ’s Rijks dienst, behoudens

die enkele uitzonderingen ,
welke de wet noodig zal achten.

Wanneer men de •geheel onbeperkte vrijheid van beschikking,

welke hier wordt verlangd ten aanzien van het roerend eigendom

van den Staat, vergelijkt met de nuttige beperkingen, welke de

wet heeft gesteld ten aanzien van de vervreemding van bet onroerend

staatseigendom, bepaaldelijk in de wetten van 21) Augustus 1818

(Staatsblud n°. 39) en 22 December 1850 (Staatsblad n°. 99), dan

kan men niet anders dan afkeuren , dat omtrent de vervreemding

van staatseigendommen, naar mate zij roerend of onroerend zijn,

zulke wijd uiteenloopende beginselen in onze wetgeving gevolgd

zouden worden.

§ 3. Een tweede hoofdbezwaar vonden de hier bedoelde leden

iu liet denkbeeld, om de gelden, die voorliet verstrekte materieel

in betaling worden gegeven, tot een afzonderlijk fonds aau te

leggen.

Velen wenschten, dat die gelden eenvoudig zouden worden

verantwoord onder de algemeeno middelen van het dienstjaar , en

dat de betrokken begroetingen wierden verhoogd met de sommen,

die men tot wederaanvulling van de magazijnen behoefde. Zij

meenden , dat het argument
, vroeger door de Regering hiertegen

aangevoerd ,
namelijk dat zulks zou strekken tot eene schijnbare

en overbodige verhooging van het eindcijfer der begrooting
,
geens-

zins afdoend was. In zoodanige verhooging vonden zij geen be-
zwaar ,

naardien zij door eene evenredige vermeerdering van ont-

vangst zou opgewogen worden.
Wel zou men kunnen beweren, zoo als vroeger is gedaan , dat

de staatsbegrooting eigenaardig bestemd was om de wezenlijke

nieuwe uitgaven aan te wijzen , en dat hetgeen ter wederaanvul-
ling van de magazijnen, in vervanging van in natura verstrekte

voorwerpen, werd aangekocht, geene nieuwe uitgave daarstelde :

dat het hier bloot eene ruiling van gelijksoortige voorwerpen
betrof, met het bedrag waarvan de som der eigenlijke uitgaven

niet wel verhoogd konde worden. Maar daartegen valt op te merken

:

a. dat deze tegenwerping geacht kan worden te veel te bewij-

zen. Wilde men consequent aan dat beginsel handelen, men zon
evenzeer het provenu van oude en onbruikbare voorwerpen tot

een afzonderlijk fonds dienen aan te leggen, en voor den aankoop
van nieuwe voorwerpen van gelijksoortigen aard zooveel minder
onder de nieuwe uitgaven brengen;

b. ten tweede is het denkbeeld van eene bloote ruiling van
gelijksoortige waarden niet geheel en al juist. Ware het mogelijk

den aankoop tot wederaanvulling der magazijnen zoo te besturen,

dat altijd identiek dezelfde voorwerpen, van dezelfde hoedanig-

heid en tot denzelfden prijs, wierden aangekocht, dan zou dat

denkbeeld geheel juist wezen. Maar dit doel is onmogelijk te

bereiken, en het zou voorzeker ook in het belang van ’s Rijks

dienst in vele gevallen niet wenschelijk wezen, dat men er naar
streefde. In die omstandigheid intusschen ligt het bewijs, dat er

wel degelijk nieuwe uitgaven uit het fonds der versdekkingen
worden gedaan. Men stelle, dat gebruikt geschut verkocht en nieuw
in de plaats aangekocht wordt ; men bedinge voor het eerste zelfs

ruim den prijs van het enkele metaal: voor het nieuw aangekochte

moet men, behalve den prijs van het metaal, ook het arbeidsloon

en de kosten van transport betalen. Dat arbeidsloon en die trans-

portkosten stellen wel degelijk eene nieuwe uitgave daar, die ten

onregte ten laste van het fonds der verstrekkingen wordt gebragt :

zij behoort op de begrooting te huis.

Ofwel, men stelle, dat er touwwerk of voorwerpen uit ijzer

of koper vervaardigd worden verstrekt. Bij den wederaankoop

van liennip ,
ijzer of koper kunnen die grondstoffen eene rijzing

van prijs hebben ondergaan, die ten gevolge heeft, dat hetionds

met uitgaven wordt bezwaard, welke ten laste der begrooting be-

hoorden te komen.
Is de prijs ten tijde van den wederaankoop daarentegen gedaald ,

dan komt er eene winst in het fonds , die er niet toe behoort.

Zoodanige winst zou zeer zeker onder de algemeene middelen be-

lmoren verantwoord te worden.

Het bezwaar van eene schijnbare verhooging der begrooting werd
oneindig minder geacht, dan de terugkeer tot de instelling van

rijksfondsen. Die fondsen
, vroeger eone zoo rijke bron van ver-

warring en onduidelijkheid in ’s Rijks finantieel beheer, verlangde

men niet te zien herleven. Men verlangde naauwkeurig vast te

houden aan den regel, om alle, met de gewone dienst in betrek-

king staande ontvangsten en uitgaven van een dienstjaar, onver-

schillig uit welke bronnen zij voortvloeijen . onder het algemeene

cijfer der begrooting te brengen. Men beriep zich daarbij op het

gevoelen, door de Algemeene Rekenkamer in bare verslagen aan

den Koning, over de jaren 1850 en 1851 (zio die verslagen,

waar over art. 32 van de Instructie der Rekenkamer wordt ge-

handeld), herhaaldelijk en met nadruk opengelegd.

§ 4. De bezwaren, in de beide vorige paragraphen opgenoemd,

leidden de leden, die ze omhelsden, tot den wensch, dat het on-

derwerp in behandeling anders geregeld mogt worden. De wet

zou ,
naar zij meerïden ,

moeten bepalen :

a. dat nieuwe of voor ’s Rijks dienst nog bruikbare voorwer-

pen niet anders dan voor ‘s Rijks dienst zouden mogen afgeleverd

of verstrekt worden , behoudens de enkele uitzonderingen door do

wet te bepalen , en dat in de gevallen van die uitzonderingen gpen

afstand van materieel zou mogen plaats hebben, wanneer de

voorwerpen nieuw waren , beneden den prijs dien het Rijk daar-

voor had besteed ;

b. dat oude en onbruikbare voorwerpen niet dan in het open-

baar verkocht zouden mogen worden;

c. dat de opbrengst van een en ander in ’s Rijks schatkist

onder do middelen van het dienstjaar, waarin de aflevering of do

verkoop zou plaats vinden, zou worden verantwoord en de betrok-

ken begrooting van uitgaven verhoogd met do som, die ter weder-

annvulling van de magazijnen noodig zou zijn.

Wat liet laatsto punt betreft , zoo werd , om te gemoet te

komen aan het bezwaar, bij de Regering bestaande tegen de

verhooging der begrooting ,
het volgende denkbeeld geopperd

:

dat men namelijk , voor zoover do verstrekkingen van materieel
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gedaan worden ten behoeve van de andere departementen van

algemeen bestuur ,
de waarde daarvan , even als tot nu toe is

geschied ,
door middel eener zoogenaamde overdragt van bezwaar

ten laste brenge van het departement
,
hetwelk de goederen uit

de magazijnen ontvangt. Zoo als het wets-ontwerp is liggende,

zou deze eenvoudige wijze van verrekening ophouden. Voor zoo-

ver het Departement -van Koloniën betreft, zou deze verrekening

geene plaats kunnen vinden
,
omdat op de begrooting van dit

departement geen post is uitgetrokken
, waarop de uitgave zou

kunnen worden geïmputeerd. Zoolang de wet
,

die krachtens

art. 60 der Grondwet te gemoet wordt gezien
,
nog niet tot stand

is gebragt (door welke hierin zal kunnen worden voorzien), zal men
bezwaarlijk ten aanzien van de verstrekkingen voor de koloniën

dezelfde wijze van verrekening kunnen invoeren. Doch men zou

dan nog liever zijne toevlugt nemen tot het middel
,

door de Al-

gemeene Rekenkamer in haar verslag over 1850 t. a. p. anders

afgekeurd : de verrekening namelijk tusschen de Departementen

van Marine of van Oorlog en het Departement van Koloniën

,

door middel van aftrek op hetgeen door eerstgenoemde departe-

menten op de betrokken posten hunner begrootingen is geordon-

nanceerd (eene zoogenaamde vermindering van bezwaar). De ont-

vangsten voor dit een en ander zouden natuurlijk niet onder de

middelen tot dekking der uitgaven behooren gebragt te worden.

Daardoor toch zoude de zaak tot de grenzen der begrooting wor-

den teruggebragt en binnen die grenzen beperkt blijven. Het
thans nog voorhanden fonds zoude, bij aanneming van dit stelsel,

in ’s Rijks schatkist onder de gewone middelen behooren overge-

bragt, en de begrootingen van Marine en Oorlog voor 1853 of des

noods ook nog die voor 1854, met een gelijk bedrag, zoo noodig,

verhoogd moeten worden.

§ 5. Ten einde een juister overzigt over den geheelen loop

dezer zaak te erlangen, wensehte men van de Regering eene op-

gave te ontvangen van de sommen ,
die

, sedert de invoering van
het stelsel dat op dit oogenblik nog in werking is

, en alzoo sedert

1841
,
jaarlijks ten behoeve van het fonds der verstrekkingen zijn

ontvangen , en wat daarop is uitgegeven.

§ 6. Bij de behandeling van dit wets-ontwerp is voorts in enkele

Afdeelingen herinnerd aan hetgeen vroeger in de Kamer ter sprake

is gebragt omtrent het onvoldoende van de bestaande verorde-

ningen nopens de verantwoording van het beheer van het mate-

rieel. Men meende te weten
,
dat dit beheer te wenschen overliet

:

bepaaldelijk ,
dat de regelen voor den verkoop van goederen voor

’s Rijks dienst onbruikbaar ,
alsmede het heilzame voorschrift, dat

alle leverantien niet dan bij openbare aanbesteding zouden mogen
gegund worden, en evenzoo de regel, dat geene rijksgoederen

aan aannemers in betaling van hunne vorderingen mogen worden
gegeven, niet altijd even streng waren in acht genomen. Men wilde

dat, eenige jaren geleden, oude geweren uit ’s Rijks magazijnen
onder ’s hands aan een handelshuis waren afgestaan tegen den prijs

van f 1.10 per stuk, hoewel diezelfde geweren nog pas een jaar

te voren
,
met aanwending van grootere kosten dan dien ver-

koopprijs, tot slaggeweren waren ingerigt. Zoo wilde men, dat

eene levering van ijzeren geschutstellingen onlangs zonder open-
bare aanbesteding was gegund, en dat aan den aannemer oud
'ijzer in betaling gegeven zou zijn.

Men wenschte te weten of inderdaad afwijkingen van die alge-

meene regels plaats vonden ; afwijkingen
,
die men

, zoo zij be-
stonden, bezwaarlijk zou kunnen goedkeuren.

Onder de elders bestaande voorschriften betrekkelijk het be-

heer van materieel in de magazijnen van den Staat, vestigde

men bijzonder de aandacht op de Fransche verordeningen bij de
wetten van 24 April 1833 en 6 Junij 1843, alsmede bij de
Koninklijke ordonnantie van 26 Augustus 1844 vastgesteld, en
wenschte van de Regering te vernemen

,
of zij de toepassing daar-

van hier te lande niet raadzaam achtte.

Men meende ook, dat eene jaaiiijksche algemeene opneming
van de magazijnen eene zeer nuttige zijde kon hebben. De aan-
dacht zou ^oorzeker daardoor gevestigd worden op het aanzijn

van voorwerpen, die van geen nut hoegenaamd meer kunnen zijn
,

en die door een langgerekt verblijf in de magazijnen
,
geheel noode-

loos , aanzienlijk in waarde teruggaan
,
of alle waarde verliezen.

Men wees , ten voorbeelde , op de zware kabels voor linieschepen

bestemd, die thans geheel door kabelkettingen zijn vervangen.
De kabels, welke nog aanwezig zijn

, zouden, naar men meende,
welligt onbruikbaar bevonden worden.

§ 7. De overweging van de bijzondere artikelen
,
afgescheiden

van de algemeene bezwaren waartoe het ontwerp aanleiding gaf,

leverde nog stof tot de volgende bedenkingen.

Art. 1. In eene Afdeeling is nog in het bijzonder het gevoelen
geuit, dat, welke ook de meening mogt zijn, die men aangaande
het wets-ontwerp koesterde , de afstand van rijks-materieel niet

aan vreemde besturen of aan vreemdelingen zou mogen ge-
schieden.

In eene andere Afdeeling is de meening geuit
,
dat de wet nood-

zakelijk eene nadere bepaling moest inhouden ,
namelijk deze , dat

de verstrekking nooit moest geschieden dan in geval van wel-
bewezen noodzakelijkheid. Anderen maakten daartegen de opmer-
king, dat in het denkbeeld van verstrekking reeds het denkbeeld

opgesloten lag, dat hij, aan wien materieel verstrekt werd, dit

behoefde, met uitsluiting alzoo van het denkbeeld, dat het depar-

tement, hetwelk de verstrekking deed, als ’t ware handel dreef

met het materieel. Op dien grond, meende men, was het over-

bodig het bewijs te vorderen van eene bestaande behoefte aan de

zijde van dengene, aan wien geleverd werd.
Voorts achtten sommigen het wenschelijk, dat het doen van ver-

strekkingen, ook van de departementen onderling, zich bepaalde

tot die voorwerpen, welke niet of niet even goed bij particuliere

fabrikanten of leveranciers , als in ’s Rijks magazijnen te verkrij-

gen waren. Wanneer bijv. de Departementen van Oorlog of Marine
levensmiddelen, geneesmiddelen, ammunitie of dergelijke voorwer-
pen aan het Departement van Koloniën leverden, terwijl dit depar-

tement die evenzeer bij particulieren konde verkrijgen , zou men
in de verrekeningen tusschen die departementen ,

wegens zooda-

nige leveringen, hoe ook geregeld, niets dan eene overbodige com-
plicatie zien. .

Art. 4. Men vraagt , wie den vorm zal bepalen
,
waarin de

in dit artikel bedoelde bescheiden vervat zullen zijn. De wet,
meent men , dient te bepalen , dat die bescheiden door den Koning
worden vastgesteld, na ingewonnen advijs van de Algemeene Re-
kenkamer.

Voorts meent men , dat die bescheiden ook behooren aan te

wijzen aan wien de verstrekking is gedaan.

Art. 6. Art. 2 van het ontwerp stelt vast , dat de gelden

,

wegens verstrekkingen ontvangen, tot een bijzonder fonds ver-

eenigd zullen worden.

De gelden worden in ’s Rijks schatkist gestort. Nu ligt het,

naar men meent, in den aard der zaak, dat van dit fonds de

boeken gehouden worden bij het Departement van Finantien',

zonder dat het noodig zij, daartoe een bijzonderen last van den
wetgever uit te vaardigen. Op dien grond schijnen art. 6 en
evenzeer art. 11 van het ontwerp overbodig. Daarentegen behoorde

de wet het voorschrift te behelzen, dat van het fonds jaarlijksche

rekening en verantwoording zal worden gedaan.

Art. 7. De opgave, hier bedoeld, moet noodzakelijk meer in-

houden dan de bloote vermelding van het cijfer der ontvangsten.

Eene zooveel doenlijk gespecificeerde opgave
,
naar aanleiding van

de bescheiden in art. 4 van het ontwerp bedoeld, opgemaakt,

is noodig te achten om aan de Staten-Generaal de noodige in-

lichtingen te verschaffen. In plaats van » door de Departementen
van Marine en Oorlog,” zou men liever lezen: » door do hoofden

van de Departementen van Marine en Oorlog;”

Artt. 9 en volgende. In plaats van » raming"
,
diende hier het

meer gebruikelijke woord » begrooting" te worden gebezigd.

Art. 12. Men acht de uitdrukking: » worden als vrijvallend

aangemerkt" niet zeer duidelijk. Althans meende men de voorkeur

te moeten geven aan de volgende redactie : » worden als eene

» toevallige bate verantwoord onder de algemeene middelen tot

i) dekking van de uitgaven van het dienstjaar, waarover de be-

» grooting van uitgaven van het fonds van verstrekkingen loopt.”

Door deze of soortgelijke redactie voorkomt men tevens mogelijk

verschil van gevoelen over het dienstjaar, waartoe de toevallige

bate ,
waarvan hier sprake is

,
gebragt zou moeten worden.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs , den 13den
Julij 1853.

Jespers. ,

Westerhoff.
Van Nispen van Sevenaer.
Ter Bruggen Hcgenholtz.
Van Bosse.

[VIH. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet tot wijziging van het Tarief van

In- en Uitgaande Regten
,
voor zooveel den invoer betreft

van sommige goederen.

Het bij de Koninklijke boodschap van den 16den Junij jl. aan
de Kamer ingezonden Ontwerp van Wet tot wijziging van de reg-

ten op den invoer van sommige goederen , is in hare Afdeelingen

overwogen en heeft daarbij tot de volgende beschouwingen en be-

denkingen aanleiding gegeven.

§ 1. Vrij algemeen heeft men verklaard
,
deze voordragt, waar-

\
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uit van de bedoeling der Regering blijkt, om in bet tarief der

regten van in- en uitvoer verbetering te brengen en de bepalin-

gen daarvan met de beginselen van vroeger vastgestelde Avetten

te doen overeenstemmen , met genoegen te hebben ontvangen.

Vooral had men daarbij het oog op de voorgestelde vermindering

van het inkomend regt op schapen- en varkensvleesch, in zoo-

verre dit voorstel tot aanvulling strekt van hetgeen aan den in 1852
genomen maatregel tot afschaffing van den accijns op de schapen

en de varkens nog ontbrak. Intusschen waren er verscheiden

leden, die ongaarne deze wijzigingen in het tarief tot zulk een ge-

ring' aantal artikelen beperkt zagen, ook omdat daardoor een greep
werd gedaan in een zamenhangend geheel , waarvan de eenheid

langs dien weg ligt in het een of ander opzigt kon worden ver-

broken. Boven zulke partiele wijzigingen zouden sommigen dezer

leden verre de voorkeur geven aan eene algemeene herziening van
dat tarief in eenen milden , met de lessen der staathuishoudkunde
overeenkomstigen zin. Zij wilden dan ook te dezer gelegenheid de

aandacht der Regering op zulk eene algemeene herziening
,

die

allengs uit verschillenden hoofde toenemend wensehelijk en nood-
zakelijk was geworden

,
gevestigd hebben, en daar zij meenden te

weten, dat vroeger daartoe voorbereidende maatregelen genomen
waren, verlangden zij omtrent den stand dier zaak en de ziens-

wijze der Regering deswege bepaald te worden ingelicht.

Andere leden, ofschoon zich tegen het doen dezer vraag geenszins

verzettende en het doel, dat men daarbij op het oog had, zeer

toejuichende, gaven in bedenking, of dit doel niet beter en zeker-

der zou worden bereikt door van tijd tot tijd met verstandig

beleid aangebragte partiele wijzigingen in het tarief, dan door eene

algemeene herziening. Zulk eene algemeene herziening is toch eene

taak van zeer grooten omvang, waarbij allerlei strijdige belangen

ter sprake komen en die , om goed ten einde te worden gebragt,

een zeer aanmerkelijk tijdsverloop vordert. Gedurende de tegen-

woordige zitting der Staten-Generaal
,
die slechts kort kan duren ,

zou aan het voltooijen van eenen zoo veelomvattenden arbeid niet

te denken zijn. Het voorbeeld van Engeland is overigens daar

om te bewijzen, dat men, door gedurende eenige jaren achtereen

in eene bepaalde rigting partiele wijzigingen in het tarief van in-

en uitgaande regten te brengen, uitkomsten verwerven kan, voor

het algemeen welzijn eener natie van hoogst gewigtigen aard.

§ 2. Bij het uiten van den zoo even vermelden wenscli
, dat

eene algemeene herziening van het tarief mogt worden voorgedra-

gen ,
of ook dat de thans voorgestelde wijziging zich tot een grooter

aantal artikelen mogt uitstrekken , stond een bepaald denkbeeld op

den voorgrond. Men kon namelijk de oogen niet sluiten voor het

verschijnsel, dat de eerste levensbehoeften voortdurend zeer hoog
in prijs zijn, en dat die hooge prijs nadeelig terugwerkt op het

lot der mindere volksklassen , die hier te lande meestal niet zoodanig

voedsel kunnen erlangen, als zij behoeven, en bij wie met name
het genot van dierlijk voedsel maar al te zeer eene zeldzaamheid

is. Onder de oorzaken, die tot den hoogen prijs der eerste levens-

behoeften hier te lande medewerken
,

telt men vooral den sterken

'uitvoer daarvan naar Engeland
,
sedert de invoer aldaar van een

aantal artikelen geheel is vrijgesteld. Men is er verre af van zich

over dien uitvoer , waarvan oiize landbouw ,
scheepvaart en handel

de vruchten plukken, te beklagen; maar men meent dan toch,

dat die uitvoer zoodanige uitbreiding zou kunnen erlangen, of mis-

schien zelfs in sommige opzigten reeds erlangd heeft
,
dat repro-

ductie van het uitgevoerde in eene aan de inlandsche behoefte be-

antwoordende evenredigheid moeijelijk wordt. Onder zoodanige

omstandigheden vooral vordert de billijkheid jegens den inknul-

schen verbruiker, dat wanneer men van de eene zijde den uitvoer

van eerste levensbehoeften vrijstelt, van de andere zijde ook de

invoer geheel vrij worde gelaten
,
opdat zooveel mogelijk heteven-

wigt hersteld worde.

Bij deze redenering hadden verscheidene leden meer bepaald het

oog op het slagtvee of de levende have. Zij herinnerden daarbij

de verliezen, die onze veestapel sedert jaren door de longziekte

geleden heeft en nog lijdt, en wezen voorts op den sterken uit-

voer van vee, die in 1851 bedragen heeft: aan runderen 98,387,

aan varkens 48,24G en aan schapen 182,406 stuks , welke uitvoer

voor verre hot gi’ootste gedeelte naar Engeland heeft plaats gehad
en ,

ten minste wat do runderen en schapen betreft , bijna uitslui-

tend uit het product onzer eigeno veeteelt heeft bestaan. Nu weet

men wel, dat de landbouw het mogelijke doet om do verminde-

ring van den veestapel , door den uitvoor naar Engeland of door

de andere aangeduide oorzaak ontstaan, te herstellen; zelfs wordt
beweerd, dat, in weerwil van longziekte en uitvocr, de veestapel

op dezelfde hoogte is geblovcn ; maar al neemt men dit aan , dan
valt niet te ontkennen

,
dat do uitgevoerde hoeveelheid vee aan

de binnenlandsche consumtio onttrokken wordt; dat die uitge-

voerde massa dierlijk vocdsol alsnog aan do gewone volksspyziging

to kórt komt, en dat daaruit eene duurte van de vleeschspyzcn

ontstaat, die waarlijk drukkend genoemd mag worden. Het was
dan ook voor sommigo dor leden, die op dit punt meer bijzonder

de aandacht vestigden, eene wezenlijke teleurstelling geweest, dat
te dezer gelegenheid niet de geheel vrije invoer van levende have
is voorgesteld.

\'an meer dan ddne zijde werden nog verscheidene andere arti-

kelen genoemd, die onder de eerste levensbehoeften kunnen wor-
den geteld en waarvan de vrije invoer, hetzij met het oog op
den sterken uitvoer naar het buitenland, hetzij in het algemeen
om het lot der mindere volksklassen te verbeteren

, zeer wensche-
lijk wierd gekeurd. Zoo sprak men van de aardappelen, de ap-
pelen en peren, het appelenkruid of de appelensiroop (een dage-
lijksch voedsel voor den geringen man in Duitschland)

, de eijeren,

|

den stokvisch, het pluimgedierte enz. Men noemde voorts meer
bepaald de boter, waarvan het inkomend regt nog f 3 per 100
pond

, en de kaas , waarvan dat regt nog f 5 per 100 pond be-
draagt. Eindelijk vestigde men de aandacht op de grovere wollen
stoffen

,
Avaarvan de invoer steeds vrij zwaar belast is , en die

dan toch, voor zoover zij door de mindere volksklassen tot klee-

ding gebezigd worden, zoo goedkoop mogelijk moeten zijn. Het
kon , meende men , niet anders dan gepast geoordeeld Avorden

,

om van het tegenwoordig tijdperk van orde en rust gebruik te

maken tot het nemen van al zoodanige maatregelen, Avaardoor, voor
zoover dit binnen de magt van eenige regering ligt, de proedkoopte
der eerste levensmiddelen en levensbehoeften bevorderd en te mid-
den der heerschende Avelvaart het lot der mindere volksklassen
verbeterd Avierd.

Tegen dit alles werd echter door andere leden opgemerkt
, dat

de verlangde AAÜjzigingen in het tarief slechts in zeer geringe mate
tot het doel, dat men daarbij beoogt, zouden kunnen leiden

,
of mis-

schien zelfs uit dat oogpunt geenerlei wezenlijke vruchten zouden
opleveren. Men moest toch niet vergeten, dat de inkomende
regten op de meeste der opgenoemde artikelen nu reeds zoo laag
zijn, dat geheele vrijstelling noch vermeerdering van invoer, noch
vermindering van prijs binnen ’s lands zou kunnen te weeg bren-
gen. Zoo bedraagt het inkomend regt op het slagtvee, sedert de
immering der Avet van 30 Mei 1847 ( Staatsblad n°. 24), niet meer
dan 50 cents voor elk rund, 10 cents voor een kalf, 5 cents voor
een varken en 10 en 5 cents voor een schaap of lam. Aan den
anderen kant zijn artikelen opgenoemd, die wel bij den invoer
eenigzins liooger zijn belast, doch welker vrijstelling zich uit het
aangeduide oogpunt niet wel zou laten verdedigen. Het regt van
f 5 op de 100 pond kaas is bijv. wel eens als eene belasting op
de Aveelde beschouxvd

,
daar de vreemde kaas hier te lande , met

Aveinige uitzondering, ten behoeve van de tafels der rijken wordt
aangebragt.

Aran de andere zijde Averd echter hiertegen opgemerkt , dat ge-
heele vrijstelling van regten voor bepaalde artikelen het beste mid-
del is om de markt daarvan te vestigen, en dat uit dit oogpunt
ook een zeer laag regt of zoogenaamd droit de balance onmisken-
bare nadeelen na zich sleept.

§ 3. Bij de meer bepaalde overweging der bij het wets-ontwerp
Averkelijk voorgcstelde Avijzigingen in het tarief, heeft die betrek-

kelijk de metalen en ertsen tot geene bedenking aanleiding gegeven.
Daarentegen zijn in de meeste Afdeelingen leden geAveest, die

zich niet konden vereenigen met de voorgestclde bepaling omtrent
de landbouwers-gereedschappcn , volgens Avelke liet den Koning
voorbehouden blijft, deze, als zij van nieuAve uitvinding zijn of

hier te lande niet vervaardigd worden , tegen het regt van 1 per

cent ten invoer — niet uitvoer , zoo als ten gevolge eener drukfeil

in het wets-ontwerp gelezen Avordt — toe te laten. Deze leden

meenden , dat die nieuwe bepaling niet ver genoeg ging, dcAvijl

daardoor de ongelijkheid niet Avordt weggenomen , die ten gevolge
der scheepvaartwetten tusschen de regten op den invoer van werk-
tuigen voor den scheepsbouw en die op Averktuigen \*oor de andere
takken van nijverheid ontstaan is. Zij zagen hier eene partijdige

begunstiging van den scheepsbouw, die onze Avetgoving ontsiert,

en verlangden dat alle werktuigen zonder onderscheid bij den invoer

met dén per cent van de waarde belast zouden Avorden. Men moest

,

zeiden zij, niet voorbijzien, dat de Averktuigen daarin van andere
goederen verschillen , dat zij tévens middelen van nieuAve productie

zijn , en het belang der productie dus medebrengt, dat men ze zoo
goedkoop mogelijk verkrijgen kan. Hetzelfde geldt van de gereed-
schappen , en men Avilde dus bepaaldelijk in het tarief uitgedrukt

hebben , dat het lage regt op Averktuigen en gereedschappen voor
alle takken van nijverheid toepasselijk zou zijn.

Tot aandrang van deze Avijziging voerde men aan , dat de mo-
gelijkheid om deugdelijk en goedkoop gereedschap te kunnen ver-

krijgen A'ooral voor den talrijken stand van daglooners en polder-

gasten, door wie zoo veel duizenden spaden en zeissen gebruikt

worden ,
van onmiskenbaar belang is. Men mankte daarbij de opmer-

king
, dat de Duitsche grasmaaijers bij hunnen terugkeer naar hunne

haardsteden geAvoonlijk de door hen gebruikte zeissen in de grens-

provinciën achterlaten, die daar, omdat zij van veel beter hoeda-

nigheid dan do inlandsche zijn, gezocht Avorden. Langs dien w eg
Averd dit vreemd gereedschap ingevoerd, zonder dat daarvan eenig
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inkomend regt kon geheven worden. Daarentegen zou bij de hef-

fing van een matig regt van 1 per cent de schatkist van dep invoer

van zeissen en ander dergelijk gereedschap altijd nog eemg voor-

De
&
voorgestelde bepaling scheen ook uit een ander oogpunt

onaannemelijk, in zoover namelijk daarbij begunstiging verleend

wordt aan werktuigen ,
welke hier te lande met vervaardigd wor-

den Dit kon toch niet anders dan bescherming van eigen fabncaat

worden genoemd en er lag daarin dus zekere overhelling tot een

voor de nijverheid doodend beginsel, waarvan men veel liever de

laatste sporen uit ons tarief zou zien verdwijnen.

Eindelijk geloofde men, dat de bepaling omtrent de landbou-

wers-gereedschappen van nieuwe uitvinding in de praktijk tot

aroo te moeijelijkheden aanleiding zou kunnen geven.
.

Het is dik-

wijls zoo gemakkelijk niet te bepalen, of een werktuig of gereed-

schap van nieuwe vinding is ,
en de vraag moet steeds rijzen

,

wanneer zoodanig voorwerp ophoudt nieuw te zijp. Met Het on-
j

derzoek daaromtrent zou in elk geval vrij wat tijd te loor gaan.

De meeste leden, ofschoon de juistheid van sommige dezer op-

merkingen geenszins willende ontveinzen, helden er meer toe over

om de thans behandelde bepaling te laten zoo als zij is. Door het

onderwerpen van alle werktuigen en gereedschappen zonder onder-

scheid aan het lage regt van 1 per cent, zou ligt verder worden

o-egaan dan de tegenstanders der bepaling verlangden. De smeden

ten platten lande en dergelijke ambachtslieden zouden dan de

mededinging met den buitenlander niet kunnen volhouden. Men

moest daarbij niet vergeten, dat het hout, hetwelk een voornaam

bestanddeel van die gereedschappen is ,
welke men vooral op het

oog heeft, in Duitschland en in het Noorden goedkooper is dan

hier te lande. . ,

Daarenboven zou aan het woord gereedschap ,
indien het zonder

eenige nadere aanduiding in het tarief wierd opgenomen, eene zeer

uitgestrëkte beteekenis kunnen worden gegeven. Men zou ei

vaten en alle ander houtwerk onder kunnen begrijpen. M reeds

heeft hier te lande een sterke aanvoer van vreemd houtwerk plaats.

Nog deed men van deze zijde opmerken, dat, ten gevolge der

met Belgie en het Duitsche Tolverbond bestaande verdragen, het

gesmeed, geslagen of geplet ijzerwerk en de gereedschappen, bij

den invoer van daar slechts belast zijn met een regt van pci

cent van de waarde, in plaats van het bij het tarief vastgestelde regt

van 6 per cent. Onder die voorwerpen zijn met name wel met alle,

maar toch vele gereedschappen voor den landbouw begrepen ,
we-

ker verkrijgbaarheid tot eenen goedkoopen prijs te regt nuttigen wen-

schelijk wordt geacht. ...

§ 4. Met opzigt tot het artikel vleesch werden onderscheidene

gevoelens geopperd. Sommigen der leden, die in het belang van

den inlandschen verbruiker den invoer van levende have geheel

vrij wilden hebben gesteld, wenschten geenerlei inkomend regt van

het vleesch, van welken aard ook, geheven te hebben. Men voei e

hun echter tegemoet, dat dit eene onbillijke begunstiging van den

vreemden producent boven den inlandschen zou zijn, welke laatste

van het rundvleesch zoowel de belasting op het.geslagt, als den

accijns op het zout moet betalen. Zulk eene vrijstelling zou ten

gevolge hebben ,
dat de groote tonslagerijen ,

die thans hier te lande

den voorraad voor de uitgaande schepen leveren, van lieverlede

zouden vordwijnen, of wel zich naar gene zijde der grenzen zou-

den verplaatsen.

Meer algemeen drong men er op aan, om, nu de wetgeving

eenmaal tot de afschaffing van den accijns op het geslagt der

schapen en varkens besloten heeft, den invoer van schapen- en

varkensvleesch geheel vrij hier te lande toe te laten. Daardoor

zou het doel van dien nuttigen maatregel, de vermindering van

den prijs van het dierlijk voedsel, dat voor de mindere standen

nocr het meest verkrijgbaar is, te zekerder worden bereikt. Men

vond er iets kleingeestigs in ,
om bij de bepaling van het inko-

mend regt op vreemd spek den accijns van het zout, ter zou-

ting daarvan gebruikt, in rekening te brengen. Wel is het vol-

komen waar, dat de accijns op het zout, als eene belasting .op de

binnenlandsche consumtie, ook geacht kan worden verschuldigd te

zijn van waren, die, van buiten ’slands ingevoerd en daar met

zout bereid, hier te lande verbruikt worden. Maar van de andere

zijde is het even waar, dat, als men zoo streng vasthoudt aan

zulk een stelsel ,
de schatkist verpligt zou kunnen gerekend wor-

den tot restitutie van den zout-accijns voor de boter en de kaas,

die naar het buitenland gevoerd wordt. De Regering zou dus ,
ten

gevolge van de thans door haar verkondigde leer
,
met aanzoeken

van de producenten van boter en kaas tot teruggave van accijns

kunnen v/orden bestormd. Moest aan die aanzoeken gehoor
.

wor-

den gegeven , de schatkist zou een zeer veel grooter nadeel lijden,

dan het voordeel
,
immer uit het inkomend regt op varkens- en

schapenvleesch te genieten.

Men heeft hierop echter geantwoord, dat het nog geheel iets

anders is ,
den inlandschen producent eenigerraate te vrijwaren

voor het bezwaar aan de mededinging van den vreemdeling ver-
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knocht
,
die voor een bepaald artikel niet aan gelijke lasten onder-

worpen is ,
dan wel den uitvoer van een inlandsch voortbrengsel

,

die nu in zeer sterke mate plaats vindt, door het betalen van

eene soort van premie, noodeloos, nog meer aan te moedigen.

Wierd de invoer van spek geheel vrijgesteld, men zou grooten aan-

voer daarvan uit Noord-Amerika, waar geene zoutbelastmg be-

staat, kunnen verwachten.
_

Intusschen meenden ook degenen ,
die niet voor eene geheele

vrijstelling van inkomend regt op schapen- en varkensvleesch ge-

stemd waren ,
de Regering in bedenking te moeten geven ,

om

het cijfer van het regt van invoer eenigzins lager te stellen dan

bij de tegenwoordige voordragt gedaan wordt. Als men eenmaal

van het beginsel uitgaat, dat het inkomend regt zich regelen moet

naar het bedrag van den accijns op het zout, ziet men met in,

waarom daarboven nog l/
2

per cent van de waarde moet wor-

den geheven. Het verschil is niet onbelangrijk. Het inkomend

regt is bij de voordragt gesteld: voor het versch en gezouten scha-

pen- en varkensvleesch op t 1.2o per 100 pond en dus met e

13 opcenten op f 1.41; voor het gerookt of gedroogd schapen- en

varkensvleesch f 1.50 en dus met de opcenten op f 1.69. irekt

men van die cijfers de 91 cents voor den accijns op het zout at,

dan blijkt, dat de verhooging in het eene geval f 0.50, in het andere

f 0.78 bedraagt. Zelfs indien men eenige kosten in rekening

wilde brengen, behoefde de verhooging zoo ver niet te gaan. Hier

komt nog bij dat, naar het gevoelen van sommigen ,
de berekening

der Redering op eenen minder juisten grondslag .rust
,
in zoover

het cijfer van f 60 geenszins als de gemiddelde prijs van 100 pon-

den spek kan worden aangemerkt, maar veeleer een uitzonde-

ringsprijs is.
,

,

Eindelijk is nog aangemerkt, dat het inkomend regt voor den

reuzel in allen gevalle te hoog is
,
daar deze niet gezouten wordt.

§ 5. In de laatste plaats heeft men gemeend, de Regering

in overweging te moeten geven ,
of het inkomend regt op de worst

bij de gedane° voordragt wel goed geregeld is. Dat artikel wordt

onderworpen aan het hoogere regt van f 8 per 100 pond. In zoo •

ver hier te lande runderworst wordt ingevoerd, kan daartegen

in het stelsel der wet geene bedenking bestaan; maar anders is

het geleo-en met de varkensworst, die zeer veel meer wordt be-

zwaard ,°dan volgens dat stelsel het geval zou moeten zijn. Men

vermoedt wel, dat de moeijelijkheid om de verschillende soorten

van worst te onderscheiden, tot deze afwijking aanleiding heelt

gegeven. Is zulks echter het geval, waarom zou dan voor dit

artikel algemeen het lagere regt van f 1.25 of f 1.50, .of wel het

daarvoor in de plaats te stellen nog mindere regt met kunnen

worden aangenomen ? Zoo daartegen geen overwegend bezwaar

bestaat, zou men daarop moeten aandrmgen ,
ook opdat, wat dit

onderdeel betreft, aan de bedoeling der wet van 28 April 1852

volledig gevolg worde gegeven.

Aldus vastgesteld bij de Commissie, den 14den Julij 1853.

Meeussen.
Beens. v

Dirks.

,
Sloet tot Oldhuïs.

Van Bosse.

[VIL 5.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorioopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp

van Wet nopens de sluiting van het Kanaal van St. Andries.

§ 1. De Regering heeft met genoegen uit het Voorioopig Ver-

slao- gezien, dat de groote meerderheid van de leden der Tweede

Kamer van de Staten - Generaal van gevoelen is, dat het tijdstip

om tot de uitvoering der bij het ontwerp bedoelde werken te

besluiten ,
daar is ,

en. bij hen het voornemen bestaat de daartoe

noodige gelden te bewilligen.
.. , , . .

Enkele leden hebben nogtans de vrees geuit, of het beoogde doel

wel zal worden bereikt ;• » welke vrees het gevolg was van de in

)> hun oog nog bestaande onzekerheid over de uitwerking, van de

„ beraamde maatregelen. . . . Zij zouden dus gaarne zien , dat

„ de zaak nog eens rijpelijk wierd overwogen, of hun althans

„ meerdere waarborgen voor den goeden uitslag wierden verschaft.

De Regering ziet ,
evenmin als de groote meerderheid der leden ,

de behoefte aan verdere overwegingen in.

De gronden , door bevoegde en in het vak van den waterstaat

ervaren personen , zoowel vóór als tegen de sluiting, aangevoerd,

zijn medegedeeld.
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Sluiting van het Kanaal van St. Andries.

(Memorie van Beantwoording van het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

Over weinige ontwerpen tot algemecne rivier-verbetering i3 zoo

veel en zoo lang van gedachten gewisseld als over de sluiting van
de gemeenschap

,
die te St. Andries tusschen de Waal en de Maas

bestaat.

Niet dan na rijp beraad en na herhaald overleg met de deskun-

digen heeft de Regering haar besluit genomen.
De beide inspecteurs van den waterstaat, de hoofd-ingeneurs

in Gelderland en Noordbrabant , en andere geraadpleegde des-

kundigen zijn voor de uitvoering van het beraamde werk gestemd.

Er bestaat alzoo
, naar het inzien der Regering

,
geene moge-

lijkheid meerdere waarborgen voor den goeden uitslag te ver-

krijgen.

§2 a. ii Er waren leden , die meenden
,
dat de waterstand van

» de Maas door dit werk zou worden benadeeld en de vaart op
i) die rivier daardoor zou lijden.” Bij hen bestond de vrees, » dat

» door de berooving van de Maas van het Waalwater, vermin-
» dering van stroomgang veroorzaakt en het ontstaan van ondiepten

» bevorderd zal worden.”
In dien al, ten gevolge van de sluiting van het kanaal, eenige

vermindering van stroomgang op de Maas tusschen St. Andries en

Loeuestein mogt ontstaan , zal daarin tot zekere mate worden voor-

zien door het meerder toeschieten van water uit het vak van de

Maas boven St. Andries. Dit vak, niet meer in zijn afloop

gehinderd door de opstuwing , die thans bij St. Andries ten gevolge

van de instorting van Waalwater bestaat
,
zal zijn stroomgaDg zien

verbeteren.

De scheepvaart op de Maas tusschen St. Andries en Loevestein

zal
, na de sluiting

, zeer zeker niet minder goed plaats kunnen
hebben dan nu tusschen Grave en St. Andries , want voor alle

vaartuigen , die nu op dit vak kunnen varen
,

zal het andere

riviervak even geschikt zijn.

Aan de Beneden-Maas toch wordt door de sluiting geen Maas-
water, maar slechts eene, in zekeren zin, toevallige intapping

van vreemden oorsprong ontnomen. De Maas zal voortaan

uitsluitend zijn eigen régime behouden.
Daarenboven, gesteld de van boven komende schepen konden

het Maasvak van St. Andries tot Loevestein niet bevaren
,
zij zouden

na de sluiting, even als nu, gelegenheid vinden door de gewijzigde

gemeenschap op de Waal te komen.
De sluiting van het kanaal zal

,
naar de meening der Rege-

ring, het ontstaan van ondiepten op de Maas niet bevorderen.

Van Grave tot St. Andries zal de stroomsnelheid iets vermeerderen

en beneden St. Andries zal zij regelmatiger worden, daar het

water der Maas niet meer, zoo als tot dusver wel eens het geval

was, door het kanaal kan worden afgezogen.

Daarenboven legt de Regering zich op de verbetering der Maas
toe , door de te breede plaatsen in beter verband met andere

rivierdeelen te brengen.

De Regering deelt wijders geheel in de zienswijze van hen

,

die de meening bestreden hebben, dat de Geldersche en Noord-
brabantsche landen langs de Maas beneden St. Andries

,
door de

sluiting van het kanaal niet zouden worden gebaat ;
welke meening

hierop rust, dat, » bij het zwellen van de Waal , deze rivier haar
» overtollig water over den Heerewaardenschen Overlaat op de

» Maas zal blijven lossen."

Vóór dat deze overlaat begint te werken, is de gewone water-
lossing reeds geruimen tijd onmogelijk.

Na deze wederlegging van de geopperde bezwaren , aarzelt de

Regering evenwel niet, de verlangde verzekering te geven, dat in

geval van onverhoopte stremming der, ook in haar oog hoogst

belangrijke vaart op de Maas , maatregelen daartegen zullen wor-
den genomen. Reeds zoo als is gezegd , strekt de zorg zich over

de Maas niet minder dan over de andere riviertakken uit. In dit

jaar zouden reeds vele verbeteringen aan de Maas zijn aanbesteed,

ware men daarin niet verhinderd door den tegenwoordigen buiten-

gewoon lioogen rivierstand, gedeeltelijk een gevolg van het nog
open zijn van het kanaal.

§ 2b. De sluiting zou, volgens sommigen, van nadeeligen in-

vloed zijn, zoowel voor de uiterwaarden en dijken, vooral bij

ijsgang, als voor de uitwatering der Waalpolders.

Ook in dit bezwaar wordt door de Regering niet gedeeld.

De Waal zal, na de sluiting, beneden St. Andries ongetwijfeld

ccnig meerder water dan thans ontvangen , maar volgens de over-

tuiging der deskundigen is deze zoo grooto riviertak daarvoor ten

volle berekend.

Men kan niet aannemen dat, terwijl het deel der rivier van
haren bovenmond langs Nijmegen en Ticl tot St. Andries bekwaam
is, het op dien tak uit Duitschland komende water af te voeren,

het vervolg der rivier van St. Andries tot Loevestein daartoe onver-
mogend zou zijn.

Ten aanzien van gevaar bij ijsgang gelooft de Regering, dat

de sluiting van bet kanaal juist zal te weeg brengen, dat do
ijsdammen zich op de Beneden-Waal minder spoedig zullen zetten,

en, zich voordoende, eerder zullen opruimen.

Op het vak van de Waal van St. Andries tot Loevestein bestaan
geene uitwateringen van groote polderdistricten.

In het verslag wordt verder gezegd:
» Het kon gebeuren , dat door de vermeerdering van het af te

» voeren water de schuring niet vermeerderde, en dus niet op
» die wijze de geul of eigenlijke bedding der rivier verbeterd

,

» maar de watervlakte van de rivier , ten nadeele van de daar-
» langs liggende landen, breeder wierd.”

Alleen dan , wanneer de bodem der Waal uit ongemeen harden
grond bestond , zou het vermoeden van eene meer uitsluitende
werking tot verbreeding niet geheel ongegrond voorkomen.
Hoewel de mogelijkheid van eenige meerdere schuring langs de

oevers niet wordt betwist, is het echter eene door de ervaring
gestaafde stelling, dat bij gronden, zoo als die van de bedding
der Waal, vermeerdering van water hoofdzakelijk op de diepte
werkt.

Overigens is in de 2de zinsnede van § 2 b het gevoelen van de
Regering uitgedrukt.

Ten slotte mag men aan de leden, die zich nog niet geheel
met de voordragt kunnen vereenigen, herinneren, hetgeen de
Regering getracht heeft in de Memorie van Toelichting te doen
uitkomen, namelijk, dat de stand, waarin de zaak zich thans
bevindt, het nemen van een besluit, welk dan ook, zeer wen-
schelijk maakt.
Immers ter voorkoming van belemmering der vaart op de

Beneden-Waal

,

die omstreeks het jaar 1837 niet zonder grond
werd gevreesd

,
indien aan de toenemende afzuiging van het water

der Boven-Waal door het kanaal geen perk wierd gesteld, alsmede
eenigermate tot bevordering van de uitwatering der landen van
Maas en Waal, den Bommelerwaard , het Rijk van Nijmegen en
de Maaspolders in Noordbrabant , wier uitwateringen uitermate
bezwaard waren, werd sedert 1837 eene beteugeling van het
kanaal ondernomen en van tijd tot tijd vervolgd.

De beteugeling kon echter na 1851 bezwaarlijk worden roort-
gezet

,
zoo men niet gevaar wilde loopen de vaart door het kanaal

te belemmeren. Intusschen houden de klagten over te hoogen
waterstand op de Maas, en niet zonder grond, aan.

Is nu vervolging der beteugeling, met het oog op de scheep-
vaart door het kanaal

, niet raadzaam
,
ten ware aan deze vooraf

eene andere gemeenschap worde verzekerd, het terugkomen op het
sinds jaren gevolgd stelsel van beteugeling ware nog minder raad-
zaam; en toch, dit moest later vermoedelijk plaats grijpen, indien
men niet de scheepvaart door het kanaal langzamerhand onmogelijk
wilde maken.

Zonder te besluiten tot niets doen of tot terugkeer van het
tot dusver gevolgd stelsel, moest de Regering dus wel tot de
beperkte sluiting, na den bouw der schutsluis, overhellen.

Daardoor worden de belangen der scheepvaart door het Kanaal
van St. Andries en op de Waal en die der uitwatering van de op
de Maas lozende landen bevorderd, zonder dat, gelijk hiervoren
nader is aangetoond, de belangen van de landen langs de Waal of
die der scheepvaart op de Maas worden gekrenkt.

§ 3. Hoezeer de meerderheid aan den vorm van het wets-
ontwerp hare goedkeuring hecht, meent de Regering op de ge-
maakte bedenkingen te moeten antwoorden, dat aan dit ontwerp
de eigenschap van eene begrootingswet niet moet worden toege-

kend.

Het wets-ontwerp heeft geene) andere strekking dan om aan de
Regering de zekerheid te geven , dat indien met de uitvoering der
werken in 1851 wordt aangevangen , het toestaan der gelden

, voor
de voltooijing noodig

, later geen bezwaar zal ontmoeten. Naar
dat beginsel behoort dan ook in dit ontwerp geen cijfer te

worden opgenomen. De jaarlijksche behoefte kun telkens bij de
begrooting der staats-uitgaven worden voorgedragen en beoordeeld.

Het totaal cijfer, waarop de kosten der werken zijn geraamd,
thans bij de wet vast te stellen , ware derhalve , naar het oordeel

der Regering , van geen wezenlijk nut. Al wierd er toe besloten ,

jaarlijksche beoordeeling en terugkeerend onderzoek bij de staats-

begrooting werd daardoor niet afgesneden , evenmin als de mogelijk-

heid dat later een hooger of lager cijfer dan de wet had bepaald,

noodiu: kon worden bevonden.

Considerans. Do noodzakelijkheid om van de 2de zinsnede een
afzonderlijk artikel temaken, kon worden toegestemd

,
zoo de wet

inderdaad de wenschelijkheid om in 1854 met de werken aan te

vangen, moest verklaren; maar dat is het geval niet. De wet
behoort alleen te bepalen, dat de gelden, voor de werken noodig,

op de staatsbegrooting worden gebragt, en deze bepaling moet op

de beweegredenen , in het hoofd der wet op te nemen, zijn gegrond.

Het is wenschelijk de woorden » tot de verdere langzame
>i beteugeling” te behouden, daar men tegen het tijdstip van de

voltooijing der sluis zal moeten ovenvegen, of terstond tot de vol-

ledige beperkte sluiting of slechts tot eene verdere beteugeling,



Wijziging van Hoofdstuk VI der Staatsbegrooting over i 852 (Kindergelden enz).

(Eindverslag der Commissie van Rapporteurs.)

dat is tot eene meer trapsgewijze beperkte sluiting, moet worden

overgegaan.

’s Gravenhage ,
den 14den Julij 1853.

De Minister van Binnenlandsclie Zaken ,

Van Reenen.

(VIL 6.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontiverp van Wet nopens de sluiting van het Kanaal van

St. Andries ;
uitgebragt in de zitting van den 15den Julij

1853.

De Commissie van Rapporteurs voor bet wets-ontwerp nopens

de sluiting van bet Kanaal van St. Andries, beeft kennis geno-

men van de Memorie van Beantwoording door den beer Minister

van Binnenlandsche Zaken den 14den Julij jl. ingezonden op bet

Voorloopig Verslag omtrent dit wets-ontwerp, en heeft geene

noodzakelijkheid gevonden om , naar aanleiding van dit antwoord

der Regering
,

een nieuw onderzoek in de Afdeelingen uit te

lokken.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den 14den

Julij 1853.
Mackay.
Bots.
Dommer van Poldersveldt.
Storm van ’s Gravesande.
Van Goltstein. ,

[XV. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet , strekkende tot wijziging van het Vide
Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1852 (Kindergel-

den enz.)
;
uitgebragt in de zitting van den 15den Julij

1853.

Bij de Koninklijke boodschap van denj 16den Junij jl. is aan

de Tweede Kamer een Ontwerp van Wet aangeboden, hetwelk

de strekking beeft om artikel 13 van bet Vide hoofdstuk der

Staatsbegrooting voor 1852, betrekking hebbende tot de kinder-,

school- en academie-gelden bij de Hervormden
,

Lutherschen
,

Doopsgezinden en Remonstranten, uit eenen anderen post van dat

hoofdstuk met f 6100 aan te vullen, ten einde daardoor te helpen

bestrijden, wat te dezer zake over het afgeloopen dienstjaar meer
is uitgegeven dan oorspronkelijk was geraamd.
Het onderzoek van dit wets-ontwerp in de Afdeelingen der

Kamer heeft tot de overtuiging geleid, dat het hier een maatregel

van noodzakelijkheid geldt, waartegen, indien het artikel voor

de pensioenen de daarop voorgestelde afschrijving lijden kan,

geene wezenlijke bedenking kan bestaan. Intusschen hebben
eenige leden niet kunnen ontveinzen, er wel eenig bezwaar in

te zien, dat de uitgave voor de bedoelde kinder-, school- en

academie-gelden jaarlijks in eene vrij sterke evenredigheid toene-

emt; zoodat zij over 1852 omstreeks f 23,000 meer zal bedragen
dan, blijkens eene vroegere opgave, over 1848 het geval was.
Daar de vermeerdering vooral sterk in het oog valt wat de beta-

ling voor theologische academie-gelden betreft , waarvoor over
1850 f 22,714.05, over 1851 f27,595.21 en over 1852 f34,980.50
werden vereischt

,
heeft men de vraag gedaan , of de Regering

wel altijd genoegzame zekerheid bezit, dat de jongelieden, voor
wie de toelage van f 100, die volgens art. 7 van het Koninklijk
besluit als theologisch academiegeld wordt verstrekt

,
zich werke-

lijk en voortdurend aan de studie in de godgeleerdheid wijden.

Men vond te meer aanleiding tot het doen van deze vraag,
omdat men meent te weten, dat ten aanzien van het genot van
schoolgelden voor de zonen van predikanten wezenlijke misbrui-
ken bestaan. Die schoolgelden worden , volgens art. 5 van het
aangehaalde Koninklijk besluit, verstrekt voor predikantszonen,
die de Latijnsche scholen bezoeken of bijzonder onderwijs in de
Latijnsche taal genieten. Het doel der bepaling is blijkbaar
geweest, om onvermogende predikanten in het geven eener weten-
schappelijke opleiding aan hunne zonen te gemoet te komen. Nu
schijnt echter de toelage niet zelden, verstrekt te worden voor
predikantszonen, die geenszins voor de studie worden opgeleid,
maar wier ouders hen voor het een of ander beroep of bedrijf

van geheel anderen aard bestemmen. Zelfs moeten er voorbeel-
den bestaan , dat voor predikantszonen

,
die ter zee varen

,
de

toelage verstrekt wordt. Er wordt wel een bewijs gevorderd,
door eenen rector der Latijnsche school geteekend

, dat de pre-
dikantszoon werkelijk onderwijs in het Latijn geniet; doch, naar
het schijnt, zijn sommige rectoren te ligt geneigd, om ook daar

,

waar zij de afgifte van zoodanig bewijs behoorden te weigeren,

de predikanten daarin te wille te zijn. De bedoelde leden mee-
nen alzoo te dezer gelegenheid in overweging te moeten geven

,

om indien de bedoelde misbruiken werkelijk bestaan, van rege-

ringswege tot het te keer gaan daarvan maatregelen te nemen.

Enkele leden gingen nog een stap verder. Hunnes inziens zijn

de toelagen ,
die uit ’s Lands kas voor kinder- en schoolgelden

aan de predikanten worden verstrekt, minder regelmatig en min-

der rationeel te noemen. Zoover men weet bestaat er geen ander

voorbeeld van eene op die wijze geregelde bezoldiging of liever

van zoodanige bijkomende toelagen. Deze leden zijn er verre af

van de inkomsten der godsdienstleraren
,

die meestal te naauwer-
nood voldoende zijn voor hunne behoeften , te willen beknibbelen

;

maar meenen toch de vraag te moeten doen , of er geene moge-
lijkheid zou bestaan, om zoodanig eene regeling van de rijks- trac-

tementen der predikanten tot stand te brengen , waardoor zij

gezamenlijk dezelfde inkomsten als thans zouden genieten en toch

aan de daaronder begrepene buitengewone toelagen een einde zou

worden gemaakt.
Nog is door eenige leden, ook met het oog op art. 168 der

Grondwet, de vraag gedaan, of onder de Hervormde predikanten,

die kinder-, school- en academie-gelden genieten
,
predikanten der

afgescheidene gemeenten begrepen zijn ? Men doet die vraag te

meer
,
omdat art. 2 van het meermalen aangehaald Koninklijk

besluit van 1816 zoo uitdrukkelijk zegt, dat deze toelagen, behalve

aan de in art. 1 bedoelde , aan alle andere Hervormde predi-

kanten zullen worden voldaan.

Aldus vastgesteld den 4den Julij 1853.

Nadat het bovenstaande verslag aan de Regering was medege-
deeld, is daarop, onder dagteekemng van den 12den Julij jl., door

den Minister van Finantien , voorloopig belast met het bestuur van
het Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz.

,

de navolgende Memorie van Beantwoording ingezonden,

n De vermeerdering betreft inderdaad vooral de theologische

academie-gelden, zoo als ook bij de Memorie van Toelichting van
het Wets-ontwerp is opgemerkt.

Vroeger moesten vele candidaten soms zeer lang op eene stand-

plaats wachten. Tegenwoordig is zulks geenszins het geval
,
door-

dien het afgenomen aantal beroepbare candidaten te naauwernood
toereikend is voor de behoefte, zoodat velen spoedig na hunne
toelating tot de predikdienst, beroepen worden. Zulks is aan-

moedigend, inzonderheid ook voor predikantszonen, om zich aan
de theologische studiën toe te wijden. Eene bijkomende reden kan
gelegen zijn in de vermindering der bezwaren bij de toelating tot

de academische studiën.

De vermeerdering is derhalve wel te verklaren, zonder te den-

ken aan studenten die de theologische academiegelden onregtmatig

zouden genieten. De bewijzen welke gevorderd worden om het

te staven, dat zij ten wier behoeve deze ondersteuningen worden
toegestaan, zich werkelijk en voortdurend aan de studie in de

godgeleerdheid toewijden, Avorden geregeld ingediend en van mis-

bruik hierin is nimmer iets gebleken
,
ja zelfs is er geene aan-

leiding voorgekomen, om het bestaan daarvan te vermoeden.
Wat de schoolgelden betreft van de zonen van predikanten,

zijn soortgelijke misbruiken evenmin bekend geworden. Zij wor-
den verstrekt op het bewijs, gevorderd in art. 5 van het Konink-
lijk besluit van den Isten Augustus 1816, n°. 65, en bij hetgeen

hieromtrent in het Voorloopig Verslag wordt gezegd, schijnt men
het oog te hebben op bijzondere gevallen. Bijaldien die gevallen

nader mogten kunnen worden aangewezen, zoodanig dat met
vrucht een opzettelijk onderzoek kan worden ingesteld , zal de
Minister zich de zaak met ernst aantrekken

,
terwijl het een punt

van naauwgezette overweging zal uitmaken
,
of boven en behalve

de bestaande verordeningen
,

doeltreffende maatregelen zouden
kunnen worden ingevoerd, om alle misbruik in dezen onmogelijk
te maken.
Wat aangaat het gevoelen van enkele leden, die de toelagen

voor kinder- en schoolgelden minder regelmatig en minder ratio-

neel achten, dienaangaande meent men in het midden te moeten
brengen, dat, zoo als het onderwerp thans geregeld is, van deze

ondersteuning het meest te goed komt aan de leeraars, die wegens
de talrijkheid hunner kinderen het meest behoeven

, en dat een
gelijk, ja zelfs een veel aanzienlijker bedrag, niet op die wijze in

evenredigheid met elks behoefte toegelegd
,
maar over al de predi-

kants-tractementen gelijkelijk verdeeld, veel minder aan het doel

zou beantwoorden.
Met betrekking eindelijk tot de leeraars der Christelijke afge-

scheidene gemeenten, — deze zijn niet in het genot van kinder-,

school- en academiegelden. In art. 2 van het Koninklijk besluit

van 1 Augustus 1816, n°. 65, slaan de woorden: alle andere op
de Hervormde predikanten buiten de bij art. 1 vermelde in de
provinciën Holland en Zeeland. Leeraars van gemeenten welke
zich later eerst bij afscheiding van het Hervormd kerkgenoot-
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schap hebben gevormd, kunnen in het jaar 1816, toen die ge-

meenten nog niet bestonden, niet zijn bedoeld.

’s Gravenhage ,
den 12den Julij 1853.

De Minister van Finantien ,
voorloopig belast met het

bestuur van het Departement voor de Zaken der

Hervormde Eeredienst, enz.

Van Doorn.

De Commissie van Rapporteurs voor het bovengenoemde Wets-
ontwerp heeft ,

na van deze Memorie kennis te hebben genomen

,

geen nader onderzoek te dezer zake in de Afdeelingen noodig

geoordeeld.

Aldus vastgesteld den 15den Julij 1853.

Blaupot ten Cate.
Westerhoff.
Stolte.
Hoekwater.
Van Eck.

[XI. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot regeling van het Fonds van Con-
signatien

; uitgebragt in de zitting van den loden Julij

1853.

Bij Koninklijke boodschap van den 16den Junij 1853 is aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal een Ontwerp van Wet
aangeboden, betrekking hebbende tot de regeling van het Fonds
van Consignatien.

§ 1. De strekking van dit wets-ontwerp heeft, bij het onder-
zoek in de Afdeelingen

, tot geene bedenkingen aanleiding gegeven.
In eene der Afdeelingen heeft men zells bepaald goedkeuring uit-

gedrukt van het denkbeeld, dat aan art. 3 ten grondslag ligt;

meenende men, dat werkelijk daardoor voor het vervolg aan eene
noodelooze complicatie een einde zal worden gemaakt.

§ 2. Intusschen heeft men, ter gelegenheid van de overweging
van dit wets-ontwerp, de vraag gedaan, of er geene mogelijkheid

bestond, om de formaliteiten, aan het terugerlangen van gecon-
signeerde gelden verbonden, te verminderen. Die moeijelijkheden

schijnen toch van dien aard te zijn, dat men hier en daar, alleen

uit, dien hoofde, in strijd met de bedoeling des wetgevers
, door

overeenkomsten tusschen partijen
,

de consignatie zoekt voor te

komen, waardoor waarborgen zouden verloren gaan, die de wet-
gever in het belang van partijen noodig heeft geacht vast te

stellen. Sommigen voegden er nog bij , dat niet slechts de be-
doelde formaliteiten zeer drukkend waren, maar vooral ook de
aan het terugerlangen der geconsigneerde geiden verbonden kos-
ten, die inzonderheid uit het te dier gelegenheid geheven registra-

tie-regt voortvloeijen. Men zou het zeer wenschelijk achten, dat
de heffing van dit registratie-regt niet meer plaats had, of dat
het ten minste tot een gering bedrag verminderd wierd.

§ 3. Bij art. 2 heelt men de opmerking gemaakt
,

dat in

vroegere wetten van soortgelijken aard de sommen niet enkel in

cijfers, maar ook in schrijfletters uitgedrukt plegen te worden.
Men zou het verkieslijk achten, dat de Regering aan die gewoonte
getrouw bleef.

In den aanvang van de 2de alinea van art. 2 is eene drukfeil

ingeslopen. Men leze in liet gedrukte wets-ontwerp te dier

plaatse : » voor het jugr 1844”
, even als zulks in de oorspron-

kelijke voordragt gevonden wordt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie, den lsten Julij 1853.

Nadat het bovenstaand verslag aan de Regering was medege-
deeld, is daarop onder dagteekenirig van den 14den Julij j L. , dooi-

den Minister van Finantien de navolgende Memorie van Beant-
woording ingezonden :

» § 1. Cit het Voorloopig Verslag der Commissie van Rappor-
teurs heeft de Regering met genoegen ontwaard dat do strekking

van de wets-voordragt tot geene bedenkingen heeft aanleiding

gegeven.

§ 2. Do teruggaven worden steeds zooveel mogelijk bespoedigd
en gemakkelijk gemaakt.

Vroeger bragten de voorschriften mede, dat de quitantïen voor

de teruggave gevorderd, notarieel werden verleden. Het bezwa-
rende en onnoodigo daarvan heeft do Regering ingezien, en dien

tpn gevolge is liet voorschrift deswege ingetrokken. Eene eenvou-
dige quitantie op zegel van 21 cents is thans voldoende.

Overigens bepalen zieh.de formaliteiten bij de teruggaven, tot

overlegging der stukken, bewijzende het regt op de geconsigneerde

gelden ; voorts van de quitantie welke aan den consignateur

tijdens de consignatie is afgegeven, of van het origineel van het

exploit van in-bewaar-geving. Ingeval de regter de teruggave

heeft bevolen, moet een afschrift van het vonnis worden over-

gelegd.

Voor registratie van de quitantie van teruggave wordt niet meer
geheven dan een vast regt van 80 cents in principaal. Dit regt

schijnt dus ook niet bezwarend geacht te kunnen worden.

§ 3. De wet van 30 October 1848
(
Staatsblad n°. 74), regelende

het fonds der consignatien over de jaren 1841—1847, aan welke de

onderwerpelijke wets-voordragt aansluit , drukt de sommen mede
enkel in cijfers uit. De Regering heeft er echter niets tegen dat

de sommen ook in schrijfletters worden vermeld.

De Minister van Finantien,

Van Doorn.

De Commissie van Rapporteurs voor het bovengenoemde wets-

ontwerp heeft, na van deze Memorie kennis te hebben genomen,

geen nader onderzoek te dezer zake in de Afdeelingen noodig ge-

oordeeld. Zij heeft voorts vermeend in de gegevene ophelderingen

te kunnen berusten.

Aldus vastgesteld den 15den Julij 1853.

Blaupot ten Cate.
Beens.
Van Nispen van Sevenaer.
Schuurbeqce Boelje.
Van Foreest.

[V. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot verzekering der uitvoering van sommige

voorschriften van plaatselijke verordeningen

;

uitgebragt in

de zitting van den 20sten Julij 1853.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 20sten Junij 1853

,

werd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een wets-

ontwerp aangeboden tot verzekering der uitvoering van sommige
voorschriften van plaatselijke verordeningen, hetwelk, behoudens

eene enkele bijvoeging, van gelijken inhoud was als een vroeger,

bij de ontbondene Kamer, ingekomen wets -ontwerp ,
hetwelk

echter destijds niet in de Afdeelingen is onderzocht geworden.

Bij het op 29 Junij jl. plaats gehad hebbend onderzoek in de

Afdeelingen, heeft het ontwerp tot de navolgende opmerkingen

aanleiding gegeven.

§ 1. Sommige leden meenden dat bij dit ontwerp aan de

gemeentebesturen, met het oog op art. 153 der Grondwet, eene

te uitgestrekte bevoegdheid werd toegekend. Wanneer toch de

Grondwet verbiedt de woning eens ingezeten binnen te treden

,

tenzij op last eener magt, door de wet bevoegd verklaard dien

last te geven, zoo meende men dat ook de wet de gevallen be-

hoorde aan te geven , waarin van die bevoegdheid zoude mogen
worden gebruik gemaakt. Het ontwerp bepaalde, wel is waar,
dat het binnentreden der woning zou moeten worden gevorderd,

om te zorgen voor de nakoming der plaatselijke verordeningen,

strekkende tot handhaving van de openbare rust of veiligheid

,

of tot bescherming van het leven of de gezondheid van personen;

doch men keurde deze uitdrukkingen van zoodanig rekburen

aard ,
dat daaronder wel eens gevallen zouden kunnen worden

eebraett , die jreenszins wettigden liet gebruik maken eener zoo

zeer op de individuele vrijheid der ingezetenen ingrijpende be-

voegdheid. De onschendbaarheid van des ingezeten woning vor-

derde alzoo , in het oog dier leden , dat bij deze wet bepaalde-

lijk de gevallen werden vermeld, waarin bij de plaatselijke ver-

ordeningen de last tot binnentreden zoude mogen worden ver-

strekt. Daarenboven voldeed dit wets-ontwerp, naar het oordeel

van sommigen , ook in zooverre niet genoegzaam aan art. 153

der Grondwet, hetwelk eischt, dat de vormen, volgens welke

men zal mogen binnentreden ,
in do wet moeten worden aange-

wezen. Men vond nu wel vermeld , door welke personen en op

welke tijden de last tot binnentreden zou mogen worden uitge-

voerd; doch men miste eene opgave van do vormen, die daarbij

moesten worden in acht genomen
,
hetgeen niet alleen de Grond-

wet, maar ook het gewigt der zaak scheen te vorderen. Daarbij

vestigde men ook het oog op art. 1S4 van het AVetboek van Straf-

regt, waar ook van in acht te nemen formaliteiten gewag wbrdt

gemaakt , en de niet-inachtneming daarvan met straf wordt be-

dreigd.

§ 2. De grootc meerderheid der leden, die aan het onderzoek

i in de Afdeelingen deel hebben genomen
,
konden zich echter met
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de strekking van dit wets-ontwerp wel vereenigen. Zij keurden
h,et eene voorziening in eene zeer dringende behoefte en vonden
in de voorgestelde bepalingen voldoenden waarborg tegen overdrij-
ving en willekeur. J

De meening dat bij dit wets-ontwerp al de gevallen moesten
zijn aangewezen

, waarin van de bevoegdheid tot het binnentreden
der woningen zoude mogen gebruik gemaakt worden

,
vond be-

strijding: vooreerst
, omdat bezwaarlijk a priori al de onder-

scheidene omstandigheden zouden kunnen worden vermeld die
het gebruik dezer bevoegdheid noodig kunnen maken ; en ten
andere

,
omdat ook de Grondwet zulks niet heeft bedoeld

; hefteen
blijken kan uit de vergelijking van art. 153 met het onmiddelllik
daarop volgend art. 154 , betreffende de onschendbaarheid van
het geheim der brieven, waarop uitzondering kan worden gemaakt,
luidens art. 154 , op last des regters

, in de gevallen m de wet
omschreven. Het verschil van uitdrukking dezer zich opvolgende
bepalingen toonde duidelijk aan, dat de Grondwet het verlangen
van aanwijzing der bijzondere gevallen bij het onderhavig on-
derwerp niet wettigde. °

Ook wat betreft do vormen bü t." .
- j— <

* ...
nemen, meende men 111 dat opzigt aan den

ciooli Uo» cuonciwet Beantwoordt. De last tot binnentreden kon

toch dienvolgens alleen bij eene plaatselijke verordening worden
gegeven ;

behoudens uitzondering in geval van bepaalde noodza-

kelijkheid ,
mag de uitvoering van dien last alleen tusschen zons-

op- en ondergang plaats hebben en in het bijzijn van personen,

die voldoenden Avaarborg opleveren. Men vond in deze Aroor-

schriften de voldoening aan de slotAvoorden van art. 153 der

Grondwet gelegen, gelijk de Avetgever dan ook, blijkens art. 276

der gemeenteAvet
,
betreffende de visitatie yoor plaatselijke belas-

tingen, reeds soortgelijke bepalingen had vastgesteld.

§ 3. Omtrent de bijzondere artikelen is nog het volgende op-

gemerkt.

Art. 1, 2de zinsnede. Voor: gemeentewet
,

las men liever de

benaming der wet, gelijk die in het Staatsblad voorkomt, met de

dagteekening en het nommer van het Staatsblad.

Art. 3. Een groot aantal leden vond er bezAvaar in om de

uitvoering van den last toe te laten in bijzijn van een der leden

van het gemeentebestuur. Naar hunne meening zou dit Avel eens

geen voldoenden waarborg kunnen opleveren. Men las liever in

het artikel : » hetzij van den burgemeester of dengene die hem ver-

» vangt" of wel : » een der leden van het gemeentebestuur
,

door

» den burgemeester aan te wijzen."

Hiertegen stond echter over het gevoelen van andere leden

,

die zoodanige bijvoeging onnut en doelloos oordeelden. Het ver-

gezellen van den kantonregter
,

het hoofd of een der leden van
het gemeentebestuur of van den commissaris van politie is eene

daad die zij verrigten op hunne verantAVOordelijkheid
, daartoe

aangezocht door hem
,

die met de uitvoering der verordening is

belast. De bepaling is noodig zoo als zij is voorgeschreven
, omdat,

moeten er vooraf commissien worden gevraagd of verstrekt
,
dik-

wijls de geschikte tijd tot uitvoering zoude verloopen; men denke
aan de gevallen van brand als anderzins.

Nog een ander punt werd bij art. 3 van het ontwerp ter sprake
gebragt; het Avas namelijk de wenschelijkheid dat er steeds,

wanneer de woning eens ingezeten diens ondanks Averd binnenge-
treden ,

van die handeling op zich zelve een behoorlijk proces-
verbaal zoude worden opgemaakt, waarvan een afschrift aan den
betrokken persoon moest worden ter hand gesteld. Het gewigt
der zaak scheen zulks niet overbodig te maken, en men vond dan
ook een soortgelijk voorschrift gegeven in de slotbepaling van art. 2

der wet van den 14den December 1844
,

tot verbetering van den
accijns op het geslagt [Staatsblad n°. 66). Men meende hierin, bij

onbekendheid der ingezetenen met de personen in art. 3 bedoeld

,

een waarborg te vinden tegen mogelijke verkeerde praktijken, en
tevens eene tegemoetkoming aan het verlangen van hen

, die

meenden dat, ter voldoening aan de GrondAvet, meerdere vormen
deze wet moesten zijn voorgeschreven.

Aldus vastgesteld den 13den Julij 1»53.

Nadat het vorenstaand Verslag aan de Regering was mede-
gedeeld, is daarop, onder dagteekening van den 18den Julij jl.

,

door den Minister van Binnenlandsche Zaken de navolgende Me-
morie van Beantwoording ingezonden

:

» De bedenkingen, door sommige leden tegen het stelsel van het
ontwerp in het midden gebragt, zijn door andere zoo volledig
beantwoord, dat de Regering slechts met eene enkele opmerking
meent te kunnen volstaan. Alle gevallen

, waarin de last tot het
binnentreden der Avoningen zou kunnen worden gegeven

,
in het

ontwerp op te noemen, schijnt niet doenlijk. Werd dit al be-
proefd ,

de onvolledigheid zou waarschijnlijk spoedig blijken en
eene wijziging der wet weldra noodig zijn. Het scheen daarom
verkieslijk de onderwerpen op te geven

,
die tot dien buitengewo-

nen maatregel konden leiden
,

terwijl in de magt der Kroon , om
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a le verordeningen, die met de wet of het algemeen belang strij-
oen, te schorsen ofte vernietigen, een voldoende waarborg gele-
gen is, dat de gemeentebesturen van de hun gegev'en bevoegdheid
geen misbruik zullen maken.

.
aanzien der vormen, bij het binnentreden van Avoningen

in acht te nemen, verkeert de Regering in het onzekere, Avat
boArendien zou moeten voorgeschreven worden.
De aitt. 45 en 46 van het Wetboek van Strafvordering, onder

het gebied van het nagenoeg gelijkluidend art. 170 der Grondwet
Aan blo tot stand gekomen, en art. 276 der gemeentewet schry-
ven ze s aooi het onderzoek van Avoningen geene andere vormen
voor

,
dan in dit ontwerp zijn opgenomen. Men mag dus aanne-

men, dat de hier gegeven voorschriften aan den eisch der Grond-
wet voldoen.

Het is der .Regering niet duidelijk
,
Avaarom de uitvoering van

en ast met in bijzijn van een der leden van het gemeentebestuur
z0

!

1 „™ 1

)

nen 'worden toegelaten. Volgens de slotbepaling van
art. 77 der gemeentewet kan elk lid van den Raad tpt irgioep«»-mmg der functien van den burgemeester wovoen .f

0
Apn vol-

dueff' dusvaarborg gevonden, dat de gewïgtige Averkzaamheden
van het hoofd der gemeente goed zullen Avorden Avaargenomen ,

er schijnt dan geen bezAvaar in te bestaan
,
de uitvoering van den

bij eene plaatselijke verordening verstrekten last tot het binnen-

treden van Avoningen in tegemvoordigheid van elk lid van het

gemeentebestuur te laten plaats hebben.

Bij art. 3 is thans de bepaling opgenomen, dat van elke uit-

voering van den last proces verbaal opgemaakt en aan den be-

langhebbende in afschrift zal Avorden medegedeeld. HoeAvel dit

verbaal slechts het feit der uitvoering zal constateren en dus geen

eigenlijken vorm, in den zin van art. 153 der GrondAvet, daar-

stelt, kan echter hierin voor de betrokken ambtenaren een

spoorslag te meer gelegen zijn
,
om hunne tegenwoordigheid bij

die uitvoering niet te verleenen, dan Avanneer zij van de Avettig-

heid van dien maatregel stellig overtuigd zijn. De bijvoeging van
een termijn, binnen welken het proces-verbaal zal moeten worden
opgemaakt, schijnt voor de behoorlijke uitvoering van dit voor-

schrift noodzakelijk.

’s Gravenhage
,
den 15den Julij 1853.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

Van Reenen.”

NOTA VAN WIJZIGINGEN.
In de plaats van gemeentewet

, in het 2de lid van art. 1 , te lezen :

» wet Aran 29 Junij 1851
(
Staatsblad n°. 85)”.

Bij art. 3 als 2de lid bij te voegen

:

» Van deze uitvoering en van de redenen die daartoe geleid heb-

» ben, wordt door hem, die krachtens bovenstaande bepaling daarbij

)) tegenwoordig is geAveest, binnen twee maal 24 yren proces-verbaal

» opgemaakt en aan den ingezeten, wiens Avoning is binnengetreden,

» in afschrift medegedeeld.
”

De Commissie van Rapporteurs voor het bovengenoemde avcIs-

ontwerp heeft, na van deze Memorie kennis te hebben genomen,

geen nader onderzoek te dezer zake in de Afdeelingen noodig

geoordeeld.

Aldus vastgesteld den 19den Julij 185§.

Luijben.
Westerhoff.
Wlntgexs.
Sleeswijk Vening.
De Brauav.

[XXIN. 1.]

MISSIVE, ingekomen inde zitting van den I2dea Julij 1853.

’s Gravenhage ,
den 3Ósten Junij 1853.

Naar aanleiding van het 2de lid van art. 5 der Avet Aran 21
December 1850

(
Staatsblad n°. 98), heb ik de eer U Hoog Edel

Gestr.
,

bij deze , ter mededeeling aan de Tweede Kamer der

Staten Generaal, te doen geAvorden de bij de Algemeenc Reken-
kamer opgenomen en gesloten Rekening der ontvangsten en uit-

gaven Avegens den arbeid der Gevangenen, over de dienst 1851 ,

waarvan de raming bij de opgemelde wet is vastgesteld.

De Minister van Finantien
,

Van Doorn.

Den Heere Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten- Generaal.
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[XXIX. 2.]

REKENING wegens de Ontvangsten en Uitgaven betrekkelijk bet Fonds wegens den Arbeid der

0 H r

J

OMSCHRIJVING DER MIDDELEN

AANGEWEZEN TOT

DEKKING DER UITGAVEN.

GERAAMD

BELOOP.

ONDERWERP
DER

ONTVANGSTEN.

Art. 2 der opgemelde wet:

lo
J-J ,
e inkomsten over het jaar 1851

,
wegens uit de

leverantien
, en confectiewerk der gevangenen.

2°. De inkomsten
,.
over hetzelfde jaar

, wegens ver-
koop van onbruikbare werktuigen

,
gereedschappen

en andere fabriek-voorwerpen
, den arbeid der ge-

vangenen betreffende.

NB. Deze inkomsten zijn bij de Memorie van Toe-
lichting nevens het wets-ontwerp gevoegd geweest,
geraamd op een gezamenlijk bedrag van . . . . . 192,500.00

Inkomsten wegens leverantien uit de magazijnen van
f'T en <jftr,fi..-tiewerk der gevangenen, ten
behoeve van het Departement, vu.. 04.0 ~\‘-

ld. voor het Departement van Marine. . 68,642.59

ld. voor het Departement van Koloniën. 12,540.74

ld. voor de dienst der gevangenissen. . 28,518.37

ld. ten behoeve van particulieren . . . 14,962.77

ld. wegens verkoop van onbruikbare werk-
tuigen, gereedschappen en andere fa-
briek-voorwerpen 100.50

Transporteren 192,500.00 Transporteren f 170,807.115
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Gevangenen over 1 85 1
,

geregeld bij de Wet van den 2 isten December i85o (Staatsblad n°. 98),

VANGSTEN.
WIJZE YAN OVERSTORTING- BEDRAG

IN der gedane

’S RIJKS SCHATKIST. ONTVANGSTEN.

VERSCHIL.

Minder
|

Meerder
dan de raming. dan de raming.

1°. Door middel van mandaten en assignatien van verrekeningen, afgegeven
ten bate van het fonds en ten laste van het VlIIste en Xde hoofdstuk
der begrooting van staatsbehoeften over het dienstjaar 1851, als:

VlIIste hoofdstuk, Departement van Marine .

Xde » H » Oorlog .

7,222.86

46,042.135

53,264.995

2°. Door middel van verevende orders tot boeking
,
af-

gegeven ten bate van het fonds, en ten laste als

volgt

:

ten laste van het IV de hoofdstuk als voren, Departement
van Justitie

,
dienst der gevangenissen . f 27,996.39

ten laste van het VlIIste hoofdstuk als

voren, Departement van Marine. . .

ten laste van het fonds

61,419.73

521.98

89,938*10

3°. Door middel van assignatien door de Nederlandsche
Handelmaatschappij op de Nederlandsche Bank afge-

geven en geïncasseerd door den betaalmeester te

Amsterdam ,
blijkens de daarvan ingekomene quitan-

tien van overstortingen
,
als :

2318, dd. 6 Augustus 1851 f2429.70

2979, » 10 October 2711.955

3325, » 18 November 140.32

1, » 1 Januarij 1852 4191.75

1018, » 31 Maart )> 2077.02

1353, » 30 April ï> 900.00

12,540.745

4°. Door middel van de maand- en saldo-staten van de
ontvangers der indirecte belastingen, over de jaren:
1851 f 338.57

en 1852 393.12

731.69

5°. Door middel van de navolgende door de betaalmeesters
afgegevene stortings-quitantien

, wegens ontvangsten
van verschillenden aard

,
te weten :

Transporteren f 156,475,53
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'ANGSTEN.
WIJZE VAN OVERSTORTING

IK

’SRIJKS SCHATKIST.

BEDRAG VERSCHIL.
der gedane

Minder Meerder
OKTVANGSTEK. dan de raming. dan de raming.

Per transport f 156,475.53

Kantoren
der

betrokkene

Betaalmeesters.

Nummers. Dagteekening.
Overgestorte

sommen.

1851 .

’sHertogenbosch 2111 Junij 30 f 14.875
y )> 2277 Julij 7 17.18

)) 2280 )> )) 2.00
» 3413 Oct. 7 9.33

’sGravenhage. . 412 Feb. 8 1.64

)) 1460 Junij 2 • 16.28

)) 1898 Julij 26 5.26

)> 1899 V )> 2.915

)) 2042 Aug. 9 22.65

)) 2694 Nov. 10. 12.49 5

)) 2779 » 21 17.34

» 2934 Dec. 10 17.00
)) 3088 » 31 463.015

Amsterdam . . . 903 Maart 26 32.02
)) 1465 Mei 13 2,850.17

» 2128 Julij 23 2,774.62
)) 2958 Oct. 7 2,459.45

)) 3111 » 30 72.60
Hoorn 679 April 30 12.67

n 908 Junij 20 78.15
))• 942 » 30 3.865
» 1001 Julij 5 19.95
» 1339 Sept. 29 224.00

1340 )) 140.00
» 1343 » 30 140.00
» 1786 Dec. 31 0.815

V 1787 » 1.655

Utrecht 722 Maart 14 1.60
» 1611 Junij 27 46.28
)> 2424 October 11 113.50 *

» 4 2720 Novemb. 22 1.00

Leeuwarden. . . 1605 Julij 15 63.56
)> 2856 Decemb. 31 6.715

f 9,644.60

1852 .

’s Hertogenbosch 179 Januarij 7 2.25
Breda 869 April 7 1.50
’s Gravenkage. . 87 Januarij 3 46.80

)) 144 » 7 80.305
» 182 » 13 8.21
)) 212 » 17 121.72
» 339 » 31 23.40
)) 340 » » 12.60
)) 758 Maart 11 42.83
» 987 April 3 34.625

Rotterdam. . . 190 Januarij 9 100.75
2003 Mei 13 711.245

Amsterdam . . . 167 Januarij 10 2,433.86
Hoorn 50 » 5 23.40

)> 435 Maart 8 9.75
ï>

’

794 Mei 7 310.70
» 957 Junij 17 93.01
)) 1720 Novemb. 15 32.985

Utrecht 83 Januarij 3 49.50
367 Februarij 7 16.25

» 1065 April 26 1.39

Transporteren. f 13,801.68 f 156,475.53

BIJBLAD VAK DE NEDERLAKDSCHE STAATS-GODRAJNT. 1853. IR



O NO

Artikel.

BENAMING
DER

ONDERWERPEN VAN UITGAAF.
.... 1

GEKAAMD

BELOOP.

BEDRAG
na gedane af-

en

overschrijving.

1

2

3

4

5
6
7

Tractementen
, toelagen en belooningen der beambten en bedienden

I ercentsgewijze en bijzondere belooningen der beambten en bedienden
, mitsgaders

gratificatiën voor bijzondere pligtsbetrachting en tot verdere aanmoediging .
Reis- en verblijfkosten van ambtenaren, alsmede vergoedingen voor ko°sten van vér-’

plaatsingen derzelven ... .

Grondstoffen, bergingsmiddelen* fabricatie- en confcctie-kósten ,‘ gereedschappen en*
werktuigen, vracht- en bureaukosten en verdere behoeften

Druk- en bindwerk
Arbeidsloonen aan de gevangenen ...
Onvoorziene uitgaven

f 23,790.00

5.000.

00

1.000.

00

86,000.00

800.00

29,500.00

6,000.00

f 23,790.00

5.000.00]

1.000.

00

86,678.33!

800.00

29,500.00

5,321.66

f 152,090.00 f 152,090.00

balans.
Do ontvangsten bedragen
Do uitgaven beloopcn. .

f 170,807.11

140,674.48

1850°°S«L1J?no
S

98?T"
d
fl-

arbci
n

Gc™nSencn 1851, geregeld bij de wet van den 21sten Decemberaoou (ocacusuiaa n . J8J , een batig saldo aanwijst ten bedrage van 30,132.6;

NU
' ™f\,

l
t

Ot

^6MHirÏ8M
30
;lf

2'635
j

v0™o^ns bet bepaalde l>ij art. 5 dar «ongenoemde wet, onder de rijks-ontrangst,

^gemeenf iz^bXet”
VerttntW00lJ

' z°°dra dl"™“ d°»r d« °P'™S «> drftbg dezer rekening „

A1U“S

.Grv^?dTS£’4ri^5n^lM; 38 dCr 'V
'

0t^ dCD MC" °C,0l’0r 1841 «>•

De Minister van Fïnantieti ,

Vas Dookx.



103

Rekening wegens den Arbeid der Gevangenen over i85i.
(Rekening.)

VANGSTEN.
WIJZE VAN OVERSTORTING

IN

’S R IJ KS SCHATKIST.

BEDRAG

der gedane

ONTVANGSTEN.

VERSCHIL.

Minder
dan de raming.

Meerder
dan de raming.

Transport f 156,475.53
/

Kantoren
der Overgestorte

betrokkene
Nummers. Dagteekening.

Betaalmeesters. sommen.

Transport. . . f 13,801.68

1852.

Utrecht 1069 April 26 33.00
)) 1070 >7 77 71.31
)) 1071 » 77 60.93

Leeuwarden. . . 2359 Septemb. 8 157.50
Groningen. . . . 141 Januarij 21 3.22

144 77 » 105.545
» 849 Junij 10 3.12

Assen 105 Januarij 22 24.89
Maastricht . . . 324 Februarij 18 70.39

14,331.585

f 170,807.115 f 21,692.885

f 170,807.115 f 21,692.88 5

GAVEN.
BEDRAG DER BIJ DE ALGEMEENE REKENKAMER

VEREVENDE UITGAVEN.
Minder verevend

dan
de raming
op 31

December 1852.

AANMERKINGEN.
LV1S51. In 1852. TOTAAL.

f 11,938.37 5 f 11,644.18 5 f 23,582.56 f 207.44

600.00 3,635.30 4,235.30 764.70

)) 397.58 5 397.585 602.41

5

71,820.505

662.05

14,639.96 5

77

14,857.83

24.75

10,453.93 5

77

86,678.33 5

686.80

25,093.90
77

S.

77

113.20

4,406.10

5,321.66 5

f 99,660.89 5 f 41,013.58 5 f 140,674.48 f 11,415.52

J
re
^
eni"S

^
aiv ontvangst en uitgaaf van het Fonds wegens den arbeid der Gevangenen over 1851

,
geregeld by

tef vanT. T ^ “1 T'
98 de A1Semeene Rekenkamer ingezonden in overeenstemming met art. 38 de?

•wnarhii de mtvn
1

• +

° 0e
y..

aatsblad n°. 40), is aldaar onderzocht, en na accoord-bevinding, finaal opgenomen en gesloten,

.

^ H°s v’ 01 vas &cs e d op eene som van een honderd zeventig duizend acht honderd zeven gulden
, elf en een halven

enz ••• f 170 807 H 5En de uitgaaf op een honderd veertig duizend zes honderd vier en zeventig gidden
, acht en veertig cents. . . , . 14o’,674.48

1 Sezeg^e rekening een voordeelig saldo aanbiedt van dertig duizend een honderd twee en dertig gulden
drie en zestig en een halven cent J a

30,132.635

Aldus gedaan in de Vergadering der Algemeene Rekenkamer op heden,
s Gravenhage

, den 26sten Mei 1853.

Vak Mansvelt. Fievez.
Ter ordonnantie van dezelve,

De Visch Eijbergen.



— 104 —
Rekening wegens het Fonds

,
voortspruitende uit Koopprijzen van Domeinen over i85i,

(Missive; Rekening.)

[XXX 1
]

MISSIVE, ingekomen in de zitting

Naar aanleiding van het 1ste lid van art. 4 der wet van' den 29sten Augustus 1848 (Staatsblad n°. 39), heb ik de eer ü Hoog

Rekenkamer opgenomen en gesloten Rekening der ontvangsten en uitgaven wegens het Fonds voortspruitende uit koopprijzen van

Den Deere Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.

[XXX. 2.] REKENING wegens de ontvangsten en uitgaven voor en ten behoeve van het Fonds, voortspruitende

,

(,Staatsblad n°. 44), nader gewijzigd bij art. 4 der wet van den 4den November i852'

ONT
GERAAMD ONDERWERP

der

BELOOP. ONTVANGSTEN.
OMSCHRIJVING DER MIDDELEN

aangewezen tot dekking der

UITGAVEN.

De som, bestemd tot toevoeging aan de middelen, bij

de wetten van den Sisten December 1850 en 26sten

December 1851 (Staatsblad n°. 114 en 203), aange-

wezen tot goedmaking der uitgaven, begrepen in de

Staatsbegrootingen voor de jaren 1851 en 1852, ter

zake van de verhooging der posten in die begrootin-

gen voor amortisatie van schuld uitgetrokken, welke

berekend wordt op het einde van het jaar 1851, als

saldo bij het Fonds aanwezig te zullen zijn . . . f 3,200,000.00

f 3,200,000.00

a. Batig saldo van het Fonds
,
onder den laatsten

December 1850.

b. Fournissementen wegens de kooppenningen van
domeinen bij de ontvangers gedaan

,
gedu-

rende den jare 1851.

c. Idem, ten kantore van den Betaalmeester te

Rotterdam , in 1851.

U I T

BENAMING DER ONDERWERPEN VAN UITGAAF. GERAAMD
BELOOP.

Toevoeging aan de middelen, welke bij de wetten van den Sisten December 1850 (Staatsblad n°. 114) en

den 26sten December 1851 (Staatsblad n°. 203), zijn aangewezen tot goedmaking der uitgaven, begrepen

de Staatsbegrootingen voor de jaren 1851 en 1852, ter zake van de vorhooging der posten in die
in

begrootingen voor amortisatie van schuld uitgetrokken ,
en wel

:

aan die voor het jaar 1851, eene som van

» » » i> » 1852, » » »

f 2,960,500.00

239,500.00

f 3,200,000.00

BALANS.

De ontvangsten bedragen f
fVoQO oÓo’oÓ°De uitgaven bcloopen 3,-00,001 .(

t

Zoodat het Fonds, voortspruitende uit koopprijzen van Domeinen, over hot dienstjaar 1851, geregeld bij do

wet van den 5den Maart 185 (Staatsblad n°. 44), nader gewijzigd bij art. 4 der wet vao den 4den November 1852

(Staatsblad n°. 190), een batig saldo oplevert ,
ten bedrage van f 118,371.175

NB. Welk batig saldo van f 118,371.175, nadat daarvan alvorens door de opneming en sluiting dezer Rekening, ter Algemeene

Rekenkamer is gebleken, in ontvang zal worden overgobragt op hetzelve Fonds, over hot dienstjaar 1852, nader wettelijk

tc reeelen.

Aldus dezo Rekening opgemaakt overeenkomstig do bopalingen van art. 38 der wet van den 5dcn Octobcr 1841 (Staatsblad np
. 40).

’s Gravenhage, den 4dcn Mei 1853, n°. 181.
De Minister van Finantien,

Van Doem.

f



lijjagen. 28ste vel.

lan den l^den Jv.lh 1853.
's Gravenhage, den 30sten Junij 1853.

Fdel Gestr bü deze, ter mededeelïng aan de Tweede Kamer van de Staten-Generaal , te doen geworden de
^

bij de Algemeene

Domeinen over het diensjaar 1851, geregeld bij de wetten van 5 Maart en 4 November 18o2 (Staatsblad nu. 44 en 190).
’ De Minister van Finantien

,

Van Doorn.

uit koopprijzen van Domeinen, over het dienstjaar i85i
,
geregeld bij de wet van den 5den Maart i852

(Staatsblad n°. 190).

105 - Tweede Kamer.

Rekening wegens het Fonds
,
voortspruitende uit Koopprijzen van Domeinen over i85 1.

(Rekening,)

VANGSTEN.
WIJZE VAN OVERSTORTING

in

’SRIJKS SCHATKIST.

BEDRAG
der gedane

ONTVANGSTEN.

VERSCHIL.

Minder
dan de raming.

Meerder
dan de raming.

a. Het batig saldo van het Fonds op den laatsten December I80O , over-

eenkomstig de ter Algemeene Rekenkamer ,
onder de dagteekening van

den 11den Maart 1852 opgenomen en gesloten Rekening , over het

dienstjaar 1850, ten bedrage van f 2,550,584.45

Ontvangsten volgens de maand- en saldo-staten der

domeinen
,
over den jare 1851 ; te weten :

Koopprijzen van domeinen . ,
. f 611,853.815

Afkoop van renten en prestatiën . 42,225.40

» » tiendregt 1,109.70

Af: teruggaven

655,188.915
234.085

c. Opbrengst van domein-veilingen ,
door middel van

gedane overstortingen, ten kantore van den Betaal-

meester te Rotterdam ,
als

:

At : de daaronder

. begrepen interesten.

N°. 3574, dd. 20 September 1851 ,
f 40,000 f 12,549.44

i) 3839, )) 11 October » 50,000 )

» 36,500 \

654,954.83

3919, ». 21 1,118.665

f 126,500 f 13,668.105

112,831.895

f 3,318,371.175

f 3,318,371.17 5

118,371.175

118,371.17 5

GAVEN.
BEDRAG

der bij de Algemeene
Rekenkamer verevende

Minder bedrag der

de dan ge

uitgaven.

verevende dan geraamde AANMERKINGEN.

f 2,960,500.00

239,500.00

3,200,000.00

De vorenstaande Rekening van. Ontvang en Uitgaaf van het Fonds
,
voortspruitende uit koopprijzen van Domeinen over 1851, gere-

geld bij de wet van 5 Maart 1852 (Staatsblad n°. 44), nader gewijzigd bij art. 4 der wet van den 4den November 1852 (Staatsblad

n°. 190), aan de Algemeene Rekenkamer ingezonden, in overeenstemming met art. 38 der wet van den oden October 1 41

(Staatsblad n°. 40), is aldaar onderzocht en na accoord-bevinding finaal opgenomen en gesloten, waarbij de ontvangsten worden

vastgesteld op ecne som van drie millioen drie honderd achttien duizend drie honderd een en zeventig gulden
,

zeventien en een

kalven cent f 3,318,371.17 o

en de uitgaaf op drie millioen twee honderd duizend gulden 3,2UÜ,UUU.UU

zoodat de gezegde Rekening een voordeelig saldo aanbiedt van een honderd achttien duizend drie honderd een
18 371 175

en zeventig gulden
,
zeventien en een halven cent ^ * 0

Aldus gedaan in de vergadering der Algemeene Rekenkamer, op heden.

’s Gravenhage ,
den 13den Junij 1853.

Van Mansvelt. Van Fridagh.

Ter ordonnantie van dezelve

,

De Visch Eijbergen.

BIJBLAD VAN DE NEDEBLANDSCHE STAATS-CODRANT. 1853. II.



— 106 —
Bekening wegens het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren

,
over i85i.

(Bekening.)

[XXXI. 1.] MISSIVE, ingekomen in de zitti:

Naar aanleiding van art. 38 der wet van den 9den Mei 1846
(
Staatsblad n°. 24) , heb ik de eer U Hoog Edel Gestr. , bij dez

gesloten Rekening der ontvang en uitgaaf wegens bet Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren over bet dienstjaar 1851.

Den Heere Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.

[XXXI. 2.] REKENING wegens de Ontvangsten en Uitgaven
,
voor en ten behoeve van het Pensioenfonds voc

0 N I

OMSCHRIJVING DER MIDDELEN ONDERWERP
GEKAAMD

AANGEWEZEN TOT DER
BELOOP.

DEKKING DER UITGAVEN. ONTVANGSTEN.
4

Art. 2 der voormelde wet.

Volgens de memorie van toelichting, nevens het wets-
ontwerp gevoegd geweest, zijn de inkomsten over 1851
geraamd als volgt

:

a. de batige saldo’s der rekeningen van bet fonds over

over de jaren

:

1848 f 1,262.97

1849 2,700.00

1850 Memorie.

Batig saldo van bet fonds over het dienstjaar 1848.

Idem » » r, » 1849.

Idem » » « » 1850.

3,962.97

De bydragen aan het fonds toegekend, krachtens

art. 33 der wet van den 9den Mei 1846
(
Staats-

blad n°. 24), sedert gewyzigd bij de wet van den
3den Mei 1851 (Staatsblad n°. 49), te weten :

Transporteren. f 3,962.97



— 107 —
Rekening wegens het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren

,

(Missive; Rekening.)
over 1

8

5 i

.

van den 12den Julij 1853.

, , ’s Geavenhage
, den SOsten Junij 1853.

ter mededeeling aan de Tweede Kamer van de Staten- Generaal, te doen geworden de ter Algemeene Rekenkamer opgenomen en

De Minister van Finantien-,

Van Dookn.

Burgerlijke Ambtenaren, over het jaar i85i, geregeld bij de Wet van den 3isten December i85o {Staatsblad n°. 121 ).

VANGSTEN.
WIJZE VAN OVERSTORTING B EDEAG VERSCHIL.

Iïf

’S R IJK S SCHATKIST.
der gedane

ONTVANGSTEN.
Minder

dan de raming.
Meerder

dan de raming.

.

Blijkens de, van wege het Departement van Finantien, afgelegde eD ter
Algemeene Rekenkamer, in dato 11 Julij 1850 ; opgenomen en gesloten
rekemnS 1,262.97

!

Blijkens de als voren, in dato 3 Julij 1851
, opgenomen en

gesloten rekening
1,946.65

Blijkens de als voi’en, in dato 17 Juny 1852, opgefiomen en
gesloten rekening

531.34

f 3,740.96 f 222.01

/

Afloo- Doorloo-

pende pende

kortingen. kortingen.

1°. Ingehouden door middel van assignatien of
mandaten van verrekeningen

, ten laste van
bijzondere fondsen en instellingen

, alsmede ten
laste van de onderscheidene hoofdstukken der
begrootingen van Staatsbehoeften

,
over het

dienstjaar 1851 f52,546.66 f 3,423.925

2°. Ontvangsten volgens de maand- en saldo-
staten

; als :

«• van de Directe Belastingen, In- en Uit-
gaande Regten en Accijnsen

, over den
jaargang 1851 17,912.385 3,389.775

b. van de Domeinen, over den jaargang 1851. 56.66 5 66.55

e. van de Indirecte Belastingen, over den
jaargang 1852 5,374.315 30.04

Transporteren

. i

f75,890.025 f 6,910,29 f 3,740.96 f 222.01 »



108
S23

Rekening wegens het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren
,
over i85i.

(Rekening.)

ONT
OMSCHRIJVING DER MIDDELEN ONDERWERP

GEKAAMD
AANGEWEZEN TOT DEB

BELOOP.
DEKKING DER UITGAVEN. ONTVANGSTEN.

Transport

b. do opbrengst over bet jaar 1851 der afioopende kor-

tingen , toegekend bij art. 33 der wet van den 9den
Mei 1846 (Staatsblad n°. 24) .........

c. de opbrengst over bet jaar 1851 der doorloopende

kortingen
,
toegekend als voren

</. de renten der inschrijvingen op een der grootboeken

van nationale schuld

e. subsidie uit do schatkist tot tegemoetkoming in de

kosten van beheer, uit hoofde der werkzaamheden,
opgedragen aan den Raad van Bestuur, ten gevolge

der 2de en 3de afdeelingcn van de voorschreven wet.

3,962.97

64,500.00

7,000.00

10,000.00

4,000.00

89,462.97

Afloopende kortingen .

Doorloopende kortingen

De renten, ovor den jare 1851, van de kapitalen

ten name van het Fonds op het grootboek der

21/2 pets. nationale schuld •ingeschreven.

liet subsidio hiernevens bedoeld.



Bijlagen. 29ste vel. 409 Tweede Kamer.

Rekening wegens het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren, over i85-i.

(Rekening.)

V A N G S T E N. -

WIJZE YAN OVERSTORTING BEDRAG VERSCHIL.

IN der gedane
Minder Meerder

’S RIJ KS SCHATKIST. ONTVANGSTEN. dan de raming. dan de raming.

Transport

3°. Overgestort ten kantore der Betaalmeesters,
blijkens de navolgende deswege afgegevene stor-

tingsquitantien; te weten:

KANTOREN.
NUM-

MER.
DAGTEE-
KENING.

Omschrijving
der

Kortingen.

Beloop

der

Ov.er-

stortin-

gen.

Waarvan
tot dienst

i 85 i

betrek-

kelijk.

1851 .

’sGravenhage 985 April 4 doorloopende f 3 . 5o f 3 .5o
» '599 Mei 26 afloopende 60.00 60,00

Dordrecht 54.4 Maart 27 doorloopende 3 . 5o 3 . 5o
’sGravenhage 1 586 Junij 2 I » 2.33 2.33

» 1722 Julij 4 afloopende 60.00 60.00

1781 » 9 doorloopende 3 . 5 o 3 . 5o
Amsterdam 2407 Aug. 25 afloopende 85.00 85 .oo
Sas van Gent 384 Junij 16 dito, waaronder

f 75 tot dienst

1 85o behoorende 289.70 214.70
» 44 ' Julij 4 afloopende 18.75 i 8.7 5

's Gravenhage 2328 Sept. 2 9 doorloopende 3 . 5 o 3 .5o
» 2876 Oct. 2 afloopende 60.00 60.00
» 2404 » 3 doorloopende 3 .5o 3 .5 o

Amsterdam 2946 » 4 afloopendq 42 .5o 42. 5o
Sas van Gent 6 i 3 3 » 1 8.75 1 8.75
's Gravenhage 3oo6 Dec. 20 doorloopende 3 .5 o 3 . 5o

H 3007 » » » 3 . 5o 3 .5o

1852 .

U 684 Maart 2 afloopende 60.00 60.00
Amsterdam '9 Jan. 2 » 42 .5o ja.5o
Zierikzee 25 » 3 » 1 8.75 i 8. 7 5
’s Gravenhage 1639 Junij 2 I doorloopende,

waarvan f' 4.67
tot dienst i 852
behoorende i 5 .i 7 io.5o

797-95 f'7 1 8.28

Afloo-

pende
kortingen.

Doorloo-
pende

kortingen.

f75,890.025 f 6,910.29

680.95

f76,570.97;

37.33

f 6,947.62

Het halfjaar renten, verschenen ultimo Junij 1851, van een kapitaal,
groot f 395,200, ten name van het Fonds op het Grootboek der
41/2 pets. Nationale Scnuld ingeschreven, blijkens de stortingsquitantie
n°. 2018, in dato 10 Julij 1851 door den Betaalmeester te Amsterdam
algegeven

, ten bedrage van f4 940.OO
Idem, verschenen ultimo December 1851, van een kapitaal,

groot f 470,800,^ als voren, blijkens de stortingsquitantie,
onder n°. 196 ,

in dato 15 Januarij 1852 door denzelven
Betaalmeester afgegeven

, ten bedrage van 5,885.00

Door middel eener geordonnanceerde en verevende aanvrage tot boeking,
ten bate van het Fonds gequoteerd n°. 7749/n70 in dato 25 April 1851,
en ten laste van het IXde Hoofdstuk B der begrooting van staats-
behoeften, over het dienstjaar 1851, groot

3,740.96

76,570.975

6,947.62

10,825.00

4,000.00

f 102,084.555

222.01

52.38

274.39

12,070.975

825.00

12,895.975

Meerder f 12,621.585.

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-CODRANT. 1853. II.
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Rekening wegens het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren

,

(Bekening.)

over i 85 i

.

!

|_4

ü I T

Onderdeden.

BENAMING DER ONDERWERPEN YAN UITGAAF. GERAAilD BELOOP.

-4

Bedrag
na gedane
af- en

overschrij-

ving.

a. Tractementen van den secretaris
, de ambtenaren en den adsistent-bode van

den Raad van Bestuur f 8,200.00

•

f 8,200.00 1

b. Bureau-behoeften 200.00 200.00

c. Drukwerk 200.00 200.00

d. Pensioenen 5,000.00 5,000.00

|

é. Aankoop van inschrijvingen op een der grootboeken van nationale schuld . . 85,000.00 85,000.00 :

1

/• Restitutie van ten onregte ingevorderde kortingen . 200.00 200.00

J

i

j

f 98,800.00

j

f 98,800.00 I

1

*
1

1

BALANS.
Do ontvangsten bedragen p 202 081 55 5

De uitgaven beloopen 92,687.50

Zoodat het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren, over het jaar 1851, geregeld bij de wet van den Sisten
December 1850 (Staatsblad n°. 121), eene voordeclige slotsom oplevert, ten bedrage van. .

*
f 9,397.055

NB. Welke voordeelige slotsom van f 9,397.055, nadat daarvan alvorens door do opneming en sluiting dezer rekening ter
Algemeene Rekenkamer zal zijn gebleken, in ontvang moet worden overgebragt en verantwoord op hetzelve fonds, over
het jaar 1852, overeenkomstig §a van art. 2 der wet van den 17den December 1851 (Staatsblad n°. 167).

Aldus deze rekening opgemaakt overeenkomstig de bopalingcn van art. 38 der wet van den 9den Mei 1846 (Staatsblad n°. 24)

:

Jn verband met qït. 38 der wet van den 5den October 1841 (Staatsblad n°. 40).

’s Gravenhage
,
don 4den Mei 1853, n". 181.

De Minister van Finantien ,

Vax Doorx.



111

Rekening wegens het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren, over i 85 i .

(Rekening.)

GATEN.
Bedrag
der

bij de Algemeene
Rekenkamer

verevende uit-

gaven.

Minder
verevend dan
de raming

op
31 December

1852.

aanmerking en.

7,600.00

88.85

15.15

104.25

84,879.25

f 92,687.50

600.00

111.15

184.85

4,895.75

120.75

200.00

ttSr/cLir
Tende aankoopen ™“ *******^ rotboek

6,112.50

Dagteekening

der

aankoopen.

Beursprijzen.
Nominaal

beloop.

Inkoops-

prijzen.

Bijbetaalde

te goed zijnde

interesten.

Vg pet.

courtagie.

1851.

Januarij 24 a 57l/
4 pet. f 14,700.00 f 8,415.75

>

» » a, 575/jp )) 20,000.00 11,462.50
'f 55/42 f 43.375

April 26 a 579/26 » 21,300.00 12,260.81 170.10 26.625

28 a 571/2 10,000.00 5,750.00

» » a 577/26 » 11,400.00 6,547.875^
173.875 26.75

Augustus 8 5, 59l/
8 )) 40,000.00 23,650.00 !

» » a 593/2Q )) 2,000.00 1,183.75 t

107.92 52.50

November

1

28 co'OO10*c3
)) 25,200.00

1

14,663.25 257.25 31.50

f 144,600.00
!

f 83,933.935 f 764.565 f 180.75

Gelijk beloop als het verevende op e zie hiernevens f 84,879.25

^e^va^'s^D^cenQber S j
mMe

.
naren over 1851, geregeld bij de

Ier wet van den 5den October 1841
(Staatsblad n° 401 iPSSt

Eekenkaaier ingezonden m overeenstemming met art. 38
gesloten, waarbij de ontvangst wordt vastgesteld op *eene’ som van

na
.

accoordbevmding finaal opgenomen en
n een lmlven cent .... ° k van een honderd twee duizend vier en tachtig gulden vijf en vijftig

f 102,084.55 5

en de uitgaaf op twee en negentig duizend zes honderd zeven en tachtig gulden
, vijftig cents

aanMedl ™ ^ieendine honderd wen en negentig gulden,

92,687.50

9,397.055

Aldus gedaan in de vergadering der Algemeene Rekenkamer op heden,

’s Gravenhage
, den 13den Juny 1853.

Vav Man-svelt. Va* Fkidagh.

Ter ordonnantie van dezelve,

De Visch Eijbergex.
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Rekening wegens het Fonds der Algemecne Lands-drukkerij
,
over i85i.

(Missive
;

Rekening.)

[XXXII. 1.]

MISSIVE, ingekomen in de zitting

Baartoe door den Honing gemagtigd , heb ik de eer U Hoog Edel Gestr. bij dero, ter mededeeüng aan de Tweede Kamer de.

wegens het Fonds der Algemeene Lands-drukkerij over de dienst 18ol ,
waarvan de raming 13 vastgesteld hu de wetten var.

Ben Ileere Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal.

[XXXII. 2.]

REKENING wegens de ontvangsten en uitgaven betrekkelijk de raming der kosten van de Algemeem

gden December 1801 (Staatsblad n'
s

. 97 en 162).

ONT

OMSCHRIJVING DER MIDDELEN ONDERWERP
GEKAAMD

der
aangewezen tot dekking der

BELOOP.
UITGAVEN.

V

ONTVANGSTEN.
r

Art. 2 der eerstgenoemde Wet:

1°. De inkomsten ,
over liet jaar 1851 ,

wegens door de

Algemeene Lands-drukkerij aan de Departementen

van algemeen bestuur ,
collegien ,

administratien

,

autoriteiten en ambtenaren te leveren druk-, linieer-,

graveer-
,
plaatdrukwerk en meer :

De inkomsten, over het jaar 1851, wegens door de

Algemeene Lands-drukkerij aan de departementen

van algemeen bestuur , collegien ,
administratien ,

autoriteiten en ambtenaren geleverd druk-
,

‘linieer-,

graveer-, plaatdrukwerk en meer.



Bijlagen. 3dste vel.

Rekening wegens het Fonds der Algemeene Landsdrukkerij, over 1 85 1 .

(Rekening.)

van den Ylden Julij 1853.

’s Gravexhage , den 30sten Junij 1853.

Staten-Generaal, te doen geworden de ter Algemeene Rekenkamer opgenomen en gesloten Rekening van de Ontvangsten en Uitgaven

21 December 1850 en 9 December 1851 (Êtaatsblad n>A 97 en 162).

De Minister van Finantien
,

Vak Doorn.

Lands-drukkerij
,
over den jare 1 85 i

,
vastgesteld bij de Wetten van den 2 isten December i85o en den

VANGSTEN.
WIJZE VAN OVERSTORTING

in

’S R IJ K S SCHATKIST.

BEDRAG

der gedane

OXTVANGSTFN.

1°. Door middel van geordonnanceerde en verevende aanvragen tot boeking
ten name der Generale Thesaurie , voor rekening van het fonds , wegens
geleverd drukwerk enz. , ten dienste der nagenoemde departementen van
algemeen bestuur, collegien, administratien

, autoriteiten en ambtenaren
,

te weten:

-. o. i , 1 Eerste Kamer
qg otaten-(jren6r<icil

7 Xw6G(1g

den Raad van State

de Algemeene Rekenkamer

,

f

den Hoogen Raad van Adel
het Kabinet des Konings .

656.51

14,884.36
24.705

646.075
3.365

317.57

het Departement van Buitenlandsche Zaken

» » » Justitie, als:

het Departement f 2,143.345
de dienst der gevangenissen 476.535

f 16,532.585

265.675

het Departement van Binnenlandsche Zaken, als:

het Departement f 10,100.835
de gewestelijke besturen 1,340.21
de Nederlandsche Staats-Courant .... 35,556.64
het Staatsblad 7,324.55

bij^|ndere fondsen en instellingen .... 1,537.11

het Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst , als

:

het Departement f 800.73 5

de Algemeene Hervormde Synode . . . . 476.85 5

de Evangelisch-Luthersche » .... 71.54

deHoofd-commissie voor de Zaken der Israëliten 126.39 5

het Departement van Marine

het Departement van Finantien
, als

:

het Departement f 6,429.555
het Bestuur van het regt van Waarborg op
Gouden en Zilveren Werken 382.875

het bestuur der Directe Belastingen
, In- en

Uitgaande Regten en Accijnsen .... 46,883.14
het Bestuur der Registratie en Loterijen . . 7,438.335
de Staatsloterij-liisten 794.68
het Bestuur der Posterijen 7,725.115
» Bestuur der Domeinen 982.64

2,619.88

55,859.345

1,475.

6,949.

52 5

69 5

70,636.34

Transporteren . . f 154,338.04 5
j

BI.7BLAD VAN DE NEDICRLANDSCHE STAAT3-CODRANT. 1853. II.

VERSCHIL.

Minder
dan de raming.

Meerder
dan de raming.
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tRekening wegens het Fonds der Algemeene Lands-drukkerij
,
over i85i.

(Rekening.)

'5

ONT
OMSCHRIJVING DER MIDDELEN

aangewezen tot dekking der

UITGAVEN.

GEE A AMD

BELOOP.

ONDERWERP
der

ONTVANGSTEN.

Art. 2 der eerstgenoemde Wet

.

1°. De inkomsten, over het jaar 1851, wegens door de
Algemeene Lands-drukkerij aan de Departementen
van algemeen bestuur , collegien

,
administratien

,

autoriteiten en ambtenaren te leveren druk-, linieer-,

graveer-, plaatdrukwerk en meer.

Vervolg der

Inkomsten over het jaar 1851 ,
wegens door de Alge-

meene Lands-drukkerij aan de Departementen van

algemeen bestuur, collegien, admiuistratien, auto-

riteiten en ambtenaren geleverd druk-, linieer-, gra-

veer-, plaatdrukwerk en meer.
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Rekening wegens het Fonds der Algemeene Lands- drukkerij . over i 85 i .

(Rekening.)

VANGSTEN.
WIJZE VAN OVERSTORTING EEDEACr VERSCHIL.

in der gedane
Minder Meerder

’S R IJ K S SCHATKIST. ONTVANGSTEN. dan de raming. dan de raming

Transport

het Departement van Oorlog

” » ” Koloniën

ten laste van het Xllde hoofdstuk ( Onvoorziene uitgaven

)

der staatsbegrooting van dienst 1851 (de Commissie van
onderzoek aangaande de nog hier te lande vigerende
wetten enz. van Franschen oorsprong)

het Departement van Justitie, ten laste van het fonds wegens
den arbeid der gevangenen over 1851 (wet van 21 De-
cember 1850, Staatsblad n°. 98) . . .

het Departement van Binnenlandsche Zaken
,
ten laste der

begrooting voor de kosten der Algemeene Lands-drukkerij
over 1851 (wetten van 21 December 1850 en 9 Decena-
ber 1851, Staatsblad nb. 97 en 162)

het Departement van Finantien, ten laste der begrooting
voor de uitgaven van het Pensioenfonds voor Burgerlijke
Ambtenaren over 1851 (wet van 31 December 1850

,

Staatsblad n°. 121)

2°. Door middel van mandaten ten name en ter zake als voren,
bij wijze van crediet-opening, ten laste der begrooting van
het Departement voor de Zaken der Roomsch-Katholieke
Eeredienst

3°. Door middel van quitantien wegens gedane overstortingen
in s Rijks schatkist

,
ter zake als voren ; te weten

:

. f154,338.045

4,867.12

716.475

999.30

288.85

244.96

15.15

137.455

Kantoren. N°.
Dagtee-

hening.
Omschrijving. Beloop.

I

1

1851 .

Amsterdam . . 1 1 86 April 18 den Quaestor-Generaal van de
Algem. Hervormde Synode
te Amsterdam

’s Gravenhage

.

i 34 ; Mei 17 het provinciaal bestuur van
Zuidhollancl 260.94

5 i .34

96.665

58.65

4go.25

32.69
3o.io

5 .IO

JJ

»

1)

»

i 4°9
i 63 i

1886

1887

” 28
Junij 3o
Julij 2 5

» J>

het Loodswezen

het provinciaal bestuur van
Zuidholland ... . „ . . . .

t

»

))

1921

2577
2753

» 3o
Oct. 29
Nov. 18

het Departement van Koloniën,
het Loodswezen

» de provinciale fondsen van
Zuidholland

» 2783

2874
2900

» 22 het Loodswezen .

»

Utrecht . . . .

Dec. 3

» 12

den directeur der Staats-Loterij

.

het provinciaal bestuur van
Utrecht

2 .3 l

76.82

60. 57
5

1

’s Gravenhage

.

3oo3 » 20 het Loodswezen

185S.
„ 3 r 5 Jan. 3o Idem 63.69

i 36 .6g
5

495.57

» 552

686
Feb. 21

Maart 3

het Departement van Justitie. .

het Loodswezen
Amsterdam . . i634 Mei 29 den Quaestor - Generaal der

Algem. Hervormde Synode
te Amsterdam

»
1 635 » )) Idem 494 -44

5

44 - 9 *

64 i.o3 5

Groningen . . 1069 Julij 3o de provinciale fondsen van
Groningen

’s Gravenhage

.

2:18 Aug. 16 d e Maatsch appij vanWeldadigh.

3407.74

f 165,016.095

Transporteren

1

f 165,016.095

1



116

Rekening wegens het Fonds der Algemeene Lands-drukkerij
,
over 1 85 1 .

(Rekening,)

I

ONT
OMSCHRIJVING DER MIDDELEN

GEEA AMD

—
ONDERWERP

aagewezen tot dekldng der

BELOOP.
der

UITGAVEN. ONTVANGSTEN.

a. Voor in ruil gegeven oude letterspecie in 1851.

Art. 2 der eerstgenoemde Wet

:

1°. De inkomsten
,
over het jaar 1851 ,

wegens verkochte

onbruikbare goederen en voorwerpen behoorende aan
de Algemeene Lands-drukkerij.

b. Voor opbrengst van verkochte onbruikbare

NB. Bij de voordragt van het eerstgenoemde wets-
ontwerpgeenesommen voor de inkomsten geraamd

goedei'en en voorwerpen, afkomstig van de

Algemeene Lands-drukkerij.

zijnde
, wordt het geraamde beloop alhier gebragt Voor memorie.

U I T

Artikel.

BENAMING
DEK

ONDERWERPEN VAN UITGAAF.

GEKAAMD

BELOOP.

BEDRAG
na gedane at-

en

overschrijving, i

1 Tractementen van den directeur, klerken en opzigter, alsmede sekrijfloonen . . . . f 6,700.00 f 6,700.00

2 Bezoldiging der bedienden
,
jongens , schoonmaaksters en verdere belooningen . . . . 5,745.00 5,745.00

3 Bureau- en locaalbehocften 3,000.00 4,000.00

4 Drukwerktuigen
,
gereedschappen en drukmaterialen 7,000.00 8,000.00

5 Arbeidsloon 37,000.00 56,000.00

6 Aankoop van papier 75,000.00 SL000.00 :

7 Werken of diensten buiten de Algemeene Lands-drukkerij , ten behoeve van dat etablis-

sement, verrigt wordende door particulieren, zoo als: linieer-, graveer-, plaatdruk-

werk en meer 1,400.00 1,400.00

8 Onvoorzieno uitgaven f 10,000.00

bij: volgens do wet van 9 December 1851 (Staatsblad n°. 162) . . 30,000.00

40,000.00 13,000.00

f 175,845.00 f 175,845.00

BALANS.
De ontvangsten bedragen . . f 166,199.605

De uitgaven bcloopen 155.705.75

Zoodat het Fonds der Algomccnc Lands-drukkerij, over den jaro 1851, geregeld bij do •wetten van den Sisten

December 1850 en 9dcn December 1851
(
Staatsblad nis . 97 en 162), een overschot aanwijst ten bedrage van . f 10,493.945

NB. Welk overschot van f 10,493.945 uit krachto van art. 5 der eerstgenoemde wet

,

onder do rijks - ontvangsten van het

dienstjaar 1851 zal worden verantwoord, nadat daarvan alvorens, door do opneming en sluiting dezer rekening ter

Algemecno Rekenkamer, is gebleken.

Aldus dezo rekening opgemaakt , overeenkomstig art. 38 der wet van den 5dcn October 1841 (Staatsblad n°. 40).

’s Gravenhago, den 10den Maart 1853.

Da Minister van Finantien ,

Van Bosse.



Bijlagen. 31ste vel. — 117 — Tweede Kamer.

Rekening wegens het Fonds der Algemeene Lands-drukkerij
,
over 1 85 i

.

(Bekening.)

VANGSTEN.
WIJ ZE VAN

’S R IJ K S

ÜVERSTORTING
in

SCHATKIST.

BEDRAG VERSCHIL.
der gedane

Minder Meerder
ONTVANGSTEN. dan de raming. dan de raming.

Transport

a. Door middel van vereveningen
,
gevolgd door orders tot boeking ten

name der Generale Thesaurie , voor rekening van het fonds ,
wegens

inhoudingen op de declaratien van de leveranciers Johs. Enschedé en

Zonen te Haarlem, ter zake van afgestane oude en onbruikbare letter-

specie, afkomstig van de Algemeene Lands-drukkerij
, te weten:

eene order tot boeking gequoteerd n°. 149, dd. 5 Januarij 1852 ,

groot f 798.60

eene dito gequoteerd n°. 8924, dd. 13 Mei 1852, groot . 135.00

f

f 933.60

165,016.095

b. Door middel eener doör den Directeur der Algemeene Lands-
drukkerij gedane overstorting ten kantore van den betaal-

meester te ’s Gravènhage ,
blijkens quitantie n°. 389 , in

dato 5 Februarij 1851, ter zake van de opbrengst eener

onderhandsche verkooping van oude muziek - letter-

specie
,
ad 250.00

1,183.60

f 166,199.695

GAVEN.
BEDRAG DER BIJ DE ALGEMEENE REKENKAMER

VEREVENDE UITGAVEN.
Minder verevend

dan
geraamd AANMERKINGEN.

in assa. In 18S2. TOTAAL.
op

1 Januarij 1853.

f 3,300.00

4,946.43

1,830.48

5,085.99

47,000.00

74,806.53

f 3,300.00

505.52
1 .696.67

2,868.17

7.138.67

1,928.00

f 6,600.00

5,451.95

3.527.15

7.954.16

54,138.67

76,734.53

f 100.00

293.05

472.85

45.84
1,861.33

4,265.47

983.98 315.31 1,299.29 100.71

» )) 13,000.00

spt.k*.

f 137,953.41
. ...

f 17,752.34 f 155,705.75 f 20,139.25
_

_De vorenstaande Rekening van ontvangst en uitgaaf wegens het Fonds der Algemeene Landsdrukkerij, over 1851, geregeld
bij de wetten van den 21sten December 1850 [Staatsblad n°. 97) en van den 9den December 1851

(
Staatsblad n°. 162) ,

aan de
Algemeene Rekenkamer ingezonden in overeenstemming met art. 38 der wet van den 5den October 1841 [Staatsblad n°. 40)

,

is aldaar onderzocht en, na accoordbevinding
, finaal opgenomen en gesloten, waarbij de ontvangst is vastgesteld op eene som

van een honderd zes en, zestig duizend een honderd negen en negentig gulden, negen en zestig en een kalven cent . . „ f 166,199.695
en de uitgaaf op een honderd vijf en vijjtig duizend zeven honderd vijf gulden en vijf en zeventig cents . . 155,705.75

Zooaat de gezegde rekening een voordeelig saldo aanbiedt van tien duizend vier honderd drie en negentig
gulden

,
vier en negentig en een halven cent f 10,493.945

Aldus gedaan in de Vergadering der Algemeene Rekenkamer van heden.
’s Gravenhage

, den 25sten April 1853.

Van Mansvelt. Van Fridagh.
Ter ordonnantie van dezelve

,

De Visch Eijbergen.

BUÜLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS-COUKANï. 1853. II.
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Verlenging van den termijn bij Art. 293 der Gemeentewet gesteld.

(Eindverslag der Commissie van Rapporteurs.)

[XIII. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot verlenging van den termijn lij Art. 293
der Gemeentewet gesteld

;

uitgebragt in de zitting van
den 20sten Julij 1853.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 16den Junij 1853 is

aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden een Ont-
werp van "Wet tot verlenging van den termijn bij art. 293 der ge-
meenteAvet gesteld. Het op den 29sten Junij daaraanvolgende in

de Afdeelingen omtrent dat ontAverp gehouden onderzoek heeft de
volgende uitkomsten opgeleverd.

§ 1. Sommige leden konden zich met de zienswijze der Regering
niet A'ereenigen

,
dat hier eene verlenging van den bij art. 293 der

gemeentewet gestelden termijn zou behooren plaats te hebben. Dit
begrip kAvam hun voor niet volkomen juist te zijn. Bij eene in-

zagn toch van dat artikel zal men zien
,
dat er eene uitzondering

ten opzigte van daar genoemd wordende artikels der gemeente-
Avet

, met betrekking tot zekere gemeenten, wordt vastgesteld,

namelijk dat de werking van die artikels gedurende twee jaren
geschorst Avordt, te rekenen van de dagteekening der Avet (29 Junij

1851). Daaruit blijkt dus dat sedert den 29sten Junij jl. de ter-

mijn van schorsing verstreken is. Dit verstrijken brengt van zelf

de onmogelijkheid eener verlenging mede, daar men toch moeijelijk

een verstreken termijn kan verlengen, zonder dien op nieuw te

hebben geopend. Er zal dien ten gevolge
,
naar het oordeel dier

leden, om bij den in dit ontwerp aangenomen termijn te blijven,

een nieuAV tijdsverloop A
ran één jaar moeten worden geopend tot

het nemen van de noodige maatregelen
;
waardoor zoowel in de

beweegredenen van dit ontAverp als in art. 1 eene wijziging noo-
dig zai zijn.

§ 2. Te gelijk met dit voorstel is aan deze Kamer van rege-

ringswege eene andere voordragt in verband met de gemeentewet
aangeboden (verzekering der uitvoering van sommige voorschriften

van plaatselijke verordeningen). Men heeft opgemerkt dat er tus-

schen deze beide ontwerpen een verschil- van redactie bestaat,

welke het doelmatig kon zijn weg te nemen. Men vindt daar
artikelen der gemeentewet opgenoemd, zonder aanwijzing van de
dagteekening dier wet en het nommer van het Staatsblad

;

hier

echter vindt men alleen dit laatste, volgens het eens, te regt,

aangenomen gebruik bij het aanhalen van Avetten. Daar nu een-

heid, zelfs van redactie, in de zaménstelling van verschillende

Avetten wenschelijk is, meende men der Regering in overweging te

moeten geven deze te brengen in de onderhavige voorstellen
,

er

bij voegende dat de aanhaling der dagteekening en van het nom-
mer van het Staatsblad vooral niet over het hoofd behoorde te wor-
den gezien

, omdat zij strekken moet om in het vervolg
,

bij ver-

andering of afschaffing en in de-plaats-stelling van wetten, ver-
warring voor te komen.

Considerans. Eenige leden meenden dat het genoeg was hier

op te nemen dat de termijn van art. 293 is verstreken
, en dat er

een nieuwe termijn behoort te worden gesteld. De verdere om-
schrijving en aanhaling van de geschorste artikelen , reeds te vinden
in art. 293 ,

kon hier geheel overbodig geacht worden.
Anderen waren integendeel van oordeel dat de duidelijkheid niet

aan de beknoptheid van redactie moest worden ten offer gebragt,

en dat mitsdien , zonder daarom te Avillcn zeggen dat bij wegla-
ting dier omschrijving de redactie hier onduidelijk zou zijn

,
het

behoud daarvan hun niet onjuist scheen.

Art. 1. Zou hier niet, ter verkrijging van meerdere duidelijk-

heid , ook de laatste alinea van art. 293 moeten worden aange-
haald ? De opgenoemde bepaling der gemeentewet geschorst wor-
dende , moeten de vroegere voorschriften geldig worden verklaard,

wil men geen Avetteloozen toestand scheppen. En daar zooAvel hier

als in de beweegredenen alleen van den termijn wordt gesproken

,

zou' de vraag kunnen ontstaan'1 of alin. 3 bij herleving van dien

termijn nog toepasselijk bleef.

Aldus vastgesteld bij de Coramissio van Rapporteurs, den llden
Julij 1853.

Nadat het bovenstaand verslag aan de Regering was medege-
deeld, is daarop, onder dagteekening van den 14den Julij jl.,

door den Minister van Binncnlandseho Zaken do navolgende
Memorie van Beantwoording ingezonden

:

i) § 1. Het gevoelen van sommige leden, dat in dit wots-
ontwerp ten onregte van verlenging van eenen reeds verstreken

termijn gesproken Avordt, kan do Regering niet doelen. Do be-
doeling van het ontwerp is , om de uitzondering in art. 293 der
wet van 29 Junij 1851, (

Staatsblad n°. 85) ten opzigte van ge-
meenten, Avelko geene 25 kiezers tellen, opgenomen , nog gedurende
een jaar in stand te houden. Daartoe schijnt het noodig, den in

dat artikel gestelden termijn, te rekenen van den 29sten Junij jl. r

tijdstip waarop die termijn verstreken is, met een jaar te ver-
lengen. Wierd daarentegen

,
gelijk door sommige leden wordt

verlangd , de termijn bij dit wets-ontwerp op nieuw geopend ,

het gevolg zou dan zijn, dat de uitzondering voor die gemeenten,
gedurende den tijd verloopen tusschen den 29sten Junij en den
dag , Avaarop het ontwerp tot wet wordt verheven

,
niet heeft

bestaan, en dus de verkiezingen van leden voor den gemeente-
raad, Avelke in dien tusschentijd aldaar mogten plaats hebben,
als onwettig geschied zouden moeten worden beschouwd. Hier-
tegen heeft de Regering gemeend te moeten waken

, en daarom
den nieuAven termijn ten naauAvste aan dien, bij art. 293 der wet
gesteld, verbonden; hetgeen het geschiktst door eene bloote ver-
lenging van den termijn scheen te kunnen geschieden.

§ 2. Overeenkomstig de gemaakte opmerking zullen in het
wets-ontwerp tot verzekering der uitvoering van sommige voor-
schriften van plaatselijke verordeningen, de dagteekening der
gemeentewet en het nommer van het Staatsblad worden aangehaald.

Hoezeer men in den considerans welligt met eene bloote aan-
haling van den termijn van art. 293 zou kunnen volstaan

, schijnt

het echter voor de duidelijkheid Avenschelijk
, dat met een enkel

woord het doel van het ontwerp nader A\
Torde omschreven, ten

einde raadpleging van de gemeentewet niet noodig zij.

Indien de bij art. 293 gestelde termijn op nieuAV moest worden
geopend, zou het noodig kunnen geacht worden, dat de vroegere
voorschriften in het 3de lid van dat artikel bedoeld, op nieuw
van kracht wierden verklaard. Wordt echter, gelijk in het ont-
werp is geschied, de termijn verlengd en dus de uitzonderings-

toestand voor gemeenten, welke geene 25 kiezers tellen, nog een
jaar bestendigd, dan volgt liieruit van zelf, dat het 3de lid van
het artikel ook zonder uitdrukkelijke verklaring van kracht blijft.

's Gravenhage , den 14den Julij 1853.

Re Minister van Binnenlandsche Zaken ,

Vak Reeken'.

De Commissie van Rapporteurs voor het bovengenoemde wets-
ontwerp heeft

,
na van deze Memorie kennis te hebben genomen

,

geen nader onderzoek te dezer zake in de Afdeelingen noodig
geoordeeld.

Aldus vastgesteld den I5den Julij 1853.

Dokker.
De Kempekaer.

' Dommer vak Poldersveldt#
Elout vak Soeteravoude.
De Bkauav.

(XXXIII. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting

van den 20sten Julij 1853.

MIJKE heerek!

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een Ontwerp van
Wet tot afstand van Domeinen ten behoeve van een ziekenhuis te

Legden.

De gronden waarop dat Wets-ontwerp rust, zijn ontwikkeld in

de toelichtende Memorie , welke het vergezelt
, en insgelijks van

eene bijlage is voorzien.

En hiermede , Mijne Ilecren
,
bevelen Wy U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage , den lSden July 1853.

WILLEM.

[XXXIII. 2.]

ONTWERP VAN WET tot afstand van Domeinen ten be-

hoeve van een ziekenhuis te Leyden.

Wij WILLEM III, ekz.

Alzoo Wy in overAveging genomen hebben , dat do overeenkomst
op den 12den Maart 1853 tusschen den Staat der Nederlanden,
vertegenAVOordigd door curatoren der hoogeschool te Legden , hierr
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toe gemagtigd door Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en

van Finantien ,
en de gemeente Leyden , vertegenwoordigd door

burgemeester en wethouders, hiertoe gemagtigd door den raad

dier gemeente, gesloten, in zooverre daarbij domeinen van den

Staat in eigendom worden afgestaan en subsidien ten laste van

’s Rijks schatkist worden toegezegd, door de wet behoort te wor-

den bekachtigd

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met ge-

meen overleg der Staten - Generaal ,
hebben goedgevonden en

verstaan, gelijk goedvinden en verstaan bij deze:

Lenig artikel.

De artikelen 1 en 10 der overeenkomst tusschen de Staat der

Nederlanden, vertegenwoordigd door curatoren der hoogeschool te

Leyden ,
hiertoe gemagtigd door Onze Ministers van Binnenland-

sche Zaken en van Finantien, en de gemeente Leyden
,
vertegen-

woordigd door burgemeester en wethouders
,
hiertoe gemagtig door

den raad dier gemeente , op den 12den Maart 1853 gesloten en

in afschrift aan deze wet gehecht , worden bekrachtigd.

Lasten en bevelen enz.

AFSCHRIFT.

ACTE VAN OVEREENKOMST.

Tusschen den Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door

curatoren der hoogeschool te Leyden, hiertoe gemagtigd door de

Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Finantien
,
ten eenre

,

en de gemeente Leyden, vertegenwoordigd door burgemeesters en

wethouders, hiertoe gemagtigd door den raad dier gemeente ,
in

zijne vergadering van den tweeden Februarij achttien honderd drie

en vijftig, ter andere zijde, is overeengekomen, hetgeen volgt:

Artikel een. Het Nosocomium Academicum met al de zich op het

tijdstip der overdragt daarin bevindende losse goederen en provisien,

volgens inventaris en tauxatie (de verzameling van instrumenten

,

als ook van pathologische en anatomische praeparaten alleen uit-

gezonderd), benevens het huis, pakhuis en erve, bij het kadaster

bekend sectie H, sub numeros 66, 68, 69 en 70, wordt aan de

gemeente Leyden in vollen en vrijen eigendom overgedragen ten

einde op de grondslagen, vermeld in het » Rapport der commissie
» uit den stedelijken raad van Leyden

, over de verpleging der

» zieke armen”
,

in dato den zesden October achttien honderd
negen en veertig , ten koste der gemeente tot ziekenhuis te wor-
den ingerigt.

Artikel twee. Ten behoeve van het clinisch onderwijs worden in

dat gesticht afzonderlijke vertrekken en ziekenzalen gemaakt, in

welke de hoogleeraren, met dit onderwijs belast, zoodanige zieken uit

het gesticht of van de huiszitten-armen doen overbrengen, als zij voor
de cliniek wenschelijk achten. Ook kunnen zij in het kraamhuis
zwangere vrouwen uit de stad of uit naburige gemeenten

,
vier

weken vóór het vermoedelijk tijdstip harer bevalling
, doen opne-

men. Tevens zal hun de bevoegdheid verleend worden, om, wan-
neer zich onder de in het ziekenhuis verpleegd wordende behoef-

tigen geene belangrijke ziekten of gebreken voordoen, ook uit de
stad of uit andere gemeenten personen met ziekten of gebreken
aangedaan, welker behandeling zij voor het onderwijs belangrijk

achten, in de aan hunne zorg toevertrouwde zalen te doen opnemen.
Die opneming zal echter met de meest mogelijke discretie en onder
kennisgeving aan de administratie van het gesticht moeten geschieden.

Artikel drie. Het plan van den opbouw en van de inrigting van
het gesticht wordt, alvorens de overdragt van het gebouw plaats

heelt , aan curatoren medegedeeld
;
— en wordt voorts omtrent

de inwendige dienst van het gesticht de instructie van den hos-
pitaal-arts, van zijne adjuncten en van de internes, het oordeel
van heeren curatoren ingewonnen.

Hetzelfde zal plaats hebben
, wanneer later op die punten ver-

andering noodzakelijk geacht mogt worden.
Artikel vier. Voor het clinisch onderwijs worden in het stads-

ziekenhuis bestemd en van de overige localen afgezonderd : twee
zalen

,
ieder voor twaalf bedden

, voor zieke mannen
; twee zalen

,

ieder voor twaalf bedden , voor zieke vrouwen
; ééne zaal voor twaalf

bedden, voor lijders, en eene dito voor twaalf bedden, voor lij de—
ressen aan heelkundige gebreken; twee kleine zalen, ieder met
drie of vier bedden

,
voor oogziekten

; vier of vijf zalen voor
dertig bedden, voor zwangere en barende vrouwen; voorts een
locaal tot het doen van operatien in tegenwoordigheid der stu-
denten ; een ander tot het doen van lijkopeningen

; twee localen
tot het geven van lessen ;

— eene verblijfkamer voor de hoog-
leeraren, en de noodige ruimten tot het plaatsen van verzamelin-
gen van heel- en verloskundige instrumenten, als ook van de
thans in het Academicum Nosocomium aanwezige verzamelingen
van anatomie- en pathologische praeparaten. Door de hoogleera-

ren zal in het gesticht eene genees- en heelkundige polycliniek

worden gegeven. De daartoe benoodigde genees- en verband-
middelen zullen hun daartoe uit de apotheek der inrigting koste-
loos worden verstrekt.

Artikel vijf. In de zalen , voor het clinisch onderwijs bestemd

,

wordt de behandeling der zieken geheel aan de hoogleeraren over-
gelaten, die niet verpligt zullen zijn zich aan de regels, voor de
verpleging der zieken in het gesticht aangenomen, te houden ,

maar
bevoegd zullen wezen alle geneesmiddelen en alle zoodanige voe-
ding , benevens versterkende middelen voor te schrijven, als zij

noodig zullen achten.

Het vereischte getal oppassers en wakers wordt ter hunner
beschikking gesteld.

In de zalen der hoogleeraren staan zij uitsluitend onder de be-
velen van deze , behoudens het toezigt van den hospitaal-arts

over hun gedrag en trouwe pligtsbetrachting
;

zullende hij
,
in

geval van misdraging of verzuim
,
de hoogleeraren waarschuwen

en van hen de noodige correctie inroepen.

Artikel zes. De hoogleeraren hebben de bevoegdheid om 'de alge-

meene ziekenzalen binnen het gesticht te bezoeken , den toestand der

aldaar aanwezige zieken (in hoeverre die namelijk voor hun onderwijs

nuttig kunnen geacht worden) op te nemen. Zij onthouden zich

echter van aldaar eenige bevelen te geven of aanmerkingen te ma-
ken , en rigten de aanvraag tot overbrenging van lijders naar hunne
zalen, S

regtstreeks aan den hospitaal-arts.

ArtiTcel zeven. De hospitaal-arts doet dagelijks aan de met het
clinisch onderwijs belaste hoogleeraren opgaaf van dein het zieken-

huis ingenomen zieken en van den aard der ziekte of de gebreken
waaraan zij lijden. Diegenen hunner welke de hoogleeraren voor
hunne cliniek wenschen afgezonderd te zien, mitgaders alle andere,
welke zij verlangen in de cliniek van het stads-ziekenhuis te be-
handelen

,
doet de hospitaal-arts naar de zalen der hoogleeraren

overbrengen, en neemt die, welke voor het onderwijs hun belang
verloren hebben, op hunne vordering in de algemeene ziekenzalen op.

Artikel acht. Gedurende de vacantien der hoogeschool, als ook bij

afwezigheid of ziekte van een der hoogleeraren , tenzij deze zich door
een zijner ambtgenooten doe vervangen, neemt de hospitaal-arts

het bestuur van diens zalen en de behandeling der daar aanwezige
zieken op zich.

Artikel negen. Over de zalen ten behoeve van barende en
kraamvrouwen ,

heeft de hoogleeraar in de verloskunde het bestuur.

De in die zalen aan te stellen ziekenmoeder zal vroedvrouw
moeten wezen.

De bepalingen sub n°. acht voorkomende, zijn ook hier van toe-

passing. Aan de stads-vroedvrouwen zal de verpligting worden
opgelegd

,
om van elke stoornis in de baring bij vrouwen ,

aan welke
zij gratis hulp verleenen

,
aan den hoogleeraar in de verloskunde

dadelijk kennis te geven.

Artikel tien. Aan de gemeente Leyden wordt , als tegemoet-

koming in de kosten van inrigting en van verpleging der voor

het clinisch onderwijs op te nemen lijders, jaarlijks uit ’s Rijks

kas eene som van zeven duizend gulden, of zooveel meer als de

Regering in het belang van het onderwijs nuttig mogt achten,

uitbetaald.

Artikel elf. Het gemeentebestuur van Leyden geeft eene billijke

tegemoetkoming van ten minste de helft der thans door hen geno-

ten wordende tractementen en emolumenten aan de vaste geëm-
ployeerden bij het Nosocomium Academicum, welke bij het nieuwe
ziekenhuis niet in hunne tegenwoordige of soortgelijke betrek-

king kunnen worden geplaatst of wanneer zij geene andere betrek-

king of plaatsing vinden.

Artikel twaalf. Indien van de zijde van het bestuur der

gemeente Leyden
,
met betrekking tot het daar te stellen zieken-

huis , maatregelen worden genomen of veranderingen in de inrigting

worden gemaakt, ten gevolge van welke het, naar het oordeel

van den Minister van Binnenlandsche Zaken, volstrekt ongeschikt

wordt geacht voor het clinisch onderwijs
,
zal de vereeniging van

het gemeente- en academisch ziekenhuis worden opgeheven.

Artikel dertien. In dat geval wordt op de eerste aanvrage van
heeren curatoren en in den toestand waarin het zich alsdan

bevinden zal, aan den Staat dat gedeelte van het gebouw in

eigendom teruggegeven, hetwelk begrepen is binnen de zwarte

lijnen van het plan, dat aan deze overeenkomst geannexeerd en

door beide partijen geteekend is, zullende daarvan bij ieder harer

een exemplaar berusten. De gemeente zorgt in dat geval mede

,

dat het aan den Staat teruggegeven gedeelte behoorlijk van het

aan de gemeente verblijvende gescheiden zij. Daartoe zullen alle

doorgangen van het eene gedeelte in het andere toegemetseld en

zal op de plaats een muur van twee en eene halve el uit den

beganen grond opgetrokken worden. Verder zal de gemeente voor

hare rekening op het teruggegeven gedeelte eene pomp en eene

houten loods, hoog 2.50 ellen, lang 8 ellen en breed 2.50 ellen,

laten opmaken, daar waar heeren curatoren deze het best ge-

plaatst zullen achten. Eindelijk zal de gemeente tot verdere
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inrigting van het teruggegeven gedeelte tot academisch zieken-

huis, bij de overdragt, in eens af, aan het Rijk eene som van twee

duizend gulden betalen.

Artikel veertien. Ter vervanging van de losse goederen en
provisien ,

welke met het gebouw ,
volgens artikel één aan de

gemeente Leyden worden overgegeven , worden ,
ingeval van

scheiding uit het in het ziekenhuis aanwezige mobilair, zooveel

mogelijk gelijksoortige, ter keuze van curatoren, tot eene gelijke

geldelijke waarde volgens tauxatie, als waarop de afgestane bij

den in artikel één bedoelden inventaris zijn geschat, aan den
Staat teruggegeven.

Artikel vijftien. Zoodra de afscheiding van het gebouw is tot

stand gebragt en de overgifte der losse goederen is gedaan , wordt
de cliniek in het stads-ziekenhuis opgeheven en de betaling der
in artikel tien bepaalde jaarlijksche bijdrage gestaakt.

Artikel zestien. De tauxatie der losse goederen, volgens arti-

kelen één en veertien
,

geschiedt door twee deskundigen ,
door

ieder der contracterende partijen een te benoemen, aan welke,
indien zij zich niet kunnen verstaan, op hun verzoek, door den
kantonregter te Leyden een derde zal worden toegevoegd ;

mogt
daarna tusschen de drie deskundigen verschil omti’ent de waarde
van sommige voorwerpen bestaan

,
dan wordt de prijs daarvan

gesteld op de som
,

die noch de hoogste noch de laagste is.

Artikel zeventien. De kosten van overdragt van het gebonw
en van de eventuele retrocessie, mitsgaders die van afscheiding

van de daarvoor te doene werken, van de verplaatsing der losse

goederen en verzamelingen en van de tauxatie, in artikelen één
en veertien voorgeschreven, komen ten laste der gemeente Leyden.

Artikel achttien. Deze overeenkomst verbindt den Staat niet

alvorens zij door de wet zij bekrachtigd.

En zijn hiervan gemaakt twee eensluidenden
, op heden den

twaalfden Maart achttien honderd drie en vijftig, door de con-
tracterende partijen geteekend.

Burgemeester en Wethouders der

gemeente Leyden
,

(get.) VAX Limbürg Stirum.

De Secretaris
,

[get.) PtJTKAMMER.

[XXXIII. 3.]

MEMORIE YAN TOELICHTING.

De gemeenteraad te Leyden heeft besloten een groot ziekenhuis

op te rigten. Hij beoogt daarmede een tweeledig doel
,
vooreerst

verbetering van de verpleging der zieke armen ,
in de tweede plaats

uitbreiding van het clinisch onderwijs aan de hoogeschool.

Dit onderwijs wordt tot dusverre gegeven in het Nosocomium
Academicum

, een gebouw daartoe in hetjaar 1817, op magtiging
des Konings

,
door curatoren der hoogeschool aangekocht en in-

gerigt.

De gemeenteraad wenschte dat
,

ter verwezenlijking van zijn

plan, dit gebouw met het daarin aanwezig materieel en een belen-

dend huis, pakhuis en erve, in het jaar 1849 ten behoeve van
» ’sRijks Univcrsiteit” gekocht, door het Rijk wierd afgestaan en

op kosten der gemeente aanzienlijk uitgebreid.

Bij het Gouvernement bestond tegen dien afstand geen bezwaar ;

het achtte in tegendeel de zaak in haar geheel van onberekenbaar

nut voor het medisch onderwijs aan de hoogeschool en sloot daar-

om de overeenkomst, in afschrift bij dit ontwerp overgelegd,

onder voorbehoud van bekrachtiging door de wet , voor zooveel

die van sommige bepalingen werd vcrcischt.

Die bekrachtiging scheen noodig , omdat de gebouwen , die het

hier geldt
,
naar de meening van het Gouvernement

, tot de do-

meinen van den Staat belmoren, welke volgens art. 1 der wet van
29 Augustus 1818 slechts in het openbaar kunnen worden verkocht.

Bij art. 10 der overeenkomst is ook nog een jaarlijksch subsidie

van f 7000 uit ’sRijks schatkist toegezegd. Daarmede echter

zullen do uitgaven van het Rijk ten behoeve van het onderwijs

geen vermeerdering ondergaan.

Immers wordt thans uit de som in het Ydo hoofdstuk der

Staatsbegrooting van 1853, onder artikel 84 onderdeel a uitge-

trokken ,
als subsidie voor het academisch gasthuis betaald f 6550

en voor de tractementen van den apotheker en do huishoudster

van het gasthuis te zamen f 550 ,
bij artikel 83 onderdeel b dier

begrooting, toegestaan.

, Die bijdragen, gezamenlijk bcloopcnde f7100, zullen, wordt
art. 10 der overeenkomst bekrachtigd, vervallen en de staatsuit-

gaven derhalve met f 100 worden verminderd.

Er zal dus
,
zonder vermeerdering van lasten

,
verbetering van

hot onderwijs worden verkregen.

Ten einde met meer juistheid de geheele zaak kunne worden t

beoordeeld , wordt het rapport aan den raad der gemeente Leyden
[

over de verpleging der zieke armen
, op welks gronden het nieuwe

gesticht zal worden ingerigt, bij dit wets-ontwerp ter inzage
overgelegd.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
,

• Van Reexex.

De Minister van Finantien
,

Van Doorn.

[X. 4.]

YOORLOOPIG YERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet tot opheffing der in den Moluk-
schen Archipel bestaande beperkende bepalingen met opzigt

tot den handel en de scheepvaart aldaar.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 16den Junij jl. is aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal een Ontwerp van YTet
aangeboden, strekkende tot opheffing van beperkende bepalingen,

die met opzigt tot den handel en de scheepvaart in den Moluk-
schen Archipel bestaan. De overweging van dit wets-ontwerp
in de Afdeelingen der Kamer heeft den volgenden uitslag opge-
leverd.

§ 1. Algemeen heeft men het hoofddenkbeeld, waarvan de
Regering bij deze hare voordragt is uitgegaan . namelijk het be-
proeven van een middel om de Moluksche eilanden uit hunnen
kwijnenden toestand op te beuren en de rampen te lenigen

,

waardoor zij onlangs geteisterd zijn, niet anders dan kunnen
toejuichen. In eene der Afdeelingen heeft men echter leedwezen
uitgedrukt

,
dat die voordragt , voor zoover zij tot het beoogde doel

mogt kunnen leiden, niet vroeger is gedaan. De wenschelijkheid

om in het lot van de bevolking der Molukken verbetering te

brengen is toch, ook blijkens de Memorie van Toelichting tot

het tegenwoordig wets-ontwerp, sedert jaren mede van de zijde

der Regering erkend. Hoe men voorts over de waardij van den
thans voorgestelden maatregel moge denken, naar het oordeel der

leden ,
die deze aanmerking maakten

, kunnen de nuttige gevolgen
daarvan zich eerst na een lang tijdsverloop doen gevoelen , en is

hij dus uit zijnen aard minder geschikt
,
om onverwijld hulp aan

te brengen voor verliezen en verwoestingen
,
door ziekten en aard-

bevingen veroorzaakt.

§ 2. In dezelfde Afdeeling verklaarde men met genoegen in de
tegenwoordige voordragt het bewijs te hebben gevonden

, dat de
Regering, na de overtuiging te hebben verkregen , dat een of ander
onderwerp, tot het beheer der koloniën en bezittingen van het Kijk
in andere werelddeelen betrekkelijk, eene dadelijke wettelijke vooi’-

ziening vereischt, geneigd is zulk eene voorziening geheel op zich

zelve uit te lokken , zonder die afhankelijk te maken van het tot

stand komen der Indische regerings-reglementen. Men meende
echter in die Afdeeling

, dat nu eenmaal dat stelsel van regerings-

wege was aangenomen , er zulke onderwerpen waren , welker da-
delijke, afzonderlijke regeling bij de wet even wenschelijk was,
als het opheffen der beperkende bepalingen, die met opzigt tot

don handel en de scheepvaart in den Molukschen Archipel bestaan.

Als zoodanig noemde men het voorbereiden van de geheele af-

schaffing der slavernij ,
zoo al niet in al onze koloniën , dan toch

in Nederlandsch Indie. Enkele leden eener andere Afdeeling
, in

welke dit onderwerp insgelijks werd aangeroerd, vestigden daar-
bij het oog op den bijzonderen toestand van het eiland Banda. Zij

meenden dat, afgescheiden van alle andere beschouwingen, de
teelt van notenmuskaat op dat eiland zich moeijelijk op den tegen-

woordigen voet zou kunnen staande houden , omdat , sedert de

afschaffing van den slavenhandel, het aantal eigenlijke slaven , die

in de notentuinen aldaar werkzaam zijn, wel moest verminderen.
Men zou zich dus ligt genoodzaakt zien , op dat eiland het

aantal bannelingen of kettinggangers te vermeerderen
, wier toe-

stand in het oog dezer leden naauwelijks anders dan eene vermomde
slavernij kon worden genoemd , welker handhaving eene Regering
als de Nedcrlandsche onwaardig was. Opheffing der slavernij

en vervanging daarvan , zoo ver dit mogelijk was , door vrijen

arbeid, scheen dus, met name ook voor Banda, hoogst wen-
schelijk.

§ 3. In den nanhef der Memorie van Toelichting wordt de

voordragt dezer wet in verband gebragt met het verhandelde in

do Afdeelingen der Tweede Kamer bij de overweging van het

Regering,s-reglement voor Nederlandsch Indie, in November des

vorigen jaars. Destijds had namelijk reeds de weglating van

Curatoren der hoogeschool te

Leyden
,

[get.) van der Heim van
Duivenduke, l. p.

Ter ordonnantie van dezelven

,

(get.) van Dozy.
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art. 106 van het bestaande Regerings-reglement uit het nieuwe

ontwerp
,
met hetgeen de Regering tot opheldering daarbij voegde ,

grond gegeven tot de onderstelling
,

dat bij haar het voornemen
bestond om de vaart en den handel in de Molukken vrij te stellen.

Sommige leden hadden daaruit aanleiding genomen tot het uiten

van den wensch
,
dat de Regering dadelijk, zonder de vaststelling

van het nieuwe reglement af te wachten, die in hun oog heilzame

verandering tot stand bragt. Maar daartegen was door anderen,

blijkens het aangeteekendé opbladz. 104 van het Voorloopig Ver-
slag wegens het Regerings-reglement, aangemerkt, dat overhaas-

ting hier zou kunnen strijden met het staatsbelang. Indien, zeiden

deze leden, nieuwe onderhandelingen over het te dier plaatse ge-

noemde tractaat wierden gevoerd , zou de openstelling van de

vaart op de Molukken van onze zijde als aequivalent voor te

bedingen voordeelen op den voorgrond kunnen worden gesteld.

De tegenwoordige voordragt strekt ten bewijze, dat die tegenwer-
ping niet bij de Regering gewogen heeft. Men had evenwel kun-
nen verwachten , dat zij , nu de Regering zich op de bedoelde

plaats der Memorie van Toelichting beroept, niet geheel met stil-

zwijgen ware voorbijgegaan. Er is alzoo in eene Afdeeling ge-

vraagd
,
om welke reden deze tegenwerping onbeantwoord is

gebleven en uit welk oogpunt de Regering het denkbeeld, dat

daaraan ten grondslag ligt
,
beschouwt.

§ 4. Na deze voorafgaande opmerkingen heeft men meer be-

paald de strekking der wet in overweging genomen. Daarbij heeft

de voorgestelde vrijverklaring zelve der Moluksche havens geene

regtstreeksche tegenspraak ontmoet; maar wel hebben verscheidene

leden twijfelingen geopperd
,
of de verwachting der Regering om-

trent de uitkomsten van dien maatregel niet te hoog gespannen
was, ja zelfs of door dien maatregel het loffelijke doel, om in den
kwijnenden en verachtenden toestand der Moluksche eilanden ver-

betering te brengen, wel, al ware het dan slechts in mindere
mate , zou worden bereikt. Naast het stelsel der vrijhavens zal

toch, wat Amboina en Banda betreft, dat omtrent de verpligte

teelt van bepaalde specerijen en de uitsluitende levering daarvan
aan het Gouvernement blijven bestaan. Die specerijen zijn op
de genoemde eilanden nagenoeg de eenige voortbrengselen welke
zij voor den grooten handel opleveren. Wat zal het dus baten,

dat in die havens vrijelijk vreemde schepen zullen mogen aan-
komen

,
als deze aldaar geenerlei lading zullen kunnen innemen?

Men erkent Avel
,

dat de vrijverklaarde havens nu en dan door

vreemde schepen, naar Nieuw-Holland , China, Bengalen enz.

bestemd ,
zullen worden aangedaan

,
en dat vooral ook walvisch-

vaarders daar komen zullen
,
maar dat binnenloopen zal toch

,

bij het gemis van allen eigenlijken handel
,

in den regel geen
ander doel hebben dan het innemen van eenige ververschingen.

Enkele in de vrijhavens gevestigde neringdoende personen mogen
daarvan de voordeelen plukken

,
de massa der bevolking van de

Moluksche eilanden zal er niet door worden gebaat.

§ 5. Aan de voorafgaande bedenking knoopte zich in de schat-

ting van sommige leden nog eene andere. Het kwam hun name-
lijk voor, dat het stelsel der opening van vrijhavens niet wel
kan zamengaan met het verbod om bepaalde producten anders dan
aan het Gouvernement te leveren. Waar zoodanig verbod be-
staat

,
wordt datgene wat eene vrijhaven voornamelijk onder-

scheidt, namelijk de gelegenheid voor de schepen om in en uit te

varen, zonder aan visitatie en andere lastige formaliteiten onder-
worpen te zijn, zoo goed als vernietigd. Dat men hier niet te

veel zeide, bleek zelfs uit art. 1 der wet, waarbij wel de in- en
uitvoer van goederen in de vier te openen vrijhavens van de
betaling van alle regten

,
ongelden en van alle formaliteiten wordt

vrijgesteld, doch waarin tevens een voorbehoud voorkomt omtrent
de formaliteiten, die onvermijdelijk worden geacht tegen ontvoe-
ring van gouvernements-specerijen

,
met name van de nagelen te

Amboina en van de notenmuskaat en de foelie te Banda. Men
kon dan ook de vrees niet verbergen, dat de vrijverklaring der
beide laatstgenoemde havens in de Molukken evenmin strekken
zou om handel en scheepvaart daarheen te lokken, als de vrij-

verklaring van Riouw gedaan heeft. Zoo deze vrijhaven in eenen
kwijnenden staat blijft verkeeren, schrijft men dit vooral ook
daaraan toe, dat daar, in weerwil van de vrijverklaring, beper-
kende bepalingen omtrent den handel in sommige artikelen

, zoo
als de gambier, de peper, de vuurwapenen en het buskruid, zijn

blijven bestaan.

§ 6. Ook naar aanleiding van deze bedenkingen, is in drie der
Afdeelingen meer bepaald de vraag behandeld, of de Regering, in
het welbegrepen belang der Moluksche eilanden en aan de over-
zeesche bezittingen in ’t algemeen, niet een stap verder kon gaan
en ook het stelsel van verpligte teelt van specerijen en uitsluitende
levering daarvan aan het Gouvernement, waar dit stelsel nog
bestaat, kon opheffen of ten minste voorbereidende maatregelen
tot dien stap nemen. Eenige leden traden daarbij in breedvoerige
beschouwingen over den oorsprong en den aard van dit stelsel.

De tegenstanders daarvan voerden aan
, dat

,
als men zich herin-
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nerde
, in welk eenen bloeijenden en rvelvarenden toestand de

bevolking der Moluksche eilanden zich tijdens de verovering door
de Nederlanders in den aanvang der zeventiende eeuw had be-

vonden , en daarmede den tegenwoordigen staat van kwijning en
achteruitgang dier eilanden vergeleek, dit treurig verschijnsel wel
moeijelijk anders dan aan den dwang en do onderdrukking, daar
zoo langen tijd achtereen onder het monopoliestelsel der Oost-
Indische Compagnie geoefend

, was toe te schrijven. Dit monopolie-
stelsel ,

met de daaraan verbondene
,
vernielende hongy-togten en

extirpatien, heeft sedert lang opgehouden. Maar het viel toch

niet te ontkennen, dat de steeds gehandhaafde bepalingen omtrent
de uitsluitende teelt en levering van specerijen op de Bandasche
en Ambonsche eilandsgroepen nog eenigermate als een uitvloeisel

daarvan moesten worden aangemerkt. Er bestonden dan ook
gronden genoeg voor het vermoeden, dat die overgeblevene beper-
kingen medewerkten, om de noodlottige gevolgen van eenen
vroegeren staat van zaken in wezen te laten.

Intusschen erkende men ook van deze zijde, dat sedert het

besluit van 1827 de overgeblevene beperkingen met opzigt tot de
specerij en-teelt en handel op de Moluksche eilanden zich in een
geheel ander licht vertoonen , dan vroeger het geval was. De
specerijen-teelt op de Ternataansche eilanden is geheel vrij ge-
geven ; doch die maatregel heeft weinig gebaat, omdat de bevolking,

ten gevolge van het vroeger gehandhaafde stelsel van uitroeijing der
gewassen , aan die teelt ontwend was en tevens omdat zij door
hare hoofden of orang-raya’s onderdrukt wordt. Op Banda wordt
de teelt van nagelen niet belemmerd, doch ook deze vrijheid

baat niet
,
omdat de grond daar voor dit product niet geschikt is.

Van een andere zijde werd aangevoerd, dat ten minste wat
Banda betreft, de staat van zaken van eenen geheel bijzonderen

aard is. Terwijl de oorspronkelijke bevolking van dat eiland

allengs geheel verdween, heeft de Oost-Indische Compagnie den
grond

,
dien zij als haar eigendom beschouwde

,
in perken verdeeld,

en dezen aan de zoogenaamde perkeniers in pacht gegeven. Zij

heeft dus daaromtrent nagenoeg evenzoo gehandeld , als de Span-
jaarden

,
na de verovering van Mexico, die insgelijks den ver-

overden grond in pachthoeven verdeelden
,
waarop zich dan de

overwinnaars vestigden. Het uitgeven van grond op Banda ge-
schiedde onder de bepaalde verpligting, dat de perkeniers daarop
notenmuskaat zouden telen, en dat zij geheel het product van
hunne teelt tegen zekeren prijs aan de Compagnie zouden afstaan.

Sedert werden de perken op Banda voornamelijk bebouwd met
hulp van slaven, die, zoolang de slavenhandel niet verboden was,
op Tirnor werden gekocht. Nu zijn de afstammelingen der

perkeniers, die oorspronkelijk de gronden op Banda ontvingen,

nog onderworpen aan de verpligting, waaronder die landerijen

oorspronkelijk zijn uitgegeven. In hunne betrekking te dien aanzien
is niets veranderd

,
dan dat het Indische Bestuur de plaats der

Compagnie .vervangen heeft. Ten gevolge der hun opgelegde

verpligting, zijn de perkeniers steeds van het betalen van alle

belasting vrijgesteld. Er bestaat dus wel reden om met de Regering
van oordeel te zijn, dat geen bijzondere drang aanwezig is, om
te hunnen aanzien het stelsel van uitsluitende levering aan het

Gouvernement op te heffen.

Met opzigt tot de nagelenteelt op de Ambonsche eilandsgroep

is het anders gelegen. De inlandsche bevolking wordt tot die

teelt onder het toezigt harer hoofden verpligt
; de levering van

het product heeft uitsluitend aan het Gouvernement tegen eene
bepaalde belooning voor de inlanders en voor hunne hoofden
plaats. Men kan dus zeggen , dat hier in dit opzigt eene soort

van cultuurstelsel heerscht. Wierd dit opgeheven, dan zou, zoo
als de Regering in hare Memorie van Toelichting te regt opmerkt,
bij de weinige neiging der bevolking tot werkzaamheid

, het
gevaar ontstaan , dat de geheele teelt langzamerhand te niet liep.

Men moest toch bij de beoordeeling van dit punt niet uit het

oog verliezen, dat men hier te doen heeft met eene Oostersche
bevolking, die niet slechts uit haren aard tot den minst mogelijken
arbeid geneigd is, maar zich omringd ziet van eene allerweelderigste

natuur en van alle middelen om bijna zonder eenige moeite in

haar onmiddellijk levensonderhoud te voorzien. De bewoner der
Moluksche eilanden behoeft slechts eenen enkelen sagopalm om te

houwen, om voor geruimen tijd het volstrekt noodige voedsel voor
zich en de zijnen te verwerven, terwijl de hem omringende zee

beroemd is wegens den buitengewonen rijkdom in visch. Het zou
dus te vreezen zijn , dat als de verpligte cultuur op de Ambonsche
eilanden geheel wierd afgeschaft, de bevolking aldaar evenzoo
geheel zou ontaarden, als de Alfoerezen op Ceram.
De voorstanders der opheffing van de verpligte teelt en de

gedwongene levering op de Molukken konden de juistheid dezer
redenering niet toegeven. Zij erkenden

, dat de bevolking der
Ambonsche eilanden zeer ontaard is en van groote traagheid
blijken geeft , maar bleven volhouden

, dat die ongelukkige toe-

stand veel minder aan den volksaard , dan aan het zoo lang ge-
handhaafde stelsel van dwang en beperking te wijten is. Ten
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bewijze beriep men zich
,

niet slechts op den beteren toestand dier
|

eilanden in een vroeger tijdperk, maar vooral ook daarop, dat

er gedeelten der Molukken zijn, bijv. het eiland Boeroe, waar
geenerleï verpligte cultuur bestaat, en waar eene zeer nijvere en

welvarende bevolking wordt aangetroffen. Men kon de hoop niet

opgeven
,

dat de opheffing van het thans bestaande stelsel van
verpligte cultuur en gedwongene levering overal in de Molukken
eenen gunstigen invloed op het volkskarakter zou uitoefenen.

Sommigen voegden er bij, dat die opheffing te gelijk met de vrij-

verklaring der havens wenschelijk zou zijn , omdat de deskundigen

,

die vroeger op de afschaffing der gedwongene specerijen-teelt

hebben aangedrongen, een matig uitgaand regt op de nagelen in

de plaats daarvan wilden hebben gesteld
,
en omdat, als eenmaal

de havens in de Molukken tot vrijhavens waren verklaard, het

bezwaarlijk zou zijn
,
door de invoering van zoodanig regt

,
op

dien maatregel terug te komen.
Ten slotte vereenigde men zich vrij algemeen in het uiten van

het verlangen, om nog nader met de gronden, waarop het gevoelen

der Regering omtrent de instandhouding van het stelsel van ge-

dwongene cultuur en verpligte levering op sommige der Molukken
steunt, bekend te worden gemaakt. Te gelijk wenschte men eene
zooveel mogelijk volledige en uitgewerkte opgave in cijfers te ont-

vangen van al de rogerings-ontvangsten en baten op elke der

Moluksche eilandsgroepen en van de daarvoor noodige kosten en
uitgaven ; alles opdat men te beter zou kunnen beoordeelen

,
op

welk geldelijk offer eene verandering van stelsel aldaar zou kunnen
te staan komen.

§ 7. De vraag is gedaan
,
in hoever de Indische Regering zich

als eigenaar van den bodem der Moluksche eilanden of van som-
mige daarvan beschouwt. Wat Banda betreft kan daaromtrent
geen twijfel bestaan, daar sedert het besluit van den Gouverneur-
Generaal van der Capellen in 1824, de notentuinen aldaar, onder
bepaalde voorwaarden, het bijzonder eigendom der perkeniers zijn.

Elders is dit punt echter geenszins uitgemaakt. Men wenschte
daaromtrent zekerheid te erlangen, vooral uiteen bepaald oogpunt.

Indien namelijk op de overige Molukken de grond, met uitzon-

dering van de sagobosschen en van hetgeen meer bepaald ten

dienste der inboorlingen strekt, als gouvernements-eigendom is aan
te merken

,
vraagt men , of het Indische Bestuur er bezwaar in zou

zien, aldaar onbebouwde gronden aan Europeanen voor de spece-

rijen-teelt en andere cultures af te staan. Was die grond niet het

eigendom van het Indisch Gouvernement, dan moest men vragen,
of dit Bestuur gedoogen zou

,
dat Europeanen zich daar landbezit

verwierven door middel van overeenkomsten met de inlandsclie

Vorsten en hoofden. In de beantwoording dezer vragen stelde men
te meer belang, omdat het van zelf spreekt, dat het stelsel der

opening van havens op de Molukken te beter vruchten zou dragen,
als de cultures zich daar uitbreidden en dus gelegenheid tot den
uitvoer van voortbrengselen voor den bijzonderen handel gegeven
wierd.

§ 8. Daar tot nu toe de rijst, voor de behoefte der bevolking

van Banda en voor de bezetting van Amboina gevorderd, doorbet
Indische Gouvernement wordt verstrekt, heeft men in eene Afdeeling
gevraagd, of de prijs, waarvoor die rijst geleverd wordt, in ver-

houding staat tot dien , waarvoor de particuliere handel ze zou
kunnen aanvoeren. Was zulk een aanvoer door bijzondere han-
delaren denkbaar, eene gelegenheid te meer zou geopend worden,
om aan den handel en de scheepvaart in do Molukken eenige

levendigheid te schenken.

§ 9. Met gelijke bedoeling is in dezelfdo Afdeeling de wensch
geiiit, dat na de opening der vrijhavens in de Molukken, de
gouverneinents-specerijen van daar niet meer over Java herwaarts
mogten komen, maar regtstreeks naar Nederland wierden vervoerd.

Niet slechts zou daaruit eenige besparing van kosten voortvloeijen

,

maar ook welligt do gelegenheid tot uitvoer van enkele handels-

artikelen naar de Molukken geopend worden. Onder anderen
meent men, dat de specerij vaten regtstreeks uit Nederland naar
Banda te vervoeren zouden zijn, en dus de ovcrpakking der specerijen

hier te lande niet meer noodig zou worden.

§ 10. Naar het oordeel van sommigen zou er meer uitzigt be-

staan , dat de te openen vrijhavens op de Molukken van eenig belang
wierden, indien van daar handel op het uitgestrekte, maar nog
zoo weinig bekendo Nieuw Guinoa kon worden gedreven. Dit
heeft aanleiding gegoven tot de vraag, welko bedoelingen de Rege-
ring ten aanzien van Nieuw Guinoa hcol't

, en of van hare zijde

de noodige voorzorgen genomen zijn , om do eenmaal daar ver-

kregen souvereiniteits-regten , die thans niet meer door conc bepaalde
vestiging op eenig punt der kust worden ondersteund, te handhaven.

§ 11. Alvcrder is gevraagd, of het niet wenschelijk zou zijn , een
militairen post op een der Aroe-eilanden te plaatsen, ter bescher-

ming der inlanders tegen do aanranding van Boeginozen on Ceram-
mer8. Men meent ,

dat wanneer door een vertoon van gezag de

veiligheid der bevolking dier eilanden beter verzekerd ware
,

zij

veel meer producten zouden kunnen opbrengen.

| § 12. Het heilzame doel der tegenwoordige wet, om. dea
handel op de Molukken te verlevendigen, zal, naar men meent,
niet ligt of slechts in geringere mate worden bereikt, als het
circulerend medium aldaar zich niet in eenen gezonden toestand
bevindt. Men heeft derhalve in eene Afdeeling gevraagd, of ook
daar niet anders dan kopergeld en recepissen in omloop zijn.

§ 13. Eindelijk hebben eenige leden gemeend, te dezer gelegen-
heid eene aanbeveling aan de Regering te moeten rigten, om hara
aandacht niet enkel op de stoffelijke, maar ook op de zedelijke

belangen van de bevolking der Moluksche eilanden te vestigen.

Een groot deel dier bevolking bestaat uit Christenen, en echter
valt het niet te ontkennen, dat zij op een zeer lagen trap van
beschaving staat. Ongetwijfeld heeft daartoe medegewerkt

, dat
wel eenigermate voor het godsdienstig onderwijs dezer inlanders
wordt zorg gedragen, maai 1 dat het maatschappelijk onderwijs
onder hen steeds in hooge mate is verzuimd. Men vraagt, of
van regeringswege niet een of ander zou kunnen worden gedaan
om daarin verbetering te brengen, en of daarin het middel niet

zou gelegen zijn, om deze inlanders langzamerhand tot eenen trap
van beschaving op te leiden, bij het bestaan waarvan de hin-
derpalen, die aan het opheffen van het stelsel van verpligte cul-
tuur nog in den weg schijnen te staan, van zelf zouden ver-
vallen.

Met opzigt tot den tekst van het wets-ontwerp is het volgende
in het midden gebragt.

De considerans is, naar men meent, niet geheel in overeen-
stemming met de wet zelve. Die considerans houdt in, dat het
wenschelijk is, de beperkende bepalingen op te keffen

, welke in

den Molukschen Archipel met opzigt tot den handel en de
scheepvaart bestaan. Die aanhef moet doen denken, dat bij de
wet sprake is van de opheffing van alle beperkende bepalingen van
dezen aard. Art. 1 echter, hetwelk een uitdrukkelijk voorbehoud
omtrent de bepalingen betrekkelijk de gouvernements-specerijen

inhoudt, leert het tegendeel. Men zou dus liever hier van het
wijzigen der beperkende bepalingen gesproken zien.

Art. 1. Enkele leden hebben gevraagd, of de hoofdbepaling,

dat te Amboina, te Banda, te Ternate en te Kajëlie alle goederen
zonderonderscheid, onder welke vlag ook, vrijelijk kunnen worden
in- en uitgevoerd, niet te facultatief is gesteld. Het kwam hun
voor, dat het meer met den aard eener wet als deze zou over-
eenkomen, de bepaling imperatief te maken, en die derhalve te

doen luiden: » De havens van Amboina enz. worden, te rekenen
van den dag der afkondiging dezer wet aldaar, opengesteld voor
den vrijen invoer van alle goederen zonder onderscheid, onver-
schillig onder welke vlag” ;

waarop dan natuurlijk de overige

inhoud van het artikel, eenigzins gewijzigd, zou moeten volgen.

Men heeft voorts gemeend der Regering in bedenking te moeten
geven, of het aantal der te openen vrijhavens niet nog eeniger-

mate zou kunnen worden uitgebreid, en of niet met name Sapa-
roewa daaronder zou kunnen worden begrepen. Ook hebben enkele

leden gevraagd, of gelijke maatregel niet ook buiten de Molukken
hier en daar met goed gevolg zou kunnen worden toegepast, zoo
als bijv. met opzigt tot Timor-Koepang.
Nog heeft men gevraagd, welken invloed do tegenwoordige wet

met opzigt tot de kustvaart in Nederlandsck lndie hebben zal,

met name of na het in werking komen der wet , een schip onder
vreemde vlag een deel zijner ladirg te Batavia zou kunnen los-

sen, en dan het overige dier lading byv. te Amboina invoeren,
zonder daar aan de heffing van eenige inkomende of uitgaande
regten , tonnegelden enz. onderworpen te zijn.

Eindelijk is door sommige leden bij dit artikel teruggekomen
op de reeds hiorvoor onder § 5 gemaakte bedenking over het te-

genstrijdige , dat er in gelegen is vrijhavens te openen en daar
formaliteiten tot bescherming van een stelsel van verpligte cultuur

en van uitsluitende levering van producten aan het Gouvernement
in wezen te laten. Meer bepaald heeft men thans gevraagd

, waarin
die formaliteiten zullen bestaan, en of men daaraan alleen te Am-
boina en te Banda, dan wel ook in de beide overige nieuwe vrij-

havens, onderworpen zal zyn; zoadat zy byv. ook zouden Wor-
den toegepast op een schip, ’t welk, van Amboina komende, te

Kajelie binnonliep.

Art. 2. Dit artikel schijnt overtollig. Het spreekt toch van
zelf, dat alle niet voor den handel geopende havens gesloten

blijven. Maar daarenboven heeft het artikel eene verkeerde strek-

king , in zoover daaruit af te loiden ware , dat alleen de vier

in art. 1 genoemde vrijhavens in do Molukken zullen bestaan,
terwijl toch de havens van Menado en Kema , welke punten
insgelijks tot het gebied der Molukken plagten gerekend te wor-
den , reeds vroeger tot vrijhavens verklaard zijn. Om dus onze-

kerheid en twijfel weg to nemen, zag men geheel dit artikel

liever weggelaten, tenzy voor het behoud daarvan overwegendo
redenen mogten pleiten.

Bleef het artikel behouden, dan zou de vraag rijzen, of geene

strafbepalingen moeten worden vastgesteld, om de handhaving der
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sluiting van hetgeen de wet de kleine havens noemt, te verzeke-

ren. Uit de Memorie van Toelichting zelve blijkt, dat in de

geslotene havens der Molukken door vreemde schepen clandestine

invoer plaats vindt, en dat niet overal de middelen bestaan, om
dien sluikhandel te weren.

_

' •

Art. 3. Zoo het vorig artikel wegviel
,
zou de redactie van het

tegenwoordige gewijzigd moeten worden.

Art. 4. Bij sommige leden bestaat twijfel, of voor de hand-

having der bestaande verbodsbepalingen tegen den invoer van

vuurwapenen en buskruid in de Molukken wel afdoende redenen

bestaan. Het handhaven van zoodanig verbod heeft, zoo als reeds

vroeger is aangemerkt, op den bloei der vrijhaven Riouw eenen

nadeeligen invloed uitgeoefend. In de Molukken, waar het Ne-

derlandsch gezag op zulke hechte grondslagen gevestigd is
,
schijnt

eene belemmering van dezen aard niet noodzakelijk. Zij zou, al.

ware dit anders, in dat gedeelte onzer Oost-Indische bezittingen,

ligt geen doel treffen
,
omdat de inboorlingen zich toch te Sinca-

poer van oorlogsbehoeften zouden kunnen voorzien.

Aldus vastgesteld bij de Commissie , den 21 sten Julij 1853.

Van HoëVELL.

,
De Kempenaer.
Stolte.
Sloet tot Oldruis.
Baüd.

[n. 5.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp

'van Wet tot aanvulling der Wet van den 18den December

1852 (Staatsblad n°. 212), betreffende de pensioenen der

Zee- en Landmagt.

§ I. Niet minder dan de Tweede Kamer , had ook de Regering

gewenscht ,
dat de tegenwoordige wets-voordragt niet noodzakelijk

ware geweest.

De omstandigheden, welke echter tot die voordragt aanleiding

hebben gegeven, zijn in de Memorie van Toelichting breedvoerig

medegedeeld en langs geen anderen weg laten zich de moeijelijkheden,

welke zijn ontstaan, uit den weg ruimen. Instemmende met het-

geen door verscheiden leden is aangemerkt, heeft de Regering dan

ook niets verder te dezer zake in het midden te brengen.

§ 2. Bij de wet van den 18den December 1852 (Staatsblad

n°. 212) zijn al zoodanige artikelen
,
voorkomende onder de

algemeene bepalingen der wetten van den 28sten Augustus 1851

(Staatsblad n°. 127 en 129) , op de bestaande militaire pensioenen

van toepassing verklaard, welke daarvoor vatbaar zijn. Daarbij

zijn niet in aanmerking gekomen de artt. 57, 58 en 59 van de

eerstgenoemde wet en de artt. 56 ,
57 en 58 der laatstgemelde

wet, uit hoofde deze bepaaldelijk betrekking hebben tot de regeling

van het pensioenbedrag en de inschrijving daarvan in de groot-

boeken ,
waaromtrent met opzigt tot de vóór 1 October 185,1

verleende pensioenen geen nadere voorziening werd vereischt. De
artt. 67 en 66 zijn opzettelijk niet opgenomen omdat de wet van
den 26sten Mei 1849 (Staatsblad n°..24), omtrent de onvervreemd-
baarheid der pensioenen, ten gevolge der wetten van 9 December 1851

[Staatsblad n°. 150 en 151), van kracht blijft voor de pensioenen

en onderstanden
,

welke vóór 1 October 1851 zijn verleend.

§ 3. Verscheiden leden hebben verlangd met de namen der

gepensioneerden bekend gemaakt te worden
, aan wie vóór het in

werking treden der wetten van 28 Augustus 1851 het gelijktijdig

genot van meer dan éón pensioen is toegestaan, zoomede van
de in de Memorie van Toelichting vermelde twee titularissen die

vóór de vaststelling der genoemde wetten vergunning hadden
bekomen, zich tijdelijk buiten het Rijk op te houden, zonder

dat hun pensioen aan korting werd onderworpen
,
en welke ver-

;

gunning nog is loopende. Ter voldoening aan dat verlangen

worden hierbij ter inzage van de leden der Kamer overlegd twee
staten, 4 en 13, bevattende de namen der personen

,
die alle reeds

sedert een geruimen tijd, behalve het militair pensioen, ook nog
een ander pensioen ten laste van den Staat ot van de overzeesche

bezittingen genieten.

Zoo als in de Memorie van Toelichting bereids is opgemerkt

,

zal het bij inzage van die staten blijken, dat verreweg de meesten
der titularissen reeds hoog bejaard zijn, terwijl hier nog moet
worden bijgevoegd , dat de aan hen later toegekende pensioenen

de belooning uitmaken van ook later bewezene diensten, vreemd
aan de Vroegere.

De gepensioneerden ,
aan wie vóór het in werking treden der

wetten van den 28sten Augustus 1851 was vergund zich tijdelijk

buiten het Rijk te begeven met behoud van hun pensioen, ofschoon

dit meer dan f 300 bedraagt, zijn: 1°. een kapitein met rang
van majoor, aan wien op eenen leeftijd van ruim 80 jaren, in

het belang van' zijne gezondheid, een tweejarig verblijf te Pyrmont
is toegeetaan ;

dit verlof is nog loopende; en 2°. een gepen-
sioneerde 1ste luitenant, wien het verblijf te Keulen ook gedurende
twee jaren was ingewilligd en waarvan de termijn reeds verstreken

is, ten einde hem in de gelegenheid te stellen om in de belangen

van zijn talrijk gezin eenigermate en beter te voorzien, dan dit

met het gering pensioen van f 400 doenlijk was.

§ 4. Men kan zich met de aanmerking niet vereenigen. Bij

de wet kunnen ,
om zoo te spreken

,
geene uitgaven worden verevend:

dan zou de werking , het toezigt
,
der Algemeene Rekenkamer ten

aanzien van deze uitbetalingen niet meer te pas komen
,
en dit

kan toch de bedoeling niet zijn.

De Algemeene Rekenkamer zal de gedane betalingen in den
kring van hare bevoegdheid verevenen

,
wanneer die bij de wet

bekrachtigd
,
goedgekeurd of toegelaten zijn. Mogt men een ander

woord voor bekrachtigd verlangen, daaraan zou kunnen worden

)
toegegeven, maar aan verevend niet.

I

’s Gravenhage ,
den 18den Julij 1853.

, De Minister van Marine
,

J. Enslie.

De Minister van Oorlog
,

Bon
, Forstner van Dambexot.

pr. 6.j

bijlage A..
,

OPGAVE van militaire pensioenen ressorterende onder het Departement van Marine » welke gelijktijdig genoten

worden met andere pensioenen ten laste van den Staat of van zijne Overzeesche Bezittingen.

NUMMER

van

INSCHRIJVING.

NAMEN. militaire rang.
Ouder-

dom.

BEDRAG

van het

MILITAIR

PENSIOEN.

Bedrag en aard van het

pensioen, waarvan het

gelijktijdig genot is

toegestaan.

2de. Biiboek n°. 8378 Tak Daansen, J. Luit. ter zee 1ste klasse

jaren.

45 f 800 f 400
\

id. n 3583. Brentano, O. W. id. id. 53 783 395
id. » 7609 Bouwmeester, D. C. M. id. 2de » 46 330 165

1 Ten laste derid. » 7321 Bastiaanse, J. H. van Boudjjk id. 1ste u 60 800 400

id. » 3349 Jordan, A. A. van

met rang van kapitein-

luitenant ter zee.

Kapitein-luiten. ter zee 51 1,200 600

/•koloniale fond-

isen.

id. ». 7679 Vieweg, J. C. G. Luit. ter zee 1ste klasse 48 800 400 /

id. » 4168 Bouten, M. Oppasser van gereed- 58 143 91
)
Ten laste van

id. » 3669 Denis, C. F.
schappen

Houtwerker 67 132 91
fhet Departe-
(ment van Oor-

id. » 3689 Gilsbach, J. W. Werfsjouwer 66 92 91 'log.
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BULAGE 18 .

Nummer

van

inschrijving.

OPGAVE van Militaire Pensioenen ressorterende onder het Departement van Oorlog, welke qeliilctiidia wordengenoten met andere pensioenen ten laste van den Staat of van zijne Overzeesche Bezittingen.

Gewoon

2'. B. b,

Buiten-

gewoon.

Militaire rang Bedrag van

NAMEN. of
s
o
rp het militair

graad.
<D

O
pensioen.

Jaren.

Perrenet du Battu, J. B. majoor titulair 81 f 600

Kramer, F. H. sergeant 66 72

Schumann, F. L. W. luiten.-kolonel 77 1000

van der Linden, A. G. 1ste luitenant 56 300
van Crimpen, P. G. kapitein-kwar- 63 720

Bouten, M.
tiermeester

flankeur 58 91

Denis, C. F. fuselier 67 91
Gilsbach , J. W. kanonnier 66 91
Argast, J. G. sergeant-majoor 87 104

Vermeulen Krieger, P. F.
Klotz

, J. H.
sergeant

dito

71

78
119
104

Jonk
,
J. 1ste luitenant 310

titulair

Scheffel
, C. korporaal 83 100

van Hoevell, G. W. W. C. luitenant 75 475
de Maurissen

,
jhr. F. J. sergeant 61 162

Meybaum, J. H. wachtmeester 76 162
Loggere, M. kapitein titulair 76 600

Proije, E. G. fuselier 68 45

1678

2650

4171

1108
6965

7188

7258
7280
2851

3757
3878

4138
12628

5118

5288
5810

10162
11630

12663

[H. 8.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het
Ontwerp van Wet tot aanvulling der Wet vam den 18den
December 1852 (Staatsblad »<•. 212), betreffende de pen-
sioenen der Zee- en Landmagt

;

uitgebragt in de zittin«-
van den 23sten Julij 1853.

°

De Commissie van Rapporteurs voor het wets-ontwerp tot aan-
vulling der wet van den 18den December 1852 [Staatsblad n°. 212),
betreffende de pensioenen der zee- en landmagt, heeft kennis ge-
nomen van de Memorie van Beantwoording en verdere bijlagen,
door den heer Minister van Oorlog den 18den Julij jl. ingezonden
op het Voorloopig Verslag omtrent dit wets-ontwerp

,
en heeft

geene noodzakelijkheid gevonden om, naar aanleiding van dit
antwoord der Regering, een nieuw onderzoek in de Afdeelingcn
uit te lokken.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den lOdcn
Julij 1853.

Rijk.

Westerïioff.
Stolte.
TaETS VAN' AMEKONGEN.
Van Franck.

Bedrag en aard

van het pensioen waarvan het gelijktijdig

genot is toegestaan.

250

8
174
150

70
122

143

132
92

136

1800
216

410

245

50
339
105
101

209

Ten laste van het Departement
van Justitie.

Beide ten laste van het Depar-
tement van Finantien.

Ten laste van het Departement
van Binnenlandsche Zaken.

Ten lastevan de koloniale fondsen.
Als boven.

Ten laste van het Departement
van Marine.

Als boven.
Als boven.

Ten laste van het Departement
van Finantien.

Ten laste van dekoloniale fondsen.
Ten laste van het Departement
van Finantien.

Beide pensioenen ten laste van het
Departement van Oorlog.
Overleden 9 Augustus 1852.

Ten laste van het Departement
van Finantien.

Als boven.
Als boven.
Als boven.
Ten laste van het Departement
van Justitie.

Een laste van het Departement
van Finantien.

fin. 7.j

MEMORIE VAN BRAN fWOORDING van het Voorloopig
Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet houdende wijziging van ccnige artikelen der Wet
van 28 Augustus 1851 (Staatsblad u°. 126), in zoover
betreft de bevordering der Officieren van de Geneeskundige
Dienst en die der Administratie bij de Zeemagt.

Ü 1. Ier inlichting voor die leden, welke met leedwezen bij I

eene vroegere gelegenheid in het openbaar blijken hadden gezien

,

dat de nieuwe organisatie van de geneeskundige dienst bij de
zeemagt plaats had gevonden zonder overleg met het hoofd van
het Departement van Oorlog, meent de Regering te moeten op-
merken, dat de geneeskundige dienst der zeemagt een onderdeel
van den tak van algemeen bestuur uitmaakt, waarvan het hoofd
van het Departement van Marine bij uitsluiting de verantwoorde-
lijke Minister is.

Het ligt in den aard der zaak, dat de Minister van Marine
bevoegd is, in de regeling der verschillende diensten, welke aan
deszelfs bestuur zijn toevertrouwd, zoodanige wijzigingen of veran-
deringen, zonder overleg dienaangaande met eenig ander hoofd
van algemeen bestuur, aan den Koning voor te dragen, als aan
dien Minister in het belang van ’s Rijks zeemagt nuttig

’

0f noot-
zakelijk toeschijnen. Op dien grond is dan ook deze nieuwe
organisatie door den Minister van Marine, zonder overle°' met
zijnen ambtgenoot voor Oorlog, bewerkstelligd. Het geldt° hier
niet eenig punt van algemeen bestuur, waarbij ’sLands verde-
diging betrokken is; maar alleen de regeling van een corps, dat
ten allen tijde uitsluitend tot de zeemagt behoord heeil, en als
zoodanig immer alleen onder het opperbestuur en het oppertoezicht
van den Minister van Marine is werkzaam geweest.
De Minister van Marine geelt dan ook de verzekering, dat alleen

de belangen van s Lands dienst en geene audere drijfveren hem
tot deze voordrag! geleid hebben.
De Regering heeft de overtuiging

, dat door de nu plaats gehad
hebbende organisatie de kracht en deugdelijkheid van het corps
olüeieren van gezondheid, wel verre van verzwakt, veeleer ver-
sterkt zal worden. Door een , op het geheel en op de ver-
schillende hoofdafdeelingen van die dienst ingerigt, zaakkundig
stelsel van bestuur en toezigt , kan men verwachten

, dat de dienst
met meerdere kracht in haren gehcelen omvang zal uitgeoefend
worden, dat do otticieren van die dienst, door liet vooruitzigt op
eene betere bevordering, zich meer bepaald en met meerderen
ei nst aan hunne betrekking zullen toewijden en do hun op te
leggen

, dikwert zeer mocijelijke diensten met ijver en naauwge-
zetheid zullen vervullen, wijl zij

, tegen vroegere ten-achter-stelling,
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thans in de plaats gevonden hebben gelijkstelling hunner vooruit-

zigten met die hunner ambtgenooten der landmagt
,

iets waarop

het voorkomt, dat zij allezins aanspraak kunnen maken. Hierin

ontwaren zij derhalve eene betere waardering hunner diensten

;

hetgeen niet dan gunstig op hunne handelingen kan terugwerken.

Om diezelfde reden vleit zich ook de Regering ,
dat men steeds

een genoegzaam aantal geneeskundigen zal hebben
,
waaruit men

geschikte examinatoren zal kunnen kiezen ;
dewijl het aan geenen

redelijken twijfel onderhevig kan zijn
,
dat de officieren van ge-

zondheid zich thans
,
ten allen tijde, aangespoord zullen vinden tot

eene ernstige voortzetting hunner studiën ,
ten einde ook voor

die eervolle onderscheiding in aanmerking te kunnen komen; ter-

wijl men maatregelen zal kunnen nemen , om met hunne meerdere

of mindere geschiktheid ook in dit opzigt steeds bekend te kunnen

blijven. — De Regering moet hier ter plaatse mededeelen
,

dat

deze nieuwe regeling der geneeskundige dienst geene aanzienlijke

vermeerdering der staatsuitgaven vordert.

Wanneer men in aanmerking neemt, dat het voornemen bestaat,

om , bij voorkomende vacature ,
de geneeskundige dienst bij het

corps mariniers door officieren van gezondheid der Marine te

doen vervullen
,
dan zal de meerdere uitgave

,
die aan tractemen-

ten
,

tafelgelden en rantsoenen thans nog f o 140 is, worden

teruggebragt op f 1140. Overigens mag men niet uit het oog ver-

liezen, dat de billijkheid ,
ook zonder deze organisatie, zou hebben

medegebragt, aan de officieren van gezondheid der 3de klasse,

even als aan alle met hen in rang gelijkstaande officieren geschied

is, eene tractementsverhooging van f 100 toe te kennen, hetgeen

voor het volle kader der vorige organisatie eene vermeerdering

van uitgave van f 4000 zou hebben te weeg gebragt.

§ 2. Ter opheldering van het door sommige leden te kennen

gegeven gevoelen, als of de uitdrukking » voorloopig" , voorko-

mende in het aangehaalde artikel van ’s Konings besluit van den

30sten November 1852 ,
n°. 202 ,

het voornemen der Regering

zou aan den dag leggen ,
om ook in de opleiding der kweeke-

lingen voor de geneeskundige dienst der zeemagt veranderingen

aan te brengen, kan zij de verzekering geven, dat zulks door

haar in geenen deele met het aangehaalde woord werd bedoeld,

vermits zoolang die opleiding , zoo als nu plaats vindt
,
aan het

doel hetwelk daarmede wordt beoogd blijft beantwoorden
, de

Regering het voornemen niet heeft
,

daarin eenige verandering te

maken.

§ 3. Wat betreft het door sommige leden gewenschte , om in

het vervolg slechts ée'n examen ,
in plaats van ,

zoo als nu is

voorgeschreven ,
bij opvolging drie examina door de officieren

van gezondheid der zeemagt te doen afleggen, moet de Regering

te kennen geven , dat bij haar de overtuiging bestaat der nood-

zakelijkheid van de verschillende strenge examina, zoo als die

thans voor de graden van officier van gezondheid der 3de
,
2de

en 1ste klasse bij de zeemagt plaats vinden , waarvan de onder-

vinding zoodanige voor de dienst gunstige uitkomsten heeft opge-

leverd
,
dat zij het als zeer gewaagd zoude beschouwen

,
daarin

eenige verandering aan te brengen, en de gevolgen daarvan niet

op hare verantwoording zoude willen of kunnen nemen.

§ 4. Omtrent het aangevoerde betrekkelijk den bepaalden

diensttijd
,
alvorens de officieren van gezondheid der zeemagt tot

eenen hoogeren rang bevorderd kunnen worden , deelt de Rege-
ring de zienswijze dier leden, welke van oordeel zijn, dat de ver-

pligte diensttijd kort genoeg is gesteld en men ook hier de bepa-

lingen betrekkelijk de bevordering bij keuze in tijd van oorlog

zal kunnen toepasselijk maken.

§ 5. Ten aanzien van het bij deze paragraaph gevraagde

,

geeft de Regering ,
ter inlichting ,

aan de Kamer te kennen :

1°. dat de bestemming en werkzaamheden van den inspecteur

van de geneeskundige dienst bij de organieke bepaling genoegzaam
aangegeven zijn;

2°. dat de dirigerende officieren van gezondheid bestemd zijn

om toezigt te houden over de geneeskundige dienst, bij de afdee-

ling van ’s Rijks zeemagt in Oost-Indie of bij ander eskaders
, waar

dit noodig wordt geoordeeld, zoomede bij ’s Rijks Marine-hospitaal

te Willemsoord en bij de ziekeninrigting der Marine te Helvoet.

Op deze wijze vertrouwt de Regexfing, dat zij op de genees-

kundige dienst een doelmatig toezigt, gewijzigd naar de plaatselijke

behoefte
,

zal ingesteld hebben
;
terwijl verder door het plaatsen

van officieren van gezondheid der 1ste en 2de klasse
, naar

mate der verschillende charters van schepen
,
als chefs , en in den

vervolge die der 3de klasse alleen ter hunner adsistentie
,

in eene

behoorlijke uitoefening van de geneeskundige dienst bij de zeemagt
zal zijn voorzien.

Wijders bestaat, gelijk reeds vroeger gezegd is, het voornemen,
om in het vervolg in de geneeskundige dienst bij het corps

mariniers almede door officieren van gezondheid der marine te

voorzien.

§ 6. Nu reeds, met eenige juistheid, door cijfers aan te wijzen

hoe groot de bezuiniging voor het Rijk zal wezen door het I

BI.TBLAD VAN' DE XF.DEULANDSCDE STA ATS-COUUAXT, 1853. IX.

veranderd beginsel van tractementsbepaling voor de officieren van
administratie

,
is niet wel doenlijk. De Regering meent echter

niet verre te zullen mistasten, door op te geven, dat gemiddeld,
volgens het laatste bestaan hebbende en thans vervallen systema

,

de bezoldigingen en belooningen, door de officieren van adminis-

tratie wegens zee- en vaste tractementen , kopgelden en aandeel
in oeconomien genoten , op de onderstaande charters , in tegenstel-

ling van de thans bepaalde bezoldigingen, zijn als volgt:

op een fregat 1ste klasse, vroeger f 12,100, thans f 3000

)j 2de » » 8,550 » 2,700

» korvet 1ste » s
» 4,540 » 1,900

» j) » 2de i) » 4, 200 » 1,700

» brik 1ste » » 3,630 » 1,500

» » » 2de M » 2,450 » 1,000

’i
» schoenerbrik » » 2,125 1,000

In geen van beide deze opgaven zijn de tafelgelden berekend

eensdeels ,
omdat zij niet middellijk als bezoldiging of belooning

kunnen beschouwd worden , en ten andere
, omdat zij zoo zeer

aan veranderingen onderworpen zijn
, naar mate van de wereld-

streek, waarin zich het schip bevindt.

Deze cijfers zullen wel voldoende zijn om bij de Kamer de

overtuiging te doen geboren worden
, dat door de nieuwe organi-

satie der administrative dienst eene niet onaanzienlijke bezuiniging

wordt te weeg gebragt. Daarvan moeten echter worden afgetrok-

ken de onkosten aan kommalie-goederen
, olie en brandstoffen ,

welke thans ten laste van het Rijk komen en vroeger door de

officieren van administratie, uit de hun toegelegde kopgelden
,
wer-

den gedragen.

Dat die kopgelden ,
vooral op groote schepen

,
ruim genoeg waren

en meerder of minder aanzienlijke winsten voor de officieren van
administratie afwierpen, is van genoegzame bekendheid.

Het geldelijk voordeel op te geven, hetwelk voortspruit uit eene

verstrekking van ’s Rijks wege der vermelde goederen , licht en

brandstoffen, kan nog met geene mogelijkheid geschieden, omdat
die zaak nog in eenen overgangstijd verkeert.

§ 7. Het is op het voetspoor van een aantal wets-wijzigingen

in de verschillende Staatsbladen voorkomende, en tevens tot

meerder gemak en duidelijkheid bij het toepassen der wets-artike-

len, dat de thans gewijzigde artikelen in derzelver geheel bij het

door de Regering aangeboden wets-ontwerp zijn opgenomen.

Op deze wijze worden alle verschillende opvattingen, begrippen

en uitleggingen der bedoelingen van den wetgever, bij de toepas-

sing in den vervolge ,
zoo al niet ten eenen male

,
althans voor het

grootste gedeelte voorgekomen.

Art. 1. Naardien noch de officieren van gezondheid noch die

van administratie immer eenige bevordering ondergaan
,

zonder

het grootste gedeelte van hunnen diensttijd in hunnen vorigen rang

in activc dienst en meerendeels buitengaats te hebben doorgebragt

,

hieraan voor hunne vorming minder dan voor die der eigenlijke

zee-officieren behoefte bestaat, en ten andere de wet van 28
Augustus 1851 geen diensttijd buitengaats voor die beide officiers-

betrekkingen vaststelt, zoo vond de Regering geen aanleiding, om
te dezen opzigte verandering aan te brengen in het beginsel van
evengenoemde wet. Integendeel, zij heeft zich beijverd , om zooveel

mogeiijk,bij het voorstellen van wijzigingen, hei beginsel van die

wet te bewaren.
Daarom werd ook van vle adjunct-aclminïstrateurs

,
in art. 1 van

dit wijzigend wets-ontwerp, geen gewag gemaakt. Zulks zou in

strijd geweest zijn met het beginsel in art. 1 der zoo even be-

doelde wet van 28 Augustus 1851 aangenomen. Dit toch bepaalt,

dat de benoeming tot officier van administratie 3de klasse , de

rangs-opvolging op den ouderdom in rang regelt en neemt derhalve

als beginsel aan ,
dat eerst door die benoeming de intrede in het

vaste corps officieren van administratie plaats heeft.

De Regering heeft geene bedenking om toe te geven aan het

verlangen der Commissie van Rapporteurs
,

door de woorden :

» zullen de officieren gediend moeten hebben ”, te doen vervangen

door : » moeten de officieren gediend hebben."

Art. 4. Het tijdstip van 1 Julij werd door de Regering tot het

in werking komen dezer Avet voorgesteld, omdat zij tijdens het

ontwerpen meende te kunnen veronderstellen
,
dat deze Avet vóór

dien tijd zoude kunnen zijn aangenomen.

Zij heeft er echter geene bedenking tegen
,
om die tijdsbepaling

thans weg te laten en de geAVone regelen tot het in werking

treden der Avetten , volgens de voorschriften van de Avet van 2

Augustus 1822, n°. 33, ook hier van toepassing te doen zijn.

’s Gravenhage , den 19den Julij 1853.

De Minister van Marine

,

J . Enslie.
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Wijziging der Wet van 28 Aiig. 1 85 1
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(Pensioenen der Offic. v. de Geneeskundige Dienst en v. de Administ. bij de Zeemagt.)
(Memorie van Beantwoording; Eindverslag der Commissie van Rapporteurs.)

NOTA VAN WIJZIGINGEN.

De 3de zinsnede van Art. 1 wordt gelezen als volgt:

» Om tot de rangen, boven dien van officier van gezondheid
» der 1ste klasse, zoomede om van officier van administratie der

n 1ste klasse tot inspecteur van administratie te kunnen bevorderd
» worden, moeten de officieren

,
die daartoe in aanmerking komen,

n minstens twee jaren in den naastvoorgaanden raDg gediend
» hebben.”

Art. 4 vervalt.

[III. 8.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet houdende wijziging van eenige artikelen

der Wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 126), in

zoover betreft de bevordering der Officieren van de Genees-

kundige Dienst en die der Administratie bij de Zeemagt

;

uitgebragt in de zitting van den 23sten Julij 1853.

De Commissie van Rapporteurs voor het Wets-ontwerp , hou-
dende wijziging van eenige artikelen der wet van 28 Augustus
1851

(
Staatsblad n°. 126) , in zoover betreft de bevordering der

officieren van de geneeskundige dienst en die der administratie bij

de zeemagt
,
heeft kennis genomen van de Memorie van Beant-

woording en daarbij gevoegde Nota van Wijziging, door den heer

Minister van Marine den 19den .Julij jl. ingezonden op het Voor-
loopig Verslag omtrent dit wets-ontwerp. Ofschoon de Commissie
zich niet op alle punten met deze Memorie kan vereenigen , heeft

zij geene noodzakelijkheid gevonden, om, naar aanleiding van
dit antwoord der Regering, een nieuw onderzoek in de Afdeelingen

uit te lokken.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den 23sten

Julij 1853.

Rijk.
Westerhoff.
Stoltf..

Ter Bruggex Hugenholtz.
Vax Fran’ck.

[IV. 5.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet houdende

, voor zooveel de geneeskundige en admi-
nistrative diensten bij de zeemagt betreft

,
ivijziging van den

Staat A ,
behoorendc bij de Wet van den 28sten Augustus

1851 (Staatsblad n°. 127).

§ 1. De Regering kan met do zienswijze van sommige leden,

als zou, alvorens eenige militaire organisatie door den Koning
geschiedde, de daarop betrekking hebbende wet eerst moeten zijn

gewijzigd, niet instemmen.
Zoo doende toch zou art. 58 der Grondwet eene doode letter

worden en zou het door de Staten-Generaal verwerpen eener wet
voldoende zijn, om liet Hoofd van den Staat te beletten, van het

regt, Hein bij de Grondwet ontegenzeggelijk toegekend, gebruikte
maken en zoodanige maatregelen betrekkelijk de militaire diensten

ten uitvoer te leggen , als met de belangen van den Staat oirbaar

mogten worden geacht.

§ 2. De redenen
, welke de Regering noopten om bij de pen-

sioenen der officieren van gezondheid en administratie eene andere
verdeeling van opklimming derzelve te volgen , dan ten aanzien
hunner tractementen liet geval is, bestaan daarin, dat, naardien
thans de officieren v"an die diensten

, evenzeer als de eigenlijke

zee-officieren , en nagenoeg in gelijke verhouding tot hun getal, tot

den hoofdol'ficiers-rang kunnen opklimmen , de Regering het ook
billijk achtte, dat zij , in betrekking tot hunne pensioenen, met
de eigenlijke zee-officieren en zooveel mogelijk met die der mari-
niers met wier rangen zij gelijkgesteld zijn

, op gelijken voet zouden
staan.

Eene vergelijking der thans voor de officieren van gezondheid
cn administratie voorgedragen pensioenen met die der eigenlijke

zeeofficieren en der officieren van het corps mariniers zal dit

dadelijk in het oog doen springen.

Toen bij het daarstellcn der wet van 28 Augustus 1851 de
officieren van gezondheid der marine nimmer mot hoogeren mili-

tairen rang konden gelijkgesteld worden dan dien van luitenant

ter zee lste klasse, en de officieren van administratie zelfs aan
geen militairen rang hoegenaamd waren gelijkgesteld, toen was
het billijk te achten hen voor het gemis van rang schadeloos te
stellen, door het aan hen toekennen van hoogere pensioenen, dan
aan de eigenlijke zeeofficieren van subalternen graad.
Thans echter is het aanzien dier zaak veranderd en is de Re-

gering van oordeel, dat nu de rangen en de vooruitzigten om
die te verkrijgen, voor beiden nagenoeg gelijk zijn, het ook
allezins billijk is te achten, eene volkomene gelijkstelling in de
pensioenen zoo der olficieren zeiven als voor hunne weduwen en
wcezen daar te stellen.

Men vindt datzelfde beginsel aangenomen bij de landmaat

,

alwaar, blijkens staat A der wet van den 28sten Augustus 1851
[Staatsblad n°. 129), alleenlijk de militaire rangen het pensioen
bepalen

, onverschillig tot welk gedeelte der dienst of tot welk
wapen der landmagt een officier behoort.
Wat betreft het in den considerans gezegde omtrent het nood-

zakelijke der voorgestelde wijziging in het pensioenbedrag
, kan

de Regering niet deelen het gevoelen van sommige leden, dat
zulks alleen wenscheiijk is te noemen omdat die wijziging toch
niet onvermijdelijk zoude zijn. De nieuw daargestelde hoogere
militaire rangen voor de officieren van gezondheid en administratie
maken de voorgestelde wijziging wel degelijk onvermijdelijk, en
zou mitsdien de Regering aan de door haar gebezigde uitdrukking
de voorkeur wenschen te geven.

Art. 2. De Regering stelde het tijdstip van 1 Julij voor tot
het in werking brengen dezer wet , omdat zij, tijdens het ont-
werpen derzelve, meende te kunnen veronderstellen dat die wet
vóór dien tijd zoude kunnen zijn aangenomen.

Zij kan zich echter zeer goed vereenigen met het weglaten eener
tijdsbepaling, waardoor dus de wet van 2 Augustus 1822, n°. 33,
hier zal kunnen worden toegepast.

’s Gravenhage
, den 19den Julij 1853.

De Minister van Marine,

J. Exsue.

[IV. 6.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het
Ontwerp van Wet houdende , voor zooveel de geneeskundige
en administrative diensten bij de zeemagt betreft , wijziging
van den Staat A, behoorende bij de Wet van den 2Sste'n

Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127); uitgebragt in de
zitting van den 23sten Julij 1S53.

De Commissie van Rapporteurs voor het Wets-ontwerp
, hou-

dende, voor zooveel de geneeskundige en administrative diensten
bij de zeemagt betreft, wijziging van den staat A, behoorende bij

de wet van den 28sten Augustus 1851 (Staatsblad n°. 127), heeft
kennis genomen van de Memorie van Beantwoording, door den
lieer Minister van Marine den 19den Julij jl. ingezonden op het
Voorloopig Verslag omtrent dit wets-ontwerp, en geene noodza-
kelijkheid gevonden om, naar aanleiding van dit antwoord der
Regering, een nieuw onderzoek in de Afdeelingen uit te lokken.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs , den
23sten Julij 1853.

Rijk.
De Kempena.ee.
Stolte.
Ter Bruggen Hugexholtz.
Vax Franck.

[VIII. 5.J

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig
Verslag der Commhsie van Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet tot wijziging van het Tarief van In- en Uitgaande
Regten, voor zooveel den invoer betreft van sommige
goederen.

In antwoord op het Voorloopig Verslag van den 14den Julij

1853, uitgebragt door do Commissie van Rapporteurs voor het

Wets-ontwerp tot wijziging van do regten op den invoer van
sommige goederen

,
meent de Regering het volgende in het midden

te moeten brengen.

§ 1. Het is der Regering aangenaam uit dat verslag op te mer-
ken, dat het wets-ontwerp in de Kamer vry algemeen met genoegen



127

Wijziging van het Tarief van In- en Uitgaande Regten.

(Memorie van Beantwoording
;

Eindverslag der Commissie van Rapporteurs.)

is ontvangen. De Regering bepaalde zicb bij die voordragt tot bet

hoog noodzakelijke. Eene meer uitgebreide tariefs-berziening wordt

voorbereid. Daarbij zijn in zoo booge mate zoowel algemeene als

bijzondere belangen betrokken
, dat met veel overleg en gezette

overweging moet worden te werk gegaan. Om aan al deze be-

langen de gelegenheid te verschaffen zicb te uiten, is van bet

Departement van Finantien een rondgaande brief aan de com-

missarissen des Konings in de verschillende provinciën des Rijks

uitgegaan , eene uitnoodiging bevattende om zoowel de kamers van
koophandel en fabrieken ,

als andere daarbij belang hebbende col-

legien te hooren. De advijzen dier inrigtingen komen opvolgend

bij genoemd departement in en vorderen eene naauwgezette over-

weging. Eerst nadat zij alle zullen zijn ontvangen ,
zal de Regering

kunnen beslissen welke uitgebreidheid aan de alsdan voor te

dragen herziening zal behooren te worden gegeven.

Wat overigens de vrees van verscheiden leden betreft, dat door

het nu aangeboden wets-ontwerp een greep zou worden gedaan

in een zamenhangend geheel, waarvan de eenheid langs dien weg
ligt in het een of ander opzigt zou kunnen verbroken worden, de

Regering deelt niet in die vrees, maar is integendeel van oordeel,

dat door de voorgestelde veranderingen eene overeenstemming in

de bestaande wetten zal worden gebragt, welke thans bepaaldelijk

met opzigt tot liet varkens- en schapenvleesch
,
door de opheffing

van den daarop gevestigden accijns, verbroken was.

§ 2. De Regering beaamt volkomen de wenschelijkheid, dat

de eerste levensbehoeften zoo goedkoop mogelijk verkrijgbaar zijn
,

maar gelooft echter dat de in deze paragraaph geopperde denk-

beelden op te overdreven verwachtingen van vermindering der

regten op den invoer zijn gegrond. Zij kan zich te dien aanzien

geheel vereenigen met de opmerking van die leden, die meenen,
dat de verlangde wijzigingen in het tarief slechts in zeer geringe

mate tot het doel , hetwelk men beoogt
,
zouden kunnen leiden.

Bij het door die leden aangevoerde behoeft de Regering
,
ter we-

derlegging van hetgeen in deze paragraaph is uiteengezet, niets te

voegen, doch stelt zij zich voor, dit punt bij gelegenheid van de

overwegingen over het wets-ontwerp betrekkeli,k eene meer uit-

gebreide wijziging van het tarief van regten opzettelijk te be-

handelen.

Met betrekking tot den vrijen invoer van slagtvee, welke door-

sommige leden meer bijzonder wordt aangeprezen, merkt de Re^d

gering echter reeds nu op, dat, ofschoon die vrijstelling van invoer-"

regten aan de schatkist slechts het weinig beduidend verlies van
ongeveer f 3000 zou berokkenen, zoodanige vrijheid van invoeren

evenwel in billijkheid niet zou kunnen worden verleend met behoud
van de bestaande uitvoerregten. Moest daarom gelijktijdig het

uitvoerregt vervallen, de schatkist zou ruim f 52,000 daarbij

verliezen. Het bezwaar der bestaande regten schijnt niet van dat

belang, dat eene opheffing er van een voordeel zou aanbrengen,
hetwelk tegen dit verlies zou kunnen opwegen.

§ 3. De beschouwingen, welke in deze paragraaph ten aanzien
van de bepaling omtrent de landbouwers-gereedschappen zijn opge-
nomen, vinden aldaar te gelijker tijd hare bestrijding. De Regering
stemt volkomen in met hetgeen door de meeste leden der Kamer
ten voordeele van de voorgedragen bepaling is gezegd, en erkent
ten volle de juistheid der opmerking, dat, ten gevolge der met
Belgie en het Tolverbond bestaande verdragen

, niet alleen in het
algemeen het ijzerwerk en de gereedschappen van gesmeed, geslagen
of' geplet ijzer, maar ook uitdrukkelijk bijlen, schoppen, spaden,
houweelen

,
hamers en harken slechts met een regt van 2 per cent

der waarde zijn belast.

§ 4. Geheele vrijstelling van invoerregten, hetzij in het algemeen
voor iedere soort van vleesch, hetzij meer bijzonder voor schapen-
en varkensvleesch , mag de Regering niet voorstellen. Het belang
der inlandsche voortbrengers zou spoedig gevoelig gekwetst en
de buitenlander daardoor boven den inlander bevoordeeld worden.
De Regering gelooft daarbij niet, dat door een zoo gering regt,

als voor het schapen- en varkensvleesch is voorgedragen, het doel,
hetwelk men met de afschaffing van den accijns op het geslagt der
varkens en schapen heeft beoogd

,
zou worden gemist. De vermeer-

dering van prijs zal toch ten gevolge van dat regt hoogst onbe-
duidend mogen genoemd worden. Om evenwel aan het bezwaar
in deze paragraaph vermeld te gemoet te komen , kan de Regering
er wel toe besluiten voor het versch en gezouten schapen- en var-
kensvleesch het regt van f 1.25 tot op f 1 per 100 pond en dat
voor het gerookt of gedroogd schapen- en varkensvleesch van
f 1.50 tot op f 1.25 per 100 pond te verminderen.
Wat den reuzel betreft

, moge het waar zijn dat die nimmer
gezouten wordt, doch ook dan zelfs meent de Regering dat een
verschillend regt tusschen reuzel en de overige gedeelten van een
geslagt varken tot twijfel en botsing in de toepassing van het
tarief van regten kan leiden, welke niet door een daaraan geëven-
redigd belang van den verbruiker zouden worden opgewogen.

§ 5. Bij den invoer van worst belet het artikel zelf steeds
lust onderscheid tusschen runder- en varkensworst te onderkennen.

De Regering heeft daarom gemeend voor worst in het algemeen
het regt van f 8 per 100 pond te moeten stellen

, en kan zich

met het denkbeeld om het lagere regt van f 1.25 of f 1.50 per

100 pond daarvoor in de plaats te nemen, niet vereenigen, omdat
door den invoer van runderworst tegen dat lager regt een grooter

nadeel aan de inlandsche nijverheid zou worden toegebragt , dan
kan worden opgewogen door het voordeel hetwelk de mindere
belasting voor varkensworst schijnt te kunnen opleveren.

De Minister van Finantien

,

Van Doorn.

NOTA VAN WIJZIGING.

In den staat B
,
behoorende bij het wets-ontwerp tot wijziging

van het tarief van in- en uitgaande regten , wordt in plaats van

:

REGTEN BIJ

Maatstaf. Invoer. Uitvoer.

VLEESCH, schapenvleesch, mitsga-
ders varkensvleesch ,

spek en reuzel

,

versch of gezouten, 100 pond. fl.25. vry.

VLEESCH, schapenvleesch, mitsga-

ders varkensvleesch, gerookt of

gedroogd, 100 pond. 1.50. vry.

Gelezen

:

VLEESCH, schapenvleesch, mitsga-

ders varkensvleesch, spek en reuzel,

versch of gezouten,

VLEESCH
,

schapenvleesch ,
mits-

gaders varkensvleesch
,

gerookt of

gedroogd

,

[VIII. 6.]

REGTEN BIJ

Maatstaf. Invoer. Uitvoer.

100 pond. f 1.00. vry.

100 pond. 1.25. vry.

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot Wijziging van het Tarief van ln- en

Uitgaande Regten ,
voor zooveel den invoer betreft van

sommige goederen ; uitgebragt in de zitting van den 23sten

Julij 1853.

De Commissie van Rapporteurs voor het Wets-ontwerp tot

wijziging van het tarief van in- en uitgaande regten, voor zoo-

veel den invoer betreft van sommige goederen, heeft kennis ge-

nomen van de Memorie van Beantwoording en daarbij gevoegde
Nota van Wijziging, door den heer Minister van Finantien den
23sten Julij jl. ingezonden op het Voorloopig Verslag omtrent
dit wets-ontwerp, en geene noodzakelijkheid gevonden om, naar
aanleiding van het antwoord der Regering, een nieuw onderzoek
in de Afdeelingen uit te lokken.

Aldus vastgesteld by de Commissie van Rapporteurs, den
23sten Julij 1853.

Meeussen.
Beens.
Dirks.
Sloet tot Oldhuis.
Van Bosse.

[XXIV. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot wijziging van het lilde Hoofdstuk
der Staatsbegrooting voor 1852 ; uitgebragt in de zitting

van den 23sten Julij 1853.

Bij de voorloopige beschouwing in de Afdeelingen van het, onder
geleide van de Koninklijke boodschap van 5 Julij jl., aangeboden
Ontwerp van Wet tot wijziging van hoofdstuk IH der Staatsbegroo-
ting van 1852

(
onderstand van behoeftige Nederlanders buiten 'slands).

zijn de twee volgende vragen gedaan , welke door de Commissie
van Rapporteurs in dit haar Voorloopig Verslag aan de Regering
worden te kennen gegeven.
Eenige leden wilden namelyk aan de Regering de vraag gedaan

hebben
,
of de sommen

,
die aan behoeftige Nederlanders buiten

’s lands worden besteed
,

en tot dien einde ten laste van het
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Wijziging van Hoofdstuk lil der Staatsbegrooting van i85a (Onderstand van behoeftige Nederlanders buiten s lands).

(Eindverslag der. Commissie van Rapporteurs.)

Departement van Buitenlandsche Zaken op de Staatsbegrooting

uitgetrokken worden, later, ’t zij geheel, ’t zij gedeeltelijk, ver-

rekend worden met andere departementen
,

provinciale
,
gemeen-

telijke of bijzondere administratien , ten wier laste zij eigenlijk

behooren te worden gebragt
, dan wel of de te koste gelegde

sommen als zuivere giften uit ’s Lands kas worden beschouwd?
In eene Afdeeling is ook nog de vraag gedaan of in het eenig

artikel, gelijk in den aanvang daarvan de omschrijving van artikel

12 wordt gegeven , ook niet achter artikel 5 de op de Staatsbegroo-

ting aan dat artikel toegevoegde omschrijving
(
Tractemenlen en

bezoldigingen van het personeel der gezantschappen
)
moet worden

opgenomen.
Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs

, den
19den Julij 1853.

Nadat het bovenstaande Verslag aan de Regering was mede-
gedeeld, is daarop, onder dagteekening van den 22sten Julij jl.

,

door den Minister van Buitenlandsche Zaken de navolgende Me-
morie van Beantwoording en daarbij gevoegde Nota van Wijziging

ingezonden

:

» Ter beantwoording van de door eenige leden gedane vraag

moge het volgende strekken:

In den regel worden de onderstand- en transport-gelden , welke
aan behoeftige Nederlanders buiten ’s lands worden verstrekt,

beschouwd als uitgaven voor rekening van het Rijk gedaan, zoo

als dan ook voor dit onderwerp steeds eene som op de begrooting

voorkomt.
Dit neemt evenwel niet weg dat, wanneer die geldelijke hulp

verleend wordt ten behoeve van equipagien van verongelukte

Nederlandsche koopvaardijschepen, meestal door het Departement
van Buitenlandsche Zaken bij de eigenaars van zoodanige bodems
pogingen worden aangewend ten einde zij aan de diplomatieke

of consulaire ambtenaren de door dezen gedane en in rekening

gebragte uitschotten terugbetalen, vooral dan, wanneer het blijkt,

dat een gedeelte van het schip of de lading gered is.

Hoezeer die pogingen meestal vruchteloos zijn, zoo bestaan er

echter eenige voorbeelden van terugbetaling door de eigenaars.

Heeft dit plaats nadat de verevening reeds geschied is
,
dan wor-

den die gelden in ’s Rijks schatkist gestort.

Wat nu de redactie van het wets-ontwerp betreft , zoo merkt
men op, dat bij het opstellen van het ontwerp van wet de laatste

voorbeelden van dien aard gevolgd zijn. Daaronder treft men er

aan, waarin de omschrijving van het artikel der begrooting,

voor hetwelk eene vermindering wordt voorgedragen, niet voor-

komt. Gaarne echter wordt aan het verlangen voldaan
, en

dienvolgens hierbij aangeboden eene Nota van Wijziging.

De Minister van Buitenlandsche Zaken ,

Van Hall.”

NOTA VAN WIJZIGING.

In het eenig artikel van het ontwerp van wet, tusschen de
woorden » artikel 5” en » verminderd” te voegen: » (Tractementen
en bezoldigingen van het personeel der gezantschappen)”.

De Commissie van Rapporteurs voor het bovengenoemde wets-
ontwerp heeft, na van vorenstaande Memorie van Beantwoording
en Nota van Wijziging kennis te hebben genomen

,
geen nader

onderzoek te dezer zake in de Afdeelingen noodig geoordeeld.

Zij heeft voorts vermeend in de gegevene ophelderingen te kun-
nen berusten.

Aldus vastgesteld den 23sten Julij 1853.

Blaupot ten Cate.
Van Deinse.
Van Asch van Wijck.
Hoekwater.
Biercsia Oostinq.

[XXVI. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot goedkeuring eencr dading tusschen

het Bestuur der Domeinen en dc gemeente Gcnemuidcn

;

uitgebragt in de zitting van den 23sten Julij 1853.

Het Wéts-ontwefp, strekkende tot goedkeuring eencr dading

tusschen het Bestuur der Domeinen en dc gemeente Gcnemuidcn—
welk wets-ontwerp bij de Koninklijke boodschap van den 12den

Julij 1853 is ingezonden — heeft bij het onderzoek in de Afdec-

ttngen dor Kamer tot geeuo bedenkingen aanleiding gegeven.

De taak der Commissie van Rapporteurs bepaalt zich derhalve

tot het doen kennen van deze uitkomst bij het tegenwoordig stuk

,

hetwelk, volgens het voorschrift van art. 35 van het Reglement
van Orde der Kamer, als Eindverslag voor het genoemde wets-
ontwerp geldt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den
21sten Julij 1853.

Sander.
Bots.
Dirks.
Schcurbeqce Boeije.
Van Foreest.

[XXII. 12.]

VOORLOOPJG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs
voor het Ontwerp van Wet regelende het toezigt op de
onderscheidene Kerkgenootschappen.

Bij de Koninklijke boodschap van den lsten Julij 1853 is , in

verband met het voornemen , in de troonrede tot opening van
de tegenwoordige zitting der Staten-Generaal te kennen gegeven,
aan de Tweede Kamer een Ontwerp van Wet aangeboden tot

regeling van het staatstoezigt omtrent de onderscheidene kerkge-
nootschappen. Dit wets-entwerp is sedert in de Afdeelingen
der Kamer , daartoe schier voltallig opgekomen , ovevwogen ; bij

welke gelegenheid te dezer zake velerlei uiteenloopende beschou-
wingen en bedenkingen zijn in ’t midden gebragt , die de Commissie
van Rapporteurs in het tegenwoordig verslag zoo beknopt en
getrouw mogelijk zal trachten mede te deelen.

§ 1. Eenige leden hebben zich beklaagd, dat de Regering,

bij het indienen van een wets-ontwerp van zulk eenen teederen en
moeijelijken aard als het tegenwoordige

, de hoofddenkbeelden
,
die

’aaraan ten grondslag liggen, zoo weinig in het licht heeft gesteld,

'ij vonden wel in de Memorie van Toelichting een breedvoerig

betoog over de regtsgeldigheid der wet van 18 Germinal jaar X,
maar troffen daarentegen in dat stuk slechts zeer weinig aan
omtrent hetgeen hier hoofdzaak genoemd mag worden , namelijk

de noodzakelijkheid om door eene wet het staatstoezigt omtrent
de kerkgenootschappen te regelen

, of, om het anders uit te druk-
ken

,
de uitvoering van onderscheidene voorschriften van het Vide

hoofdstuk der Grondwet te verzekeren. De Regering zegt
, niet dan

na rijp beraad en naauwkeurig onderzoek tot het inroepen van do

medewerking der Staten-Generaal te dezer zake te zijn overgegaan ;

maar dan had men ook mogen verwachten , dat de vruchten van dat

beraad en dat onderzoek waren medegedeeld. Inzonderheid had men
verlangd, dat de steller der Memorie van Toelichting zich ten taak

had gesteld , om de voornaamste bezwaren , die tegen eene wet
als de tegenwoordige moesten rijzen, op te nemen en opzettelijk

te wederleggen.

Het gemis van zulk eene toelichting en wederlegging is te meer
gevoeld , omdat de regeling der betrekking van den Staat tot

de Kerk bij de wet een denkbeeld is , dat voor de leden der

Kamer, die deze aanmerking maakten, geheel nieuw was , al moge
het dan ook zijn, dat het, zoo als de Memorie van Toelichting

zegt , aan bevoegde beoordeelaars sedert lang voor den geest

heeft gezweefd. Die nieuwheid der zaak heeft er toe bijgedragen,

dat men zich door de redenen voor en tegen aangevoerd , meer
dan gewoonlijk geslingerd heeft gevoeld : meer dan in andere ge-

vallen moeite heeft gehad, zijne overtuiging te vestigen. Daarom
ook moesten deze leden verklaren , dat zij zich minder dan ooit

door hunne bij de overweging in do Afdeelingen gcuite gevoelens

gebonden rekenden.

§ 2. Eene tweede voorafgaande opmerking is in al do Af-

deelingen door een deel der leden gemaakt. De Memorie van

Toelichting is door den tijdelijken Voorzitter van den Rund van
Ministers onderteekend, en niet, als gewoonlijk, door de hoofden

der ministeriele departementen, wien de zaak 'meer bijzonder

aangaat. Men herinnerde zich niet. dat sedert dc jongste grond-

wetsherziening, toen insgelijks de daartoe betrekkelijke voord ragten

zulk eeno onderteekening droegen
,
van zoo iets het voorbeeld

heeft bestaan , en wenschte dus te weten ,
welke constitutionele

beteckenis aan die wijze van indiening eener wet van dit groot

gewigt moest worden gehecht. Naar de elders aangenomens

constitutionele beginselen kon daaruit niets anders worden afgeleid,

dan dat de leden van het Ministerie, zoowel gezamenlijk als ieder

in ’t bijzonder, zich voor de voordrngt verantwoordelijk stelden,

en aan de daarin vervatte bepalingen hun zegel hechtten. Intus-

schen waren er leden, aan wie het twijfelachtig voorkwam, of



Bijlagen. 34ste vel. — 129 — Tweede fkasner:

Regeling van het toezigt op cle onderscheidene Kerkgenootschappen.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

niet door het op den voorgrond stellen van eene collective

verantwoordelijkheid der Ministers , zoo als hier plaats had,

het denkbeeld der persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder

hunner eenigermate wierd verzwakt. Sommigen ontveinsden niet,

dat in den laatsten tijd plaats gehad hebbende omstandigheden
hen aan opheldering omtrent dit punt dubbel gewigt deden

hechten. Anderen voegden er bij , dat zij de zaak welligt niet

zouden hebben aangeroerd
,
indien niet onder het vorige Ministerie

nu en dan over de homogeniteit van het Bestuur zulke zonder-

linge ,
met de usantien van den constitutionelen regeringsvorm

strijdige begrippen waren verbreid.

Door zeer velen werd echter hiertegen opgemerkt
,

dat de

gedane vragen als tamelijk overtollig konden worden aangemerkt.
De onderteekening van den Voorzitter van den Raad van Minis-
ters kon niets anders beduiden , dan dat de wet ,

die het hier

geldt, in dien Raad overwogen was en dat dit ligchaam zich

daarvoor collectief verantwoordelijk stelde. Inquisitoriale vragen
over hetgeen deswege in den boezem van den Raad was voor-
gevallen

,
konden niet te pas komen. Daarenboven vordert de

Grondwet wel de mede-onderteekening van Koninklijke besluiten

en beschikkingen door den betrokken minister en brengt de zamen-
hang harer bepalingen mede dat uitgevaardigde wetten zulk

eene mede-onderteekening dragen, maar is nergens iets omtrent
de ministeriele onderteekening der redenen van een bij Koninklijke

boodschap ingezonden wets-voorstel bepaald.

§ 3. Bij het overgaan tot de beoordeeling van het wets-
ontwerp zelf, heeft men dit in de eerste plaats in verband met
het Vide hoofdstuk der Grondwet beschouwd. Daarbij is door
een aanmerkelijk aantal leden het gevoelen ontwikkeld

, dat eene
wet als deze, vooral ook in zooverre zij met opzigt tot de rege-

ling en inrigting der kerkgenootschappen bepalingen inhoudt van
praeventiven aard

,
aandruischt tegen de letter en den geest der

Grondwet. Verreweg de meerderheid der leden vereenigde zich

echter niet met dit denkbeeld en meende dat, wat er ook van
de noodzakelijkheid en gepastheid der thans voorgedragene wets-
bepalingen zijn mogt, het niet kon worden betwist, dat de Grond-
wet het vaststellen daarvan veroorloofde, althans geenszins ver-
bood.
De bestrijders der wet uit het grondwettig oogpunt beriepen

zich al dadelijk op art. 164 der Grondwet
, luidende: » Ieder belijdt

zijne godsdienstige meeningen 'met volkomen vrijheid
, behoudens

de bescherming der maatschappij en harer leden tegen de over-
treding der strafwet.” Dat grondwets-artikel moest in verhand
worden beschouwd met art. 165 , waarbij aan alle kerkge-
nootschappen in het Rijk gelijke bescherming wordt verleend.
Deed men dit niet, scheidde men de beide artikelen van elkander
af, dan moest men tot de ongerijmde gevolgtrekking komen

,
dat

alleen aan de individuen vrijheid van belijdenis was verzekerd

,

en dat nergens in geheel de Grondwet de vrijheid en zelfstandig-
heid der kerkgenootschappen zelve was erkend. Wat zou dan
toch ook de bescherming van den Staat , die aan de kerkgenoot-
schappen wordt toegezegd , beteekenen

, als zij in de vrijheid hun-
ner inwendige regeling door den Staat beperkt konden worden,
als met opzigt tot een zoo teeder punt, dat het leven van het
kerkgenootschap raakt, door dezen palen konden worden gesteld ?

Dan alleen, wanneer van de zijde der leden van het kerkgenoot-
schap, als zoodanig, strafbare handelingen worden gepleegd,
is de strafwet daar , om die overtredingen te keer te gaan.
Straf na gepleegde overtreding, en dus blootelijk repressie, ligt
in de bedoeling der Grondwet.

In gelijken geest zijn de overige artikelen van het Vide hoofd-
stuk der Grondwet gesteld. Art. 167 erkent de vrijheid der open-
'bare godsdienstoefening, maar maakt eene enkele uitzondering op
den algemeenen regel, namelijk met opzigt tot de openbare gods-
dienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen. Art. 169
legt aan den Koning de verpligting op, om te waken dat alle
kerkgenootschappen zich houden binnen de palen van gehoorzaam-
heid aan de wetten van den Staat. Bij de grondwetsherziening
van 1848 is de uitdrukking : » de Koning waakt" in

‘

de plaats
gesteld van de uitdrukking : » Hij zorgt tevens”, van het oude
art. 194, blijkbaar om te krachtiger alle denkbeeld aan prae-
ventie uit te sluiten. Evenals art. 164, terwijl het de vrijheid
van belijdenis verkondigt, aan de belijders der godsdienstige
meeningen de vrijheid niet geven wil om straffeloos de strafwet te
overtreden; evenzoo heeft art. 169 meer bepaald het corpus
morale

, het kerkgenootschap op het oog. Opdat niet roekeloos
de hoofden van een kerkgenootschap aan regtsvervolging zouden
kunnen worden blootgesteld

,
is de zorg , dat zij zich houden bin-

nen de palen der gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat

,

aan het Hoofd van dien Staat opgedragen. Maar ook die palen

,

die wetten kunnen geene andere zijn
, dan de strafwetten. De

pligt van den Koning om te waken kan, tegen de overige be-
palingen en den geest der Grondwet aan, nooit tot het°nemen
van praeventive maatregelen leiden.

SUBLAD VAN DB NEDEELANDSCHE STAATS-COURANT. 1853. II.

Eindelijk verdient art. 170 der Grondwet eene bijzondere aan-
dacht. De tusschenkomst der Regering bij de afkondiging van
kerkelijke voorschriften is daar, behoudens verantwoordelijkheid

volgens de wet, waardoor alweder niet anders dan de strafwet

kan worden verstaan, geheel uitgesloten. Onder die kerkelijke

voorschriften behooren uit den aard der zaak ook de voorschriften

betrekkelijk eene nieuwe regeling van het kerkgenootschap. Is dit

het geval, dan springt in het oog, dat geene voorafgaande tus-

schenkomst der Regering
,
geenerlei inmenging of beletsel van het

staatsgezag
,
omtrent zoodanige organisatie mogelijk is. Men zou

daartegen wel kunnen aanvoeren, dat de Grondwet alleen van de

afkondiging
,
niet van de vaststelling of uitvoering der kerkelijke

voorschriften spreekt
;
maar het is duidelijk

, dat het eene zonder

het andere geene waarde hoegenaamd zou hebben. De Grondwet
zou aan de kerkgenootschappen een bedriegelijk voorregt hebben
geschonken , door de afkondiging van voorschriften geheel vrij te

laten, die niet ten uitvoer zouden mogen worden gelegd.

Ware het de bedoeling des grondwetgevers geweest, aan de kerk-

genootschappen vrijheid van regeling en inrigting te schenken

,

maar die vrijheid later door eene bijzondere wet, zoo als de thans
voorgedragene

,
binnen naauwe grenzen te beperken , er zou daarvan

in het Vide hoofdstuk der Grondwet eenig spoor te vinden zijn.

Dan zou men in dat hoofdstuk eene soortgelijke bepaling moeten
aantreffen, als men in art. 10 vindt, waarbij het regt der inge-

zetenen tot vereeniging en vergadering wordt erkend, doch onder
bijvoeging in éénen adem, dat de wet de uitoefening van dat regt

in het belang der openbare orde regelt en beperkt
;
of wel

,
de

hier in aanmerking komende artikelen zouden evenzoo moeten
luiden als art. 194, waarbij de vrijheid van het geven van onder-

wijs wordt erkend, doch tevens bepaald, dat ook dit onderwerp
door de wet zal worden geregeld. Niets van dien aard is omtrent
de vrijheid van godsdienst of de regeling der kerkgenootschappen
bij de Grondwet voorgeschreven.

De Grondwet wil dus
,
terwijl zij de vrijheid van godsdienst

waarborgt, geene inmenging hoegenaamd van het staatsgezag in

de regeling en inrigting der kerkgenootschappen
,
maar laat hen

te dien opzigte ,
zoowel als in al wat de godsdienst zelve be-

treft, volkomen vrij.

Kerkelijke genootschappen, dus lieten enkele bestrijders van
het wets-ontwerp zich uit, zijn niet anders dan gewone vereeni-

gingen, zedelijke ligchamen, aan het gemeene regt, ten opzigte

van vereenigingen geldig, onderworpen, en voor wie dienvolgens

bijzondere bepalingen noch noodig, noch geoorloofd zijn. Bij de
wet, die volgens art. 10 der Grondwet behoort te worden vast-

gesteld
, moet ook aan de kerkgenootschappen , als insgelijks onder

de vereenigingen begrepen , worden gedacht ; maar die wet is

thans niet aan de orde. Voor zoover de tegenwoordige voordragt
daarop vooruitloopt, is deze ontijdig te noemen.
Eene wet als de thans voorgedragene werd door velen onmo-

gelijk genoemd, omdat daardoor het staatsgezag zou treden op
het gebied der Kerk en onderwerpen regelen

,
die

,
als uit hunnen

aard kerkelijk zijnde, geheel aan de regeling van dat staatsgezag

onttrokken zijn. Zij zou, wierd zij desniettemin vastgesteld, den
Staat, gelijk de geschiedenis van het Koningrijk der Nederlanden
zelve maar al te zeer bewezen heeft

, aan wezenlijke gevaren
blootstellen. De strafwet alleen is de grens, die het gebied der

kerkgenootschappen bepaalt; zoodat van hunne zijde alles geoor-
loofd is

,
wat niet door de strafwet verboden is.

Men voegde er nog bij , dat de Grondwet op het stuk van de
godsdienst volstrekt niet onduidelijk is. Zij wil algeheele vrijheid

van belijdenis van godsdienstige begrippen behoudens de strafwet.

Dit brengt de vrijheid mede
,
om zich in vereenigingen te organi-

seren zoo als' men goedvindt
,
en alles te verrigten wat tot die

vrije belijdenis zijner begrippen noodig is. Eene wet nu, welke
die vrijheid verkort of beperkt, is strijdig met de Grondwet. Eene
wet , die de Grondwet zou willen verduidelijken of uitbreiden

,

is eigenlijk eene nieuwe Grondwet op dit stuk, en daarom on-
geoorloofd.

Bij de ontwikkeling van het tot nu toe aangeduid gevoelen,

beriepen zich de voorstanders daarvan bij herhaling óp de ge-
schiedenis der grondwetsherziening van 1848. Die grondwets-
herziening heeft in verband gestaan met eene Europesche bewe-
ging , die in ’t algemeen het verwerven van meerdere vrijheid ten
doel had. Hier te lande werd in dat tijdsgewricht, behalve op
verbetering onzer staatkundige instellingen in andere opzigten,

op het erlangen van volkomene vrijheid van godsdienst aan-

.

gedrongen
;

niet omdat de vroegere grondwetten die niet hadden
verzekerd

,
maar omdat de Regering zich onder hare werking

inmenging van onderscheiden aard in zuiver kerkelijke aan-
gelegenheden had veroorloofd , en een praeventief toezigt had
uitgeoefend. Het onmogelijk maken van zoodanige praeventive

inmenging voor het vervolg stond bij het wijzigen van het

Vide hoofdstuk der Grondwet in 1848 op den voorgrond. Om
zich daarvan te overtuigen behoeft men de gewisselde stuk-
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ken over de grondwetsherziening slechts in te zien en zich

het deswege in de Staten-Generaal gesprokene voor den geest

te brengen. Bij het indienen der wijzigingen in het Vide
hoofdstuk werd door den toenmaligen Raad van Ministers , in de

Memorie van Toelichting , aan het tegenwoordig art. 169 der

Grondwet eene uitlegging gegeven ,
die alle denkbeeld aan prae-

ventie moest uitsluiten. Het waken van den Koning, dat alle

kerkgenootschappen zich houden binnen de palen van gehoorzaam-
heid aan de wetten van den Staat

,
werd daar gelijkgesteld met het

waken dat alle ingezetenen en zedelijke lichamen binnen die palen

blijven
,

» zonder daarom — zoo werd er uitdrukkelijk bijgevoegd—
aan iemand de verpligting op te leggen, om, voordat hij eene
daad pleegt

,
voordat hij een woord spreekt, schrijft of drukt,

daarop de goedkeuring van het gezag te vragen. Het waken der
Regering, dat allen blijven binnen de palen der wet, bestaat in

het beteugelen van hen, die buiten deze palen gaan, niet in het
vlechten van banden, opdat zij dezelve niet zouden kunnen over-
schrijden.” Men kon toch aan deze merkwaardige woorden niet

anders dan eenen algemeenen zin toekennen en ze niet uitsluitend

op de wijziging der Grondwet betrekkelijk het placet toepasselijk

maken.
Al wat verder in 1848 over de herziening van het Vide hoofd-

stuk der Grondwet is verhandeld , bewijst dat het weren van
praeventie daarbij hoofddoel was. Men kan zich daarbij onder
anderen geroepen op hetgeen over de bijvoeging der laatste woor-
den van art. 164: » behoudens de bescherming der maatschappij
en harer leden tegen de overtreding der strafwet” in de gewisselde

stukken voorkomt. Die bijvoeging is niet dan met moeite van de

Regering, naar wier oordeel de zaak van zelf sprak, verworven.
Vooral blijkt middagklaar, dat in het genoemde artikel het woord
strafwet met voordacht gekozen is, en dat men op de bijvoeging

bleef aandringen, omdat men, zonder haar, vreesde, dat het regt

tot het vaststellen van repressive bepalingen — van praeventive was
zelfs geene sprake — zou worden ontkend.

Sedert 1848 is , als bij de behandeling der staatsbegrooting de

kerkelijke aangelegenheden in de Tweede Kamer werden aange-
roerd , daar steeds op den voorgrond gesteld

,
dat de Grondwet

het beginsel der geheele afscheiding van Kerk en Staat had vol-

dongen , en dat dien ten gevolge de kerkgenootschappen volkomene
vrijheid bezaten

,
om zich zelve te organiseren. Die vooruitgezette

stellingen hebben in geen enkel geval
,
ook niet toen de regeling

van het Roomsch-katholijk kerkgenootschap als kort aanstaande
werd aangekondigd, tegenspraak ontmoet. En nu zou men des-

niettemin willen beweren, dat voor zoodanige regeling eene voor-

afgaande goedkeuring van het staatsgezag noodig was ; dat de

Grondwet toeliet, daaromtrent regelen bij de wette stellen; en

dat dus de Volksvertegenwoordiging en de Regering zich jaren

achtereen omtrent den waren zin en de beteekenis der Grond-
wet ten aanzien van een hoogst aangelegen onderwerp hadden
vergist ! Men kon dit niet aannemen en herbaalde dus

,
dat men

het vaststellen eener wet als de tegenwoordige voor onmogelijk hield.

§ 4. Van de zijde der meerderheid, die het vaststellen van
praeventive maatregelen bij de wet grondwettig allezins geoorloofd

achtte, of althans in de Grondwet geenerlei verbod tegen zoodanige

maatregelen kon lezen ,
beriep men zich insgelijks op hare letter

en haren geest.

Het was, beweerde men van die zijde, hoogst willekeurig en

strijdig met den aard de zaak, de artt. 164 en 165 der Grondwet
als in ontpiddellijk verband tot elkander staande te beschouwen
en wat in het eene gelezen wordt naar het andere over te brengen.

Die artikelen regelen verschillende onderwerpen , bevatten bepalin-

gen van zeer onderscheiden aard. Art. 164 verleent volkomene

vrijheid van godsdienstige belijdenis, maar betreft, even als art. 188

der vorige Grondwet ,
waarvoor het , enkel met wijziging van

redactie in de plaats is gekomen, alleen de individuen, het gezin,

geenszins de openbare, hoogstens de huisselijke godsdienstoefening.

De vrijheid, daar aan de individuen toegekend, wordt door niets

anders beperkt, dan door do bepalingen der strafwet. Art. 164

sluit allen gewetensdwang uit; het verzekert aan ieder ingezeten

van het Rijk de vrijheid om zoodanige godsdienstige begrippen

voor zich te vormen en zoodanige godsdienstige mceningen te

belijden, als hem goeddunkt. De geschiedenis, ook van ons

Vaderland, leert van welke grooto waarde deze volkomene ge-

wetensvrijheid is.

Art. 165 spreekt niet meer van individuen, maar van kerk-

genootschappen , dat is van vereenigingen , door de individuen

gevormd tot gemeenschappelijke godsdienstoefening. Aan deze

kerkgenootschappen wordt niet do volkomen vrijheid van art. 161

toegekend; maar daaraan wordt, om het hoog gewigt dezer ver-

eonigingen, bescherming verzekerd, en wel voor alle (jelijke bescher-

ming, omdat de grondwetgever het denkbeeld eener heerschende

Kerk bij voortduring geheel wilde uitsluiten. Van bescherming

is in art. 165 do rede, niet van geheel vrije regeling. Noch in

dit, noch in het vorig artikel ligt dus eenigo grond, om de goed-

keuring van het staatsgezag met opzigt tot die regeling geheel uit

te sluiten.

De kerkgenootschappen kunnen, wanneer zij handelingen pleeg-

den , strijdig met het staatsbelang
,
niet, als het individu, tegen-

over de gewone strafwet worden geplaatst. Daarom is art. 169
in de Grondwet opgenomen , inhoudende

, dat de Koning waakt

,

dat alle kerkgenootschappen zich houden binnen de palen van
gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat.

Men kan niet toegeven
, dat de uitdrukking : wetten van den

Staat
,

al moesten daardoor in de eerste plaats de gewone wetten
en dus vooral de strafwetten worden verstaan, zulk eene beper-
kende uitlegging duldt, dat de Koning ook geene speciale wet
ten aanzien der kerkgenootschappen en dan wel eene van praeven-
tiven aard zou kunnen voorstellen. In de vorige Grondwet kwam
in art. 194 eene nagenoeg geheel gelijkluidende bepaling voor, en
desniettemin is onder de heerschappij dier Grondwet door een
bevoegd beoordeelaar beweerd

, dat hier sprake is van een zeer

bepaald toezigt ; dat dit toezigt in de eerste plaats de reglementen
of wetgevende voorschriften treft , welke het kerkgenootschap krach-
tens zijne autonomie vaststelt ; dat deze aan het oordeel der Kroon
worden voorgelegd , ten einde zij de gansche inrigting doorzie

, en
de uitvoering van hetgeen strijdig mogt zijn met de wettige staats-

orde verbiede; en dat het de taak der wet is te bepalen, wat
al

,
eer ’t in werking kome

,
aan dat oordeel moet worden onder-

worpen.
Het is waar, het tegenwoordig art. 169 stemt niet geheel en

al met het 2de lid van art. 194 der Grondwet van 1840 overeen.

De woorden : » De Koning waakt” zijn in de plaats gekomen
van de woorden : » De Koning zorgt tevens.” Maar men kan niet

inzien
, dat het hoofddenkbeeld der thans behandelde grondwets-

bepaling daardoor eenige wezenlijke verandering heeft ondergaan.
Wie verpligt is te. tvaken, dat iemand zich houde binnen de palen

van gehoorzaamheid
,

is daardoor tevens verpligt— en hierin ligt

geheel het praeventive systema— om te voorkomen, dat men
buiten de palen dier gehoorzaamheid ga.

De uitsluiting van praeventie ligt ook niet in art. 170 der

Grondwet. Volgens dat artikel wordt de tusschenkomst der
Regering niet vereischt bij de briefwisseling met de hoofden der

onderscheidene kerkgenootschappen, noch, behoudens verantwoor-
delijkheid volgens de wet , bij de afkondiging van kerkelijke

voorschriften. Het behoeft naauwelijks herinnering , waarop dat

artikel voornamelijk, zoo niet uitsluitend, doelt. Het geldt daarbij

de opheffing van het zoogenaamde placet , de afschaffing van alle

voorafgaande beoordeeling van staatswege der pauselijke bullen

en breve’s. Maar dat daaruit nu zou volgen
, dat pauselijke

brieven, die eene geheel nieuwe organisatie van het Roomsch-
katholijk genootschap hier te lande inhouden , niet enkel vrijelijk

afgekondigd, maar in hunnen vollen omvang, zonder eenig voor-

afgaand overleg met het staatsgezag , ten uitvoer gelegd zouden
mogen worden; dat dit overleg niet zou*behoeven plaatste hebben,
ook voor zoodanige bepalingen , die , als niet van zuiver kerkelijken

aard, ook den Staat betreffen,— dat kon men niet toestemmen.
Ware dit de bedoeling van art. 170, er zou daarbij niet enkel

aan de kerkgenootschappen vrijheid en zelfstandigheid in hun eigen

boezem zijn toegekend , maar in het wezen der zaak zou suprematie

van de Kerk over den Staat zijn ingevoerd. De Staat zou voort-

aan
,
ook waar het zaken geldt die tot een gemengd gebied

behooren , tegenover de Kerk geheel weerloos zijn.

De slotsom is, dat het Vide hoofdstuk der Grondwet, bij de

herziening van 1848, met opzigt tot het thans behandelde punt,
het al dan niet toelaten van praeventie, geenerlei andere wezenlijke

verandering heeft ondergaan, dan de inlassching van art. 170;

dat aan dit nieuwe artikel geene meer uitgestrekte beteekenis

mag worden toegekend , dan die de bewoordingen zelve mede-
brengen : en dat dus, met die e'e'ne uitzondering, thans de kerkge-
nootschappen aan dezelfde regelen gebonden zijn , als vóór 1848.

Nu heeft men nog wel aangevoerd, dat indien het de bedoeling

des grondwetgevers ware geweest, de beperking van de vrijheid

der kerkgenootschappen door eene bijzondere wet als de thans

voorgedragene mogelijk te maken , daarvan in het Vide hoofd-

stuk eenig spoor zou móeten te vinden zijn; doch, behalve dat

dan toch in dat hoofdstuk bij herhaling van eenc wet of van
wetten gesproken wordt , kan men aan deze opmerking eene

andere overstellen. Ware het de bedoeling geweest, om geenerlei

pracvcntio ten aanzien der kerkgenootschappen toe te laten , in het

genoemde hoofdstuk zou eene soortgelijke bepaling moeten voor-

komen, als die van art. 8 der Grondwet, waarbij alle voorafgaand

onderzoek ten aanzien van het openbaren van gedachten of gevoelens

door middel der drukpers wordt uitgesloten.

Maar men heeft zich niet enkel op de letter der Grondwet
beroepen. Ook do geest, die blijkens de gewisselde stukken en

gehoudene beraadslagingen daarbij heeft voorgezeten, moest, zeide

men, niet uit het oog wordeu verloren. Men zou daarop, met
geringe wijziging van uitdrukking, kunnen antwoorden, wat in
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een vroeger tijdperk, juist met het oog op de thans behandelde

grondwets-artikelen ,
is gezegd: het is de vraag niet, wat een of

ander lid, het is zelfs de vraag niet, wat de voorstellers der in

1848 gewijzigde artikelen daarbij hebben gedacht; wij mogen

daarom die artikelen niet anders uitleggen dan de tekst mede-

brengt: het is eenvoudig de vraag, wat er staat.

Intusschen gelooft men, dat ter gelegenheid der grondwets-

herziening van de zijde der toenmalige Regering meer dan één

wenk is gegeven, waaruit is af te leiden dat bij haar de bedoe-

ling niet bestond om voortaan alle praeventief toezigt ten aanzien

der kerkgenootschappen en hunne regeling te laten varen. De
hiervoor in § 4 aangehaalde woorden der Memorie van Toelich-

ting van 1848 ,
volgens welke het waken der Regering ten aan-

zien der kerkgenootschappen niet in het vlechten van banden

,

maar alleen in het beteugelen van hen
,

die buiten de palen

gaan, moest bestaan, zijn, als men ze in hunnen zamenhang

leest ,
meer bepaald toepasselijk op de opheffing van het regt van

placet. Er kunnen daartegen anderp uitdrukkingen der toenmalige

Ministers in gewisselde stukken en gehoudene redevoeringen wor-

den overgesteld ,
die eenen veel minder vrijgevigen

,
ja zelfs zeer

beperkenden geest ademen. Zoo is door een toenmalig Minister

de betrekking tusschen Kerk en Staat aldus aangewezen : » De
Kerk niet boven den Staat, niet buiten den Staat, maar zich vrije-

lijk bewegende in den Staat, en die vrijheid onbelemmerd ge-

nietende, mits blijvende binnen de grenzen van de wetten van den

Staat.” Diezelfde Minister is daarbij zoo ver gegaan, dat hij
,

met toespeling op de leer der vroegere Mennoniten ten aanzien

van het dragen der wapenen
,

beweerde
,

dat indien de leden

van een kerkgenootschap zich door de bepalingen der wet te

zeer belemmerd mogten achten , ze in dit land der vrijheid niet

zouden kunnen verblijven; » want, zeide hij, » de wetten van

den Staat kunnen niet worden gewijzigd naar de overtuiging

van sommigen : dan toch zoude niet meer de Kerk blij ven in

den Staat, maar heerschappij voeren over den Staat.”

Zoo er overigens 'in het verhandelde tijdens de grondwets-

herziening op het stuk der godsdienst wel eenige tegenstrijdig-

heid tusschen vroeger en later gebezigde uitdrukkingen heelt ge-

heerscht
,

is dit
,

volgens sommige leden
,

1 ook daaraan toe te

schrijven, dat zich te dier gelegenheid eene dubbele rigting heelt

doen gelden. Men is, onder den eersten indruk der gebeurte-

nissen van Maart 1848, zeer vrijgevig geweest, maar later, uit

eene beduchtheid of een wantrouwen
, waarvan men ook in de

meeste vroegere staatsregelingen sporen vindt , eenigermate op

zijne schreden teruggekeerd. In de wijze, waarop de aitt. 10

en 194 der Grondwet ten laatste zijn vastgesteld, is, volgens

deze leden , die veranderde rigting vooral zigtbaar.

Ook na 1848 heeft de Regering bij de behandeling der begroo-

tingswetten zich soms op eene wijze uitgelaten, die vrij duidelijk

deed zien, dat, terwijl zij het regt der kerkgenootschappen

om hunne aangelegenheden op het kerkelijk terrein zelve te rege-

len, ten volle erkende, zij zich daardoor niet ontslagen rekende

van een zelfstandig en werkdadig toezigt. Zoo werd in de Memorie
van Beantwoording op het Voorloopig Verslag van de Afdeelingen

der Tweede Kamer wegens de Staatsbegrooting van 1851

,

nadat daarin het regt der kerkgenootschappen tot eigene inwen-
dige regeling ten volle was erkend

,
te dier zake een voorbehoud

opgenomen van dezen inhoud : ;> altijd met dien verstande
, dat aan

den Staat het grondwettig regt verblijft om op zijn gebied te

zorgen en toe te zien , dat de openbare orde en rust door de daar
te stellen kerkelijke organisatien niet worden gestoord

, en onver-
minderd de verpligte gehoorzaamheid aan de wetten van den
Staat.” Toen later dit voorbehoud in de Tweede Kamer opzet-

telijk ter sprake kwam
,

zijn door een der Ministers de daarin
vervatte bewoordingen nog in zoover versterkt

,
dat hij niet enkel

van toezigt , maar van een streng en scherp toezigt gewaagde.
Door enkele leden werd hier nog bijgevoegd, dat indien de

Grondwet zoo ondubbelzinnig alle voorafgaande tusschenkomst van
het staatsgezag omtrent de regeling der kerkgenootschappen had
verboden, als door sommigen werd beweerd, het zich moeije-
lijk zou laten verklaren

, hoe een vroeger Minister van Bui-
tenlandsche Zaken in eenen bekenden brief de mogelijkheid had
ondersteld, dat een volgend Gouvernement omtrent zoodanige
regeling andere beginselen zou kunnen omhelzen, dan door hem
werden voorgestaan.

§ 5. Terwijl alzoo de meerderheid der leden het gevoelen ver-
dedigde, dat het vaststellen eener wet tot regeling van het toezigt

op de kerkgenootschappen geenszins tegen de Grondwet aan-
druischt, maar als geoorloofd of althans niet verboden moet wor-
den aangemerkt, gingen de meeste voorstanders van dit gevoe-
len eenen stap verder en beweerden zij, dat zoodanige M&t nood-
zakelijk is.

Het betoog dier noodzakelijkheid grondde zich voornamelijk
daarop, dat het Vide hoofdstuk der Grondwet zoowel algemeene
beginselen als meer bepaalde voorschriften behelst, die door na-

dere wettelijke voorziening in ’t leven geroepen moeten worden
of behoorlijke toepassing moeten erlangen.

De Grondwet, zeide men, moge in het genoemde hoofdstuk
geen volledig stelsel van kerkelijk staatsregt aanduiden, er ko-
men daarin bepalingen voor, die omtrent de hier te lande be-

staande betrekking van het staatsgezag tot de kerkgenootschap-

pen geen twijfel overlaten. Inzonderheid wordt die betrekking

door de artt. 165 en 169 gekarakteriseerd. Daarbij wordt aan
de uitvoerende magt te dezen aanzien eene dubbele verpligting

opgelegd, die van bescherming en van oppertoezïgt. Die dubbele
verpligting sluit alle denkbeeld uit van eene volstrekte scheiding

van Kerk en Staat, die hier te lande niet bestaat.

Zal nu echter die dubbele verpligting behoorlijk worden nage-

komen; zal er zekerheid bestaan, dat steeds eene gelijkmatige en

regtvaardfge toepassing der bescherming en van het oppertoezigt

omtrent alle kerkgenootschappen plaats vinde, dan behooren bij

de wet regels te Avorden gesteld, naar welke het uitvoerend gezag

zich in dezen hebbe te gedragen. De palen van gehoorzaamheid,

bij art. 169 der Grond\tet bedoeld, moeten uitdrukkelijk wor-n
den aangewezen opdat de Staat niet weerloos zij tegenover het

kerkgenootschap, dat eigenmagtig bij zijne inwendige regeling,

over aangelegenheden, die tot gemengd gebied behooren, mogt
beslissen, opdat niet die suprematie van de Kerk over den Staat,

waarvan zoo even gfesprokea Averd, plaats vinde.

Te gelijk moet door den Avetgever zorg worden gedragen, dat

sommige meer bepaalde voorschriften van het Vide hoofdstuk

geene doode letter blijven. Zoo moge het voorschrift van art. 164

reeds zijne sanctie vinden in de geAvone strafwet, daar zijn andere

bepalingen in het genoemde hoofdstuk, die in de daad nog Avet-

telijke sanctie behoeven, gelijk die der artt. 167 en 170, en

zulks opdat met vrucht kunne worde belet, wat bij het eerste

artikel is verboden, en opdat de verantwoordelijkheid, in het

laatstgenoemde bedoeld, eene waarheid Avorde.

Tot nu toe was, volgens de leden Avier gevoelen thans Avordt

uitgedrukt, dit belangrijk onderAverp Avel niet in eenen geheel

Avetteloozen , maar toch zeer ongeregelden toestand. Voor een

gedeelte van het Rijk was de wet van 18 Germinal het Xde jaar,

van kracht, terwijl elders
,
waar die wet öf niet van kracht ge-

acht werd öf om andere redenen buiten toepassing bleef, de uit-

voerende magt de thans bedoelde grondwettelijke bepalingen uit-

voerde en toepaste naar geene andere regelen , dan die zij zich

zelve stelde. Van daar verandering van inzigten en denkbeelden

tusschen elkander opvolgende ministers; van daar eene geheel

verschillende en ongelijkmatige behandeling van de aangelegenhe-

den der kerkgenootschappen, zoodat het eene zich geheel vrij in

eigen boezem kon bewegen zonder tusschenkomst van het staats-

gezag, terwijl andere eene krachtige inmenging of bemoeijenis van

de zijde van dat gezag ondervonden. Die staat van zaken be-

hoorde op te houden , en zulks kon ,
men herhaalde dit

,
niet

anders geschieden dan door eene AA’ettelijke regeling
,
die de be-

trekking tusschen den Staat en de kerkgenootschappen op vasten

voet bragt en den eerste in de gelegenheid stelde, zoowel om
gelijke bescherming aan allen, ook tegen inbreuk op elkanders

regten ,
te verleenen , als om te Avaken dat alle zich houden bin-

nen de palen van gehoorzaamheid aan de wet.

Een en ander klemde nog meer, omdat het, naar de meening

dezer leden
,

bij de regtsgeleerden niet is uitgemaakt
,
of niet ten

gevolge van het 3de additionele artikel der Grondwet , de artt.

207 en 208, alsmede de artt. 291 en volgg. van het Code Pénal

nog gerekend moeten worden kracht van wet te hebben
,
zoodat

daaruit alleen reeds, de noodzakelijkheid eener Avet ten aanzien

van het behandelde onderwerp zoude blijken.

§ 6. In strijd met het voorafgaande werd door andere leden

der meerderheid de twijfel geopperd of het vaststellen eener wet
als de tegenwoordige, ofschoon c ‘ r de Grondwet niet stellig ver-

boden ,
in verband met het praerogatief der Kroon , als volkomen

geoorloofd zou kunnen worden beschouwd. Kwam het hier voor-

namelijk aan op het toezigt, bij art. 169 der Grondwet aan den

Koning .opgedragen
;
op het waken

,
dat alle kerkgenootschappen

zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten

van den Staat, dan sprak het van zelf, dat dit toezigt zeer Avel

kon Avorden geoefend, zonder dat de wetgevende magt vooraf de

daarbij in acht te nemen regels stelde. Men ging verder en noemde
het ook in de Memorie van Toelichting vooruitgezette beginsel

verkeerd, dat eene grondwettige bepaling als deze eerst leven en

kracht uit eene staatswet moest ontvangen. Het was gevaarlijk

de leer te prediken , dat de uitvoerende magt niets anders ver-

rigten kan dan datgene waartoe zij bij bepaalde wetten bevoegdheid

erlangt. Het gevaar Avas hier te grooter ,
omdat eene wet als deze

altijd limitatief zou Avorden uitgelegd , en dus te eeniger tijd zou

kunnen Avorden beweerd
,

dat de Koning in geen geval verder

mogt gaan
,
dan daarbij wordt toegelaten ; in geen geval andere

maatregelen nemen mogt, dan waarvan daarbij sprake is. Men
zou door het vaststellen eener wet als de tegemvoordige in het ge-



132

Regeling van het toezigt op de onderscheidene Kerkgenootschappen.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

val kunnen komen van inbreuk te maken op de praerogativen der
Kroon. Deze bedenking woog bij sommige leden zoo zwaar

, dat
ey bepaald deswege door de Regering verlangden gerustgesteld te

worden en tevens
, in verband daarmede en tot betere beoordeeling

van het voorgedragen ontwerp, inlichting noodzakelijk achtten
omtrent de vraag, of de Regering het voornemen koesterde, later

nog andere wetten betrekkelijk het ten uitvoer leggen der voor-
schriften van het Vide hoofdstuk der Grondwet voor te dragen.

Enkele leden plaatsten zich nog weder op een eenigzins ander
standpunt. Ook zij meenden, dat tot de regeling van het toezigt
op de kerkgenootschappen eene wet als deze niet eens werd ge-
vorderd

; dat de Koning de hem toe te kennen magt uit kracht
van art. 169 der Grondwet bezat, en dat, zoo bij de uitoefening
dier magt het vaststellen van strafbepalingen noodzakelijk ware,
daarin bij eene soortgelijke wet als die van 6 Maart 181b [Staats-
blad n°. 12) kon worden voorzien.

§ 7. Op het voetspoor der Memorie van Toelichting, is in al

de Afdeelingen de vraag behandeld
, of eene wet tot regeling van

het toezigt op de kerkgenootschappen noodzakelijk is met het oog
op de wet van 18 Germinal het Xde jaar, welke wet, naar het
oordeel der Regering , ofschoon slechts in een klein gedeelte van
het Koningrijk der Nederlanden geheel uitgevoerd, kracht van
wet had voor het geheele Rijk.

Bij de behandeling van dit vraagstuk hebben sommige leden
de aanmerking niet kunnen terughouden, dat het hun ieed had
gedaan, dat de Regering aan een punt als dit zoo bijzonder veel
gewigt had gehecht. Moest de wet van Germinal nog geheel of
gedeeltelijk als regtsgeldig worden beschouwd, dan werd het hoog
tyd tot hare afschaffing over te gaan

,
maar eene wettelijke

voorziening als de tegenwoordige moest niet op de noodzakelijk-
heid dier afschaffing worden gegrond. Het gold hier in allen

gevalle eene Napoleontische wet
, die maar al te zeer van Napo-

leontische inzigten getuigenis droeg. Op zooda'nige wet moest de
regeling van het toezigt op de kerkgenootschappen hier te lande
niet, al ware het dan slechts zijdelings, worden geënt. Daardoor
toch zou men gevaar loopen, aan de milde beginselen onzer
Grondwet op het stuk der vrijheid van godsdienst te kort te doen.
Wat nu het vraagstuk zelf betreft, stonden de gevoelens lijn-

regt tegen elkander over. Aan de eene zij de beweerde men
,
dat

de wet van Germinal zeker in een gedeelte van het Rijk, met
name in Limburg en Staats-Vlaanderen, van kracht was; dat
het zeer twijfelachtig was, of zij ook niet, althans wat vele harer
bepalingen betreft, in de overige deelen van het Rijk van toepas-

sing zou kunnen geacht worden; en dat dienvolgens de Regering
niet ten onregte had beweerd , dat eene vervanging dier wet
door eene andere, meer met onze tegenwoordige staatsinstellingen

overeenkomstig, dringend gevorderd wierd. Daarentegen be-
weerden anderen, dat de bedoelde wet nooit in het grootste ge-

deelte van het Rijk is ingevoerd; dat waar die invoering heeft

plaats gehad, daarop later is teruggekomen
;
en dat derhalve de

afschaffing en vervanging van eene wet als deze niet in aanmer-
king kon komen.
De voorstanders van het laatste gevoelen beriepen zich in de

eerste plaats op art. 206 van het Keizerlijk decreet van 18 Oc-
tober 1810, luidende: » L'organisation du clergé catholique et du
clergé protestant, actuellement existanle, est maintenue." Nu is wel
bij het decreet van 6 Januarij 1811 de wet van Germinal het

Xde jaar » dans les sept nouveaux départements
,
formés du ter-

ritoire de la ci-devant Hoüande" executoir verklaard, doch onder
het voorbehoud » des modifications particulières qui ont été ap-

portées par Nous pour ces meines départements. ” Dat voorbehoud
kan niet anders doelen dan op het in stand houden der bestaande

organisatie. Onder de Keizerlijke regering is in die organisatie

geene verandering gekomen. Wel hebben do commissien, bij de

decreten van 29 October 1811 en 21 Januarij 1812 benoemd, om
Cene nieuwe regeling der kerkelijko zaken in de Hollandscho
departementen tot stand to brengen, daartoo onder het voorzitter-

schap van den baron d’Alphonse ontwerpen ingezonden , maar
deze hebben, zoowel als latere ontwerpen vun dien aard, te

Parijs geen byval gevonden. Het concordaat van 1813, dat

in art. 8 op nader overleg omtrent de in Holland te vestigen bis-

dommen wees, is tusschen beide gekomen en do Keizerlijke rege-

ring heeft een einde genomen, zonder dat do wet van Gcrrainal

in de Hollandsche departementen was ingevoerd.

Men antwoordde
, dat in dezo redenering do waro zin en be-

teekenis van hot decreet van 18 October 1810 in dit opzigt uit

het oog werd verloren. Dat decreet voerde aan het hoofd
, dat do

daarbij vastgestelde organisatie voor het jaar 1811 van kracht zou

zijn, en was dus geheel tijdelijk. Het aangohaaldo art. 206 hand-
haafde do bestaande organisatie van do Katholijke en Brotetnntsche

geestelijkheid insgelijks voorloop!" en tot dat nader zou zijn voor-

zien. Dio voorziening volgde spoedig. Bij het decreet van 6 danuarij

1811 werd, onder het reeds verrueldo voorbehoud, do wet van
Gormipal voor de llollandsche departementen executoir verklaard.

Nu moge de volledige toepassing dier wet sedert achterwege en de
in 1810 bestaande organisatie behouden gebleven zijn, zij had sedert

dat tijdstip kracht van wet voor geheel het tegenwoordig Koning-
rijk ; zij werd daar gaaf ingevoerd. Waarop toch slaan die modi-
Jications apportées par Nous , waarvan het decreet van 6 Januarij

1811 melding maakt? Blijkbaar op modificatien in de wet, niet

op de bepaling van bet decreet van 18 Octöber 1810, waarbij het
voorloopig behoud van het bestaande tot nadere voorziening werd
vastgesteld ; wrant bij het decreet van 1810 werd de wet van
Germinal niet ingevoerd en konden dus daarin geene modificatien

gebragt worden.
In de tweede plaats beweerde men

, dat de wet van Germinal
hier te lande niet geldig geacht kon worden, omdat het concor-
daat van 1801 is afgeschaft. Die wet bevat drie onderscheidene

deelen: 1°. het concordaat van 1801, dat is de conventie, den 26
Messidor van het IXde jaar tusschen den Paus en de Fransche
regering gesloten ;

2°. de articles organiques van die conventie, door
Napoleon eenzijdig voor de Katholijke Kerk vastgesteld, en waar-
tegen van de zijde van den Pauselijken Stoel is geprotesteerd ;

3°. de articles organiques des cultes protestants. De sub n°. 2 ge-

noemde articles organiques moesten tot uitvoering der conventie

van 1801 strekken. Nu is wel bij art. 1 van het concordaat van
1827 de overeenkomst van 1801 op de noordelijke provinciën van
het toenmalig Koningrijk der Nederlanden toepasselijk verklaard,

maar dat concordaat is hier te lande nooit ingevoerd, aan de be-
palingen daarvan is nooit uitvoering gegeven.

Derhalve is ook het concordaat van 1801 hier geheel vervallen,

en daarmede de articles organiques
, die naar de eigenmagtige be-

slissing des Franscken wetgevers daaraan waren gehecht. Einde-
lijk hebben zeer zeker de articles organiques des cultes protestants

hier te lande, zelfs in Staats-Vlaanderen en Limburg, nooit kracht
van wet gehad. In 1816 is bij het Koninklijk besluit van 7 Ja-
nuarij het organiek reglement voor de Hervormde Kerk tot stand
gekomen, zonder dat daarbij eenig gewag van de wet van Ger-
minal is gemaakt. De slotsom is dus ook hier weder, dat die

laatste wet als sedert lang in al zijne deelen vervallen en afgeschaft

moet worden beschouwd.

Van de andere zijde werd daartegen aangevoerd, dat juist de
toepasselijk-verklaring in 1827 van het concordaat van 1801 en
van hetgeen daaruit voortvloeide, op de noordelijke provinciën het

bestaan der regtsgeldigkeid van de wet van Germinal medebrengt.
De toepassing was tot dien tijd toe niet meer dan opgeschort, en
dat dan nog maar gedeeltelijk. Het is toch moeijelijk te weêr-
spreken , dat onderscheidene bepalingen der wet van Germinal
vroeger en later als in werking zijn beschouwd. Het regt van
placet, waarover hier to lande zooveel is verhandeld, was alleen

op het eerste der articles organiques de la convention du 26 Messidor

an IX gegrond. Het is immers eene dwaling, dat regt met de

artt. 207 en 208 van het Code Pénal in verband te brengen , die

alleen tot de briefwisseling van geestelijken met buitenlandscho

mogendheden betrekking hebben. Om zich daarvan te overtuigen,

behoeft men slechts de beraadslaging van 1817 in de Tweede Kamer
over het nieuwe Strafwetboek in te zien. Tijdens de grondwets-
herziening van 1818 heeft men de bepaalde afschaffing van het

ï’egt van placet, die uit art. 170 der Grondwet volgt, noodzake-
lijk geacht, hetgeen niet het geval had kunnen zijn, als men zich

destijds het eerste der organieke artikelen niet als toepasselijk had
voorgesteld. Er hebben dan ook voorbeelden bestaan van pauselijke

bullen, die door de Nederlaudsche Regering geplaceteerd zijn.

Evenzoo beweerde men, dat het 15ste artikel der wet van
Germinal bij art. 167 der Grondwet is overgenomen, omdat het

altijd regtsgeldig geweest was
,
en omdat men het in stand houden

der daarin vervatte bepaling niet van eene beslissing des gewonen
wetgevers afhankelijk wilde laten.

Op dit laatste is echter geantwoord, dat, indien art. 43 der wet
van Germinal in Nederland nog van kracht is, het honden van
processien en andere kerkelijke plegtigheden buiten de kerken al-

daar geoorloofd zou wezen in alle gemeenten die geene steden zijn.

Men beriep zich daarbij ook op de circulaires van den Franschen
minister van binnenlandscho zaken, Chaptal, van 30 Germinal
lXde jaar, en van den directeur der eerodiensten

, Portalis, van
11 Prairial van datzelfde jaar, waarbij aan de bepalingen van
art. 45 nog eenige meerdere uitbreiding is gegeven.

In de derde plaats wedersprak men de regtsgeldigheid der wet
van Germinal, omdat geheel het stelsel dier wet strijdig is met
de beginselen der grondwetten , die elkander sedert 1811 bier te

lande hebben opgevolgd. Die wet stond, wat de articles organiquts

betreft, in verband niet enkel met de beginselen der Gallicaansche

Kerk, maar zelfs cenigermate met do constitution civile du clergé

van 1791, volgens welke laatste do staatsmngt de Kerk regelt en

de geestelijken staats-ambtenaren zijn. Zij bevat dien ten gevolge

eene menigte bepalingen, die ing-ijpen op het kerkelijk gebied;

hetgeen lijnregt strijdt met de beginselen der Nederlnndsehe grond-

wetten, die dan toch zeer zeker op het zuiver kerkelyk gebied
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geheele vrijheid willen. Al ware dus de wet van Germinal tijdens

de omwenteling van 1813 in de voormalige Hollandsche departe-
menten regtsgeldig geweest, zij zou wegens den strijd der daarin
vervatte bepalingen met de sedert ingevoerde Grondwet afgeschaft

zijn. Wegens dien bestaanden strijd konden ook de additionele

artikelen onzer grondwetten hier niet worden ingeroepen. Die
artikelen spreken van bij de afkondiging der Grondwet verbindende ,

ja zelfs, wat de Grondwet van 1815 betreft, van in werking zijnde

wetten.

Daarop werd geantwoord, dat, al gaf men een en ander toe,

in de wet van Germinal toch 'verscheidene bepalingen van politie

voorkomen , die volstrekt niet strijden met de vrijheid , door de
Grondwet verleend en gewaarborgd, en dat deze geacht moeten
worden te zijn blijven bestaan. Het was toch eene dwaling, dat
eene wet als volstrekt niet regtsgeldig zou kunnen worden be-
schouwd, omdat een deel harer bepalingen niet uitvoerbaar zijn,

of ook omdat die bepalingen gedurende geruimen tijd niet zijn toe-

gepast. Tot betoog van dit laatste behoefde men zich slechts op
het gebeurde met de wet van 29 Nivöse het XHIde jaar (de

zoogenaamde zeven-kinderen-wet) te beroepen.
In de vierde plaats werd, in naauw verband met het vooraf-

gaande, aangevoerd, dat het argument, aan de additionele artikelen
onzer grondwetten ontleend, hier niet eens toepasselijk is. De
GrondAvet van 1814 behelsde zoodanig artikel niet. Reeds daarom
alleen was de wet van Germinal, zoo zij al in 1814 voor de voor-
malige Hollandsche departementen bestond, door de invoering der
Grondwet van dat jaar vervallen. De inhoud van art. 139 dier

Grondwet strekt tot bevestiging van die stelling. Men vindt dan
ook in al de tot dat tijdperk behoorende besluiten betrekkelijk de
kerkelijke aangelegenheden, bijv. in de besluiten van 16 Mei 1814,
18 Februarij en 16 September 1815, van de wet van Germinal
niet de minste melding gemaakt, waaruit dan toch Avel af te leiden
is , dat de Regering haar als niet bestaande beschoinvde.
' Voor het eerst ziet men de wet van Germinal genoemd in het
Koninklijk besluit van 10 Mei 1816

(
Staatsblad n°. 23), waarbij

de werkzaamheden
, uit die wet voortvloeijende, aan eene commissie

uit den Raad van State, die te Brussel zou resideren, zijn opge-
dragen. Dit besluit betreft echter uitsluitend de Belgische provin-
ciën, waaruit alweder volgt, dat de wet van Germinal niet
toepasselijk op Noord-Nederland werd besckomvd.

Tegen deze redenering deed men echter opmerken dat het argu-
ment aan het niet voorkomen van een artikel wegens het in stand
houden van bestaande Avetten in de GrondAvet van 1814 ontleend,
geacht moest werden te A'eel te bewijzen. Die GrondAvet kon toch,
evenmin als eenige andere , het invoeren van geheele anarchie
bedoeld hebben. Werd daarin eene zoodanige bepaling, als die
het 3de additionele artikel der GrondAvet van 1848 inhoudt, gemist,
het was omdat men stilzwijgend het handhaven van alle bestaande
Avetten, tot die door anderen vervangen v/aren, bedoelde. Was
dus de wet van Germinal krachtens het Keizerlijk decreet van
1811 hier te lande ingevoerd, zij bleef, in weerwil der Grondwet
van 1814, hoogstens met de vroeger aangeduide uitzonderingen,
regtsgeldig. Zij bleef bestaan, al wierd daarvan in de besluiten
van 1814 en 1815 niet gesproken, of al werden bij het besluit
van 10 M- i 1816 omtrent de wijze van uitvoering bepalingen
gemaakt, die uitsluitend de zuidelijke provinciën van het Koningrijk
der Nederlanden raakten.

Eindelijk, ten vijfde, is door sommige leden beAveerd
,
dat zelfs

het door de Regering vooruitgezette beAveren
,

als of de wet van
Germinal ten minste voor Limburg en Staats-Vlaanderen steeds
in volle kracht ware gebleven, niet kan worden toegestemd.
Limburg heeft negen jaren lang tot Belgie behoord en is dus
onderworpen geweest aan de bepalingen der- Belgische grondwet,
die dan toch ongetwijfeld op het stuk der godsdienst lijnregt
strijden met derf geest en de strekking der wet van Germinal.
Bij de Koninklijke besluiten van 8 Julij 1840 en van 19 April 1841,
waarbij de breve’s van 2 Junij 1840 en 9 Maart 1841 bevestigd
werden, is de bisschoppelijke hiërarchie in Limburg en Staats-
Vlaanderen opgeheven en zijn die landstreken bij de Hollandsche
missie gebragt. Ten gevolge daarvan gelden ook voor Limburg
en Staats-Vlaanderen een deel der bezwaren, aan den geest en
de strekking van de articles organigues ontleend

, die in hunne
hoofdbepalingen niet op een land van missie toe te passen zijn.
Er is geantwoord, dat, zoo al de tijdelijke vereeniging met

Belgie voor Limburg het onderstelde gevolg kon hebben, gehad

,

dan toch niet geheel Limburg met Belgie is vereenigd geAveest.
Daarenboven is in Belgie , in weerwil der aldaar bestaande grond-
wet, het thans behandelde vraagstuk nog niet uitgemaakt. Niet
lang geleden is door den Brusselschen procureur-generaal de Bavay
beweerd, dat nog huiden ten dage de wet van Germinal in Belgie
van kracht was voor zooveel het appel comme d'abus betreft.
Aan het einde van dit deel der overweging gekomen , hebben

vele leden ei'kend, dat uit de wisseling van gevoelens over de
wet van Germinal althans gebleken is, dat met opzigt tot de
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voortdurende regtsgeldigheid daarvan veel twijfel en onzekerheid

heerscht
;
en dat

,
daar slapende wetten in meer dan één opzigt

als gevaarlijk moeten Avorden beschouAvd , het allezins wenschelyk
is, aan dien tAvijfel en die onzekerheid voor goed een einde te

maken.
Door sommige leden is nog mededeeling aan de Kamer gevraagd

van een Koninklijk besluit van 22 April 1823 wegens de kerke-

lijke aangelegenheden
;
Avelk besluit gedurende de overAveging om-

trent de Avet van Germinal is aangehaald en misschien deswege
eenig licht zou kunnen verspreiden.

§ 8. In al de Afdeelingen is
,
als derde hoofdpunt, de gewigtige

vraag behandeld
,
of de plaats gehad hebbende omstandigheden

eene wet tot regeling van het toezigt op de kerkgenootschappen

noodzakelijk maken. Men is daarbij in zeer uiteenloopende be-

schouwingen over die omstandigheden getreden , waarvan echter

de meerderheid der Commissie van Rapporteurs
,
wegens de teeder-

heid van het onderAverp en ook naar aanleiding van door vele

leden gedurende de overweging in de Afdeelingen gegevene wen-
ken

,
gemeend heeft niet dan in hoofdtrekken te moeten melding

maken.
t

Aan de eene zijde beAveerde men, dat de wijze, waarop de in-

voering der bisschoppelijke hiërarchie hier te lande is aangekondigd ,

voor een groot deel der bevolking kwetsend is geweest en daardoor

misnoegen en spanning moest opwekken
;
dat de eenmaal opgewekte

ongerustheid Avel moest toenemen
,

toen het wereldkundig werd

,

dat het vorige Ministerie zich door de Grondwet gebonden achtte,

om tegenover handelingen, die zeer velen in den Lande niet konden
goedkeuren, eene geheel lijdelijke houding aan te nemen; dat de

bestaande moeijelijkheden dreigen te vermeerderen, als het wer-
kelijk tot eene volledige invoering der bisschoppelijke hiërarchie

komt, en dat het dus allezins raadzaam is een middel te baat te

nemen, waardoor aan die moeijelijkheden nu en voor het vervolg

een einde kan Avorden gemaakt. Een deel dezer leden beschouwde
het tot stand komen eener wet geschikt om te leiden tot dat doel.

Langs dien Aveg zouden de punten, Avaarop het hier voornamelijk

scheen aan te komen, de zetels der bisschoppen en de zaak van
den eed

,
op eene bevredigende wijze kunnen worden opgelost.

Te gelijk zouden in ’t algemeen door eene wet de regten van den
Staat tegenover de kerkgenootschappen, even als de regten van
deze tegenover den Staat, alsmede de regten der onderscheidene

kerkgenootschappen onderling, omtrent alle welke punten thans

zooveel onzekerheid heerscht, in overeenstemming dtunnen AA
rorden

gebragt en een Avaarborg verleend tegen willekeur of aanmatiging
van Avelke zijde ook.

Andere leden , ofschoon in • de beoordeeling der plaats gehad
hebbende omstandigheden instemmende met hen, wier gevoelen

zoo even is uitgedrukt, hadden gewenscht, dat het uitvoerend gezag ,

gebruik makende van de bij art. 169 der GrondAvet toegekende

magt
,

de moeijelijkheden van het oogenblik alleen door gemeen
overleg met het kerkgenootschap of door het middel van onder-

handeling uit den weg had trachten te ruimen. Blijkens de aan
de Kamer medegedeelde stukken, heeft het Hof van Rome .gezind-

heid geopenbaard, om op punten, waarop men dezerzijds meende
te moeten aandririgen , eenigermate toe te geven. Welligt zou de
noodige zekerheid ook voor de toekomst te verkrijgen geweest
zijn; zelfs was, naar ’t gevoelen van enkelen, de weg om door
het middel van onderhandeling de zaak tot een goed einde te brengen,
nog niet gesloten. Hoe dit zijn moge, nu de Regering eenmaal
eene wet had voorgedragen , wilden de meeste leden niet gerekend
wopdeff zich onvoorAvaardelijk tegen eene wet te zullen verzetten

,

op grond dat zij het inslaan van eenen anderen weg Avenschelijker

hadden gekeurd.

Door een aanmerkelijk aantal leden werd een ongunstig oor-
deel geveld over de wijze

,
Avaarop een deel der bevolking zich

tegen de invoering der bisschoppelijke hiërarchie heeft verklaard*

Die beweging Avas, volgens hen , het gevolg geweest van mis-
verstand, verkeerde beoordeeling van andersdenkenden en onver-
dienden twijfel aan hunne trouw als staatsburgers. Politische

! bedoelingen, tegen het vorige Ministerie gerigt of met de jongste

verkiezingen in verband, Avaren, zoo als sommigen beweerden,
maar al te zeer onder de plaats gehad hebbende demonstratien
verborgen geweest. Plet tegenAvoordige Ministerie had, in plaats

van de gemoederen tot bedaren te brengen, de gisting levendig

gehouden. Eene wet als de voorgedragene zou, al Avare zij met
de Grondwet overeen te brengen ,

hetgeen van deze zijde werd
ontkend

, niet bevredigen , vermits datgene ,
wat men had willen

verhinderen , daardoor niet zou Avorden belet. Zij zou bij een
aanzienlijk deel der bevolking, volgens wier godsdienstige over-
tuiging de uitwendige kerkregeling tot het Avezen van het kerk-
geloof behoort, een hoogst pijnlijken indruk maken, en Aveüigt

niets anders uitrigten
, dan dat de opgewondenheid van de eene

zijde naar de andere wierd overgebragt.

Sommige leden meenden tegen deze laatste gezegden met
nadruk te moeten opkoihen ,

vooral in z-oover daarin de over-

II.
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tuiging doorstraalde
,
dat de beweging , die na de aankondiging

der invoering van de bisschoppelijke hiërarchie bij een groot deel

der bevolking is ontstaan ,
in meerdere of mindere mate van eenen

kunstmatigen aard is geweest en door het voorgevallene geenszins

gewettigd werd. Om die beweging billijk te beoordeelen
, moest

men, volgens hen, ze niet beschouwen als een geïsoleerd feit, maar
in verband met andere verschijnselen in Europa; met de rigting

,

die zich in meer dan één land in de Roomsch-katholijke Kerk
openbaart ; met het weder opkomen , vooral na 1848 , van stel-

lingen omtrent de ondergeschiktheid van het wereldlijk aan het

geestelijk gezag, die sedert lang op den achtergrond Waren ge-

raakt; met de geloofsvervolgingen tegen de Protestanten, die de
verontwaardiging van alle weldenkenden hebben opgewekt. Ook
de wijze, waarop nog zoo kort geleden het Reglement der
Nederlandsche Hervormde Kerk was goedgekeurd, behoorde niet

uit het oog te worden verloren. Inzonderheid moest men niet ver-

geten, dat een groot deel der bevolking zoo zeer aan onze roem-
rijke nationale herinneringen gehecht is, dat zelfs onwillekeurige
aanranding daarvan gevoelig wondt.
Van dezelfde zijde gaf men te kennen, dat zoo dan eenmaal,

tot oplossing der bestaande ongelegenheden, het tot stand brengen
eener wet moest worden beproefd, men liever eene gelegenheids-
wet had zien voordragen , tot strekking hebbende om het Gou-
vernement in zijne moeijelijke taak te ondersteunen

, dan eene
algemeene wet tot regeling van het toezigt op de kerkgenootschap-
pen. Het tegenwoordig tijdsgewricht scheen voor het tot stand
brengen van zulk eene wet hoogst ongeschikt.

Wanneer deze leden zich desniettemin ook met eene meer al-

gemeene wet op dit stuk mogten vereenigen, dan zou dit toch
nimmer zijn met eene zoodanige, die ingreep op de inwendige
regeling der kerkgenootschappen, de uitoefening van een jus in

sacra mogelijk maakte
,
of waarbij de kerkgenootschappen in hun

zelfstandig historisch bestaan werden miskend. Al mogt ook de
Grondwet in de veelzijdigheid harer opvattingen aan praeventive
maatregelen tegenover de kerkgenootschappen niet in den weg
staan, dan zouden zij toch nimmer praeventie toelaten, dan voor
zoover het kerkgenootschap, ten gevolge zijner organisatie, naar
buiten treedt. Tweederlei erkentenis van het bestaan van het

kerkgenootschap door den Staat was, volgens hen, denkbaar: in

de eerste plaats, de erkentenis als historisch feit, welke regt geeft

op de gelijke bescherming, in art. 165 toegekend; in de tweede
plaats, de erkentenis als het kerkgenootschap deel wil hebben
aan eenigerlci begunstiging van wege den Staat. Aan de laatste

erkentenis konden voorwaarden verbonden worden ; aan de eerste

niet.

Andere leden verklaarden zich met deze laatste denkbeelden tot

zekere hoogte te vereenigen. Ook zij wilden geene wet, die in

sacra trad en de bemoeijenis van het staatsgezag uitstrekte tot

het inwendige van het kerkgenootschap. De wetgever behoorde
bij de regeling dezer aangelegenheid zich te beperken tot het ge-
meenschappelijk terrein , waar de Staat en het kerkgenootschap
elkander ontmoeten. Zij wilden, met andere woorden, niets

meer dan eene wet van politie op de openbare godsdienstoefening.

§ 9. Als vierde hoofdpunt is de vraag behandeld
,
of het wets-

ontwerp, zoo als het daar ligt, als voldoende zij aan te merken.
In sommige der Afdeelingen heeft men echter zich van zulk eene
algemeene beoordeeling der wet onthouden; meenende men , dat de
daartegen bestaande bedenkingen of uit de voorafgaande beschou-
wingen genoegzaam waren gebleken, öf bij de afzonderlijke be-
handeling der artikelen beter eene plaats zouden vinden. Voor
zooveel men zich heeft uitgelaten , was het oordeel over de wet

,

als geheel beschouwd
,
meestal niet gunstig.

De leden
,
die alle praeventief toezigt op de kerkgenootschappen

strijdig met de Grondwet achten, beweerden, dat, zelfs indien

men dit grondwettig bezwaar ter zijde kon stellen, eene wet als

deze gevaarlijk voor de vrijheid en zelfstandigheid niet slechts van
één, maar van alle kerkgenootschappen moest worden genoemd.
Ook werd de bedoeling van het Gouvernement om door dezo

gelijkstelling het Roomsch - katholijke kerkgenootschap niet te

kwetsen, geenszins bereikt, omdat onderden schijn van eene alge-

meene regeling
,
het toch vooral

,
zoo niet uitsluitend dit kerkge-

nootschap is
,
waartegen praeventive maatregelen mogelijk worden

gemaakt. De daartoe betrekkelijko bepalingen waren voorts vooral

ook daarom af te keuren, omdat zij wel schijnbaar de uitwendige
regeling betroffen

,
maar toch, gelijk reeds vroeger is aangemerkt,

om het naauw verband, bij het bedoelde kerkgenootschap tusschen
vorm en wezen bestaande

,
op het godsdienstig gebied zelf ingre-

pen
, en omdat het daarbij in allen gevalle punten gold , die niet

eenzijdig door den Staat kunnen worden geregeld. Van eene
andere zydo heeft men intusschen volgehouden, dat, moge ook al

de bisschoppelijke hiërarchie tot het wezen der Roomsch-katholijko
Kerk behooren

,
de territoriale indeeling en wat daarmede in

onmiddellijk verband staat daartoe niet kan worden gebragt.

Sommige leden , die het denkbeeld om het toezigt op de kerk-

|

genootschappen door eene wet te regelen, niet geheel af keurden,

I

gaven toe , dat de redactie der tegenwoordige in meer dan één
|
opzigt eene gevaarlijke strekking voor de vrijheid en zelfstan-

j

igheid der kerkgenootschappen had. Dit gevaar bestond
, hunnes

I

inziens , ook daarin , dat de wetgever wel tusschen beide trad

,

maar op eene wijze, die ten slotte alles aan de willekeur van het
uitvoerend gezag overliet

,
zoodat de wet onmiskenbaar eene arbi-

traire strekking had.

Het meest algemeen was de bedenking , dat de voorgedragen
wet , indien zij eene regeling moest bevatten van de betrekking
tusschen den Staat en de kerkgenootschappen, als zeer onvolledig

is aan te merken. Dan toch behoorden daarin, onder andere, be-
palingen voor te komen;

a. omtrent het beheer der kerkgoederen en kerkelijke fondsen

,

waartoe de tweede der reserves in het besluit van 23 Maart 1852
tot goedkeuring van het Algemeen Reglement der Hervormde
Kerk, betrekking heeft, en welke aangelegenheid in het Fransche
decreet van 30 December 1809 concernant les fabriques , in Lim-
burg nog in werking, geregeld wordt;

b. omtrent de onderwerpen , bij het besluit van 16 Augustus
1824 geregeld, welk besluit thans toch wel niet als vervallen zal

moeten worden beschouwd

;

c. omtrent het bezit van goederen in de doode hand, waar-
omtrent èn uit een staathuishoudkundig èn uit een fiscaal oog-
punt bepalingen noodig schijnen ;

d. omtrent het staatstoezigt op kloosters, seminaiien, geestelijke

opvoedingsgestichten enz., dat thans zeer zeker onvolledig wordt
geoefend, en waaromtrent toch wettelijke bepalingen uit meer dan
één oogpunt zeer wenschelijk zouden zijn;

e. omtrent de betrekking der bestaande kerkgenootschappen
tot den Staat; bij de behandeling van welk punt men bepaald
vroeg

,
wat er worden zou van de meermalen vermelde reserves

bij de goedkeuring van het reglement der Hervormde Kerk: zou-
den die, na het tot stand komen der tegenwoordige wet, als ver-

vallen te beschouwen zijn, dan wel voortdurend van kracht b!y-

ven ? en

f. omtrent de verantwoordelijkheid volgens de wet bij de
afkondiging van kerkelijke voorschriften, waarvan art. 170 der
Grondwet spreekt ; welke verantwoordelijkheid in den tegenwoor-
digen toestand onzer wetgeving niet kan geacht worden te bestaan.

Er waren intusschen verscheiden leden, die, terwijl zij het be-

staan dezer leemten in onze wetgeving en de wenschelijkheid der

aanvulling daarvan geenszins ontkenden, de meening voorstondeu,

dat men, om billijk te zijn, zich bij de beoordeeling der wet op
het standpunt der Regering plaatsen moest. Deze had daarbij

geenszins alles willen regelen wat slechts eenigermate tot de be-

trekking tusschen Kerk en Staat in verband staat, maar meer
bepaald zoodanige voorschriften willen geven , waardoor ten aan-

zien der kerkgenootschappen botsing voorgekomen en orde en rust

gehandhaafd konden worden. Hield men dit in het oog, dan kon
de wet geacht worden aan de behoefte te voldoen.

Bepalingen omtrent kloosters
,
geestelijke opvoedings-gestichten

enz. behoorden daarenboven, hunnes inziens, meer te huis in

eene wet op het regt van vereeniging ; terwijl onder de opge-

noemde onderwerpen de zoodanige waren, die moeijelijk anders

dan bij cene speciale wet konden worden geregeld, gelijk bijv. het

leggen eener belasting op de goederen in de doode hand.

De enkele leden, die de meening voorstonden dat geene afzon-

derlijke wet omtrent de kerkgenootschappen noodig is, maar dat

deze aan de algemeene bepalingen omtrent vereenigingen onder-

worpen moeten zijn , wilden dien ten gevolge de opgenoemdo
onderwerpen of sommige daarvan by de wet , volgens art. 10 der

Grondwet vereischt, geregeld hebben. De aard dier onderwerpen
maakte dit ook wenschelijk en noodig. Door cene algemeene rege-

ling vervalt geheel en al het exceptionele en hatelijke, aan bijzon-

dere bepalingen voor zaken , met de godsdienst in verband , ver-

knocht.

Met opzigt tot den tekst van het wets-ontwerp is het volgende

in het midden gebragt.

Considerans. Niet enkel de leden, die eene wet als deze strijdig

met de Grondwet achten, maar ook zij, die het er voor houden,

dat de bestaande omstandigheden niet volstrekt tot de thans in-

geroepene tusseheukomst der wetgeving hadden behoeven te leiden

,

maakten, bezwaar tegen het vooruitzetten der noodzakelijkheid in

den aanhef der wet. De laatstgenoemden zagen daarvoor liever

eene zachtere uitdrukking gekozen. Men zou voorop kunnen stel-

len, dat het vaststellen van wettelijke bepalingen wenschelijk is.

In verband met het gevoelen ,
dat aan de wet ligt eene te

limitative uitlegging zou kunnen worden gegeven , wenschte men
gesproken te hebben niet van icettelijke bepalingen in ’t algemeen,

maar van reniije wettelijko bepalingen.

» op dit onderwerp bestaande verordeningen.” Het is eenigzins

onduidelijk voorgekomen, wat hierdoor onderwerp zij te verstaan.
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Waarschijnlijk wordt de inhoud van het Vide hoofdstuk der Grond-
wet bedoeld. Maar zou dan, in verband met art. 16 van het ont-

werp, daaruit niet kunnen worden afgeleid
,
dat alle totdat hoofd-

stuk der Grondwet betrekkelijke verordeningen zijn afgeschaft ?

Dit zou tot gevaarlijke gevolgtrekkingen leiden.

Art. 1. I. Ofschoon vele leden verklaarden zich met het eerste

gedeelte van dit artikel, waarbij aan de kerkgenootschappen vol-

komene vrijheid wordt gelaten om zich te organiseren
,
gaarne te

verecjnigen ,
werd het door anderen uit onderscheidene gezigtspunten

bestreden ,
of althans de redactie niet gelukkig genoemd.

De eerste aanmerking was, dat wanneer, zoo als hier geschiedt,

de wetgever zich zelven de bevoegdheid toekent , om eene vrijheid

te laten bestaan , daaruit volgt, dat dezelfde wetgever die vrijheid

later geheel of gedeeltelijk zou: kunnen ontnemen. Zoo iets achtten

verscheidene leden
,
vooral bij dc zaak die het hier geldt , hoogst

bedenkelijk. Het regt der kerkgenootschappen op zelfstandig be-

staan en op vrije regeling in zaken van zuiver godsdienstigen aard
staat

,
zeiden zij

, hooger dan eenige wet. Hier gold een soort-

gelijk bezwaar als in der tijd tegen de voorgedragene armenwet
is gemaakt, waarbij insgelijks het regt der hoogere kerkbesturen
werd erkend om binnen bepaalde grenzen voorschriften aan de
ondergeschikte armbesturen te geven ; terwijl men meende dat

zulk eene erkentenis overtollig en gevaarlijk was. Uit dit oogpunt
scheen de hier gebezigde uitdrukking : vrijheid wordt g-elatü.v—
eene uitdrukking, waaraan toch ontnemen • van vrijheid overstaat—
dubbel bedenkelijk.

Geheel in tegenovergestelden geest verklaarden andere leden

zich met het denkbeeld om aan de kerkgenootschappen volkomene
vrijheid tot organisatie te laten

,
niet te kunnen vereenigen

,
tenzij

het voorbehoud
,
waarvan het laatste gedeelte van het artikel

melding maakt , algemeen wierd. De Regering , zeiden “zij
,
voert

het beheer over den geheelen Staat in het belang van allen. Kan
men nu toelaten, dat invloedrijke, onafhankelijke ligchamen in

den Staat optreden en zich geheel vrijelijk ontwikkelen
,
zonder

dat hunne vestiging of inrigting vooraf aan de goedkeuring der
Regering onderworpen zij en deze haar veto daarover kunne uitbren-

gen ? Deze leden geloofden dit niet, en wenschten dus de verplig-

ting om goedkeuring der vestiging of inrigting aan de Regering
te vragen onbepaald aan al zulke ligchamen te hebben opgelegd.
In de Grondwet kwam, hunnes inziens, niets voor, wat aan den
Staat het regt ontnam om zoo iets te vorderen. Het nut der zaak
was niet twijfelachtig. Het geval kon zich voordoen

, dat de
Regering in het volbrengen harer taak om aller belang te behartigen,
gedwarsboomd werd door een kerkgenootschap, dat, ten gevolge
van gewetensbezwaren, tegenstreefde, in plaats van mede te werken.
Wat de redactie betreft, vroeg men, waarom hier in den aan-

hef van de onderscheidene kerkgenootschappen wordt gesproken
,
en

niet, gelijk in de Grondwet, van: alle kerkgenootschappen. Men
deed deze vraag te meer, omdat het niet zoo duidelijk was, of
alleen de bestaande dan wel ook de nieuw op te rigten kerkge-
nootschappen werden bedoeld. Het is denkbaar , dat zich hier een
nieuw kerkgenootschap vormt, welks vestiging in het belang van
den Staat dadelijk moet worden tegengegaan. Alverder scheen
het twijfelachtig, wat in eene wet als deze het criterium van een
kerkgenootschap is. Zou, als zoodanig, ook eene enkele kerkelijke
gemeente kunnen worden beschouwd? Bij de Doopsgezinden
staan al de gemeenten op zich zelve en vormen zij wel eene soort
van broederschap, maar toch geen eigenlijk kerkgenootschap,
onder een bepaald bestuur. Ook de Christelijke Afgescheidene
gemeenten verdeden zich, door nieuwe afscheiding, in menig-
vuldige vereenigingen.

Het woord: organiseren werd door sommige leden met opzigttot
de kerkgenootschappen niet gelukkig gekozen geacht, of ten minste
nadere opheldering te behoeven. Dat woord komt in de Grond-
wet niet voor. In allen gevalle schijnt, opdat de uitvoerende
magt behoorlijk kunne onderscheiden, noodig uit te maken, welke
wijzigingen in de inwendige inrigting van het kerkgenootschap
als eene organisatie daarvan moeten worden beschouwd en welke
niet, alsmede of het hier alleen toekomstige organisatie geldt. Nog
heeft men bepaald gevraagd, ook met verwijzing naar het vroeger
deswege in dn Kamer verhandelde, of het collatieregt en het regt
tot approbatie van beroepingen tot de organisatie van een kerk-
genootschap behoort.

II. Als tweede hoofdbepaling treft men in het artikel de ver-
pligting aan tot dadelij ke

, volledige mededeeling der organisatie
van het kerkgenootschap aan den Koning. Al aanstonds is op-
gemerkt

, dat niet is aangeduid, wie de mededeeling moet doen.
Voorts keurde men het vrij algemeen af, dat in een voorschrift
als ..het tegenwoordige , hetwelk in art. 10 eenc poenale sanctie
schijnt te erlangen, zulk eene onbestemde uitdrukking als die van
dadelijke gebezigd wordt. Een termijn zou behooren te worden
gesteld, binnen welken de mededeeling moet plaats hebben. —
Maar wat beteekent

,
vroeg men verder

, de volledige mededeeling
der organisatie, niet enkel wat de godsdienstoefening, maar ook

wat de godsdienst
,

en dus de kerkleer zelve , betreft ? Laat het
zich denken

, dat in dien zin mededeeling der organisatie bijv. van
het Roomsch-katholijke kerkgenootschap kan geschieden ? Op deze

laatste aanmerking is echter geantwoord, dat men zich hier geene
schrikbeelden moest vormen. Men wilde de redactie van het

thans behandelde gedeelte van het artikel niet in allen opzigte

onder zijne bescherming nemen, maar hield het er toch voor,
dat

,
als eenmaal de mededeeling van de reglementen der kerk-

genootschappen verpligtend was gesteld, bij die reglementen ook
de hoofdtrekken der leer moesten worden opgegeven. Dit was
noodzakelijk, opdat later omtrent de identiteit van het kerkge-
nootschap geen twijfel zou kunnen bestaan, en opdat de Regering
zou kunnen beoordeelen

,
of tot de kerkleer punten behooren

,
strij -

dig met de wetten van den Staat.

Overigens waren er verscheidene leden
,
die zelfs reeds de bloote

mededeeling der organisatie als praeventief veroordeelden en strij-

dig achtten met de vrijheid en zelfstandigheid der kerkgenoot-
schappen ; terwijl enkele anderen , die alleen in de wet op het regt

van vereeniging bepalingen als de thans voorgedragene op hare
plaats zouden achten

,
de meening voorstonden

,
dat geene mede-

deeling van reglementen of van de inwendige inrigting van kerk-
genootschappen te pas kan komen , dan voor zoover zoodanige
verpligting aan alle vereenigingen zonder onderscheid wordt op-
gelegd.

III. De derde hoofdbepaling van het artikel bestaat in het

opleggen der verpligting tot het vragen van goedkeuring op zooda-
nige verordeningen

,
waarvan de uitvoering niet zonder medewer-

king van het staatsgezag kan plaats hebben. Sommige leden konden
niet nalaten daarbij aan te merken, dat hier weder eene bepaling
voorkomt, zoo als men er meer, ook in onze Grondwet en in

’t algemeen in de staatsregelingen van den nieuweren tijd
,
aantreft

,

waarvan het laatste lid het eerste zoo goed als vernietigt : volkomen
vrijheid wordt verleend, maar goedkeuring van het s'taatsgezag

,

en dus beperking van, inbreuk op die vrijheid staat daartegen over.

Wat de bepaling zelve betreft
,
uit den aard der zaak toonden

zich daartegen de meesten dergenen gestemd ,
die praeventive maat-

regelen ten aanzien der kerkgenootschappen voor strijdig hielden

met de Grondwet. Maar ook onder degenen ,
die praeventie geoor-

loofd of niet verboden achtten, waren er velen
,
naar wier oordeel

het tegenwoordig voorbehoud veel te onbestemd
,
veel te onduidelijk

was om daaraan hunne toestemming te kunnen geven. De bedoeling

der Regering kon geene andere zijn
,
dan goedkeuring noodzakelijk

te maken voor bepalingen
, niet van zuiver godsdienstïgen aard

,

maar die tot het gemengd terrein behooren, waar de Staat en de
Kerk elkander ontmoeten. Maar dan was het ook blijkbaar,

dat alle waarborgen voor de zelfstandigheid der kerkgenootschappen
zouden worden gemist, indien niet, althans in hoofdtrekken, kon
worden opgegeven , welke bepalingen onder deze categorie te rang-
schikken zijn. Was dit on mogelijk, goedkeuring of niet-goed-

keuring en dus ook uitvoering of niet-uitvoering van de regeling

der kerkgenootschappen zou voortaan van de willekeur of ten

minste van eene eenzijdige beslissing des Gouvernements af-

hankelijk zijn. Veel liever dan de bevoegdheid van het staats-

gezag zoo ver uit te strekken, zouden eenige leden willen,

dat het denkbeeld in de wet wierd gebragt , om de kerkgenoot-
schappen te verpligten tot het treden in gemeen overleg met het

staatsgezag over alle punten
, die tot Let gemengd gebied

,
waar-

van hier sprake moet zijn , behooren.
Men vroeg in eene der Afdeelingen, of in de schatting der Re-

gering onder de bepalingen
, waarvan de uitvoering niet zonder

medewerking van het staatsgezag kan plaats hebben ,
ook die van

finantielen aard behooren
;
zoo ja, of daaruit dan niet indirect

de noodzakelijkheid der goedkeuring door de Regering van de
benoeming der godsdienstleeraren zou volgen

;
hetgeen weder in

strijd zou zijn met de bepaling van art. 3 van liet wets-ontwerp,
volgens hetwelk de toestemming des Konings tot het bedienen
der openbare godsdienst alleen voor vreemdelingen gevorderd
wordt. Men wees voorts in die Afdeeling op den bijzonderen toe-

stand van het Hervormd kerkgenootschap. Daarbij is tot nu toe

bijna alles wat de inwendige regeling betreft door Koninklijke
besluiten bepaald of goedgekeurd. Die toestand is door het nieuwe
reglement der Hervormde Kerk niet opgeheven, ook uit hoofde der
reserves , waaronder daaraan de bekrachtiging des Konings is ver-
leend. Maar nu zou het gevolg zijn, dat ten aanzien der regeling
van dat kerkgenootschap bijna geene enkele verandering zou kun-
nen worden gemaakt, waartoe de medewerking van het staatsgezag
niet zou noodig zijn, en dat dus Koninklijke goedkeuring hier regel
zou blijven.

Nog een laatste hoofdbezwaar werd door velen in ’t midden
gebragt. Men vroeg, of het vorderen Van de goedkeuring des
Konings omtrent de bepalingen, waarvan de uitvoering niet zonder
medewerking van het staatsgezag kan plaats hebben , in dien zin

moet worden verstaan, dat zoolang die goedkeuring niet was
verleend, de nieutve regeling van het Kerkgenootschap hangende
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bleef. Ware dit de bedoeling, dan zou het staatsgezag door de
vis inertiae het onmogelijk kunnen maken

, dat een kerkgenoot-
schap eene nieuwe organisatie in werking bragt. Er behoorde
dan ten minste een termijn te worden gesteld, binnen welken
de gevraagde goedkeuring moest worden verleend of geweigerd.

IV. Gedurende deze wisseling van gevoelens werden door de

leden
,

die praeventief toezigt op de inrigting der kerkgenootschap-
pen geoorloofd of niet verboden achtten

, verscheidene denkbeelden
aan de hand gegeven

, door welker opvolging de tegen het artikel

bestaande zwarigheden uit den weg te ruimen waren.
De bedenking, dat niet was uitgedrukt door wie de volledige

mededeeling der organisatie moest worden gedaan ; was, zeide

men gemakkelijk weg te nemen door in de wet deze verpligting

op te leggen aan de hoofden , bestuurders
,

bewindvoerders of

voorgangers van het kerkgenootschap.
Het bezwaar tegen het voorbehoud aan het slot van het artikel

verloor, naar het gevoelen van velen, grootendeels zijne kracht,
als men lette op de uitdrukking der Memorie van Toelichting

,

waar de Regering te kennen schijnt te willen geven, dat door
dat voorbehoud niets anders bedoeld wordt, dan » het ontnemen
van alle waarde aan voorschriften, waarbij, zonder goedkeuring
des Konings, over de medewerking van het staatsgezag is be-
schikt.” Daar intusschen eene memorie van toelichting voor de
uitlegging eener wetsbepaling geen beslissend gezag heeft

,
gafmen

in bedenking
,
om de bedoelde woorden van dat stuk op de eene

of andere wijze in de wet zelve op te nemen en daardoor het voor-

behoud aan het einde van het artikel te doen vervangen. Van eene

andere zijde erkende men, dat daarin eene groote geruststelling

zou gelegen zijn
; maar het liet zich toch niet ontveinzen

,
dat

het eigenlijk een ongerijmd denkbeeld was, van de onderstelling uit

te gaan , dat een kerkgenootschap over de medewerking van het

staatsgezag zou kunnen beschikken , zonder dat dit staatsgezag

vooraf daarin was gekend. Men antwoordde, dat dit bezwaar
tot zekere hoogte ware weg te nemen door het denkbeeld der

Memorie van Toelichting anders uit te drukken. De wet zou
kunnen inhouden

, dat zoolang de bepalingen
,
waarvan de uit-

voering niet zonder medewerking van het staatsgezag kan plaats

hebben , de goedkeuring des Konings niet hebben verkregen
,

die

bepalingen ten aanzien van den Staat geacht worden niet te

bestaan.

De leden
,
die

, waar het bepalingen geldt van gemengden aard,

het denkbeeld van gemeen overleg in de wet wilden hebben
gebragt

,
gaven in overweging om in het eerste artikel niets an-

ders op te nemen dan de verpligting tot volledige kennisgeving

en dan een nieuw artikel te laten volgen, inhoudende, dat de

bepalingen , welke naar buiten werken en in betrekking staan tot

den Staat en de andere kerkgenootschappen
, in gemeen overleg

van den Staat met die kerkgenootschappen worden geregeld en

vastgesteld. Men zou, volgens dit denkbeeld, er bij kunnen
voegen, dat de bestaande kerkelijke organisatien en reglementen,
die met medeweten en goedkeurytg der Regering zijn vastgesteld,

verbindend blijven
,
ook wat de naar buiten werkende en tot den

Staat en de andere kerkgenootschappen betrekkelijke bepalingen

betreft , tot dat omtrent die bepalingen nader met gemeen overleg

zal zijn beslist.

In eene der Afdeelingen was een lid, die, om duidelijk te ma-
ken, hoe hij art. 1 der wet zou wenschen ingerigt te zien, de

volgende redactie daarvan mededeelde :

» Alle bestaande en nog op te rigten kerkgenootschappen ge-

nieten volkomene vrijheid, hunne inrigting, bestuur en de uit-

oefening hunner godsdienst
,
naar goedvinden te regelen.

» De verordeningen
,
daartoe reeds vastgesteld , worden

,
binnen

eene maand na de afkondiging dezer wet, aan Ons medegedeeld.

» De nieuw te makene worden , vóór dat zij in werking wor-

den gesteld, insgelijks ter Onzer kennis gebragt.

» Die mededeelingen geschieden, opdat Wij bcoordeelen. of die

verordeningen iets inhouden strijdig met de wetten, of nadeelig

voor de openbare orde en rust van den Staat.

)i Binnen drie maanden na die kennisgeving doen Wij van Onze
goed- of afkeuring blijken door een besluit, na ingewonnen advijs

van den Raad van State door Ons genomen en in het Staatsblad

geplaatst.

» Wanneer met het einde dezer drie maanden zoodanig besluit

in het Staatsblad niet is verschenen , wordt de medegedeelde

verordening gehouden te zijn goedgekeurd.

» De afgekeurdo verordening houdt op te werken of treedt niet

in werking.”

De onderscheidene denkbeelden, in deze redactie uitgedrukt,

vonden in de Afdcelingt waar zij Averd medegedeeld, bij eenigen

bijval. liet bezwaar omtrent de onduidelijkheid van art. 1 van
het ontwerp van wet Averd daardoor weggenomen. Andere leden

stemden dit laatste gaarne toe, maar verklaarden tevens nimmer
hunne toestemming te zullen geven, dat, gelijk bij het opvolgen

der geopperde denkbeelden het geA'ul zou zijn, nog veel verder

I wierd gegaan dan de Regering zelve wilde
, en zoo doende aan do

vrijheid en zelfstandigheid der kerkgenootschappen een einde zou
worden gemaakt.

Art. 2. De groote meerderheid der ledep heeft zich tegen dit

artikel, zoo als het daar ligt, verklaard.

Men noemde het hoofddenkbeeld, waarvan daarbij wordf
uitgegaan, onzedelijk. Dat hoofddenkbeeld is toch geen ander,
dan om een eenmaal afgelegden eed door eenen opvolgenden krach-
teloos te maken

,
en dus

,
Avat toch wel nooit de bedoeling van het

Gouvernement kan zijn, tot zekere hoogte aanleiding te geven
tot meineed. Zoo iets streed tegen alle goede beginselen omtrent
den eed, ook tegen die van onze burgerlijke wetgeving, volgens '

welke men in het opleggen van den eed spaarzaam en omzigtig
moet zijn en zelfs in sommige gevallen het afleggen daarvan ver-
boden wordt.

In de tAveede plaats zou de bepaling geen doel treffen. Gesneld
dat er geestelijken Avaren, die bij de aanvaarding hunner bediening

,

een uit het staatkundig oogpunt bedenkelijken eed hadden afgelegd,

dan zouden dezen zich door den eed aan de Kerk oneindig meer
gebonden achten , dan door alle later hun van de zijde van het

staatsgezag opgelegde eeden. De waarlijk gemoedelijken zouden
weigeren den nieuwen eed te doen , en uit zulk eene eedsweige-
ring zouden

,
in verband met de toepassing van strafbepalingen

,

gevaarlijke gevolgen voor de rust van den Staat kunnen ontstaan.

Men kon dan ook Jiet vermoeden niet van zich Averen , dat niet

ligt tot de uitvoering van eene bepaling
,
als de thans voorgedra-

gene, zou worden overgegaan.

Zelfs het facultative van het artikel verhoogde de bedenkelijke
strekking daarvan. Daardoor Averd de toepassing eene beleediging

voor iederen bedienaar van de godsdienst , die daaraan onderAvor-
pen Averd. Deze werd toch op die Avijze in eenen staat van
wettelijke verdenking geplaatst. Had men bij het ontAverpen ’van
het artikel bepaalde bedienaren der godsdienst op het oog, dan
Avare het nog veel beter geAveest , die te noemen.
Sommige leden antAA-oordden op dit laatste, dat, ofschoon

zulks nergens met zooveel woorden Averd uitgedrukt, er toch Avel

geen tAvijfel aan kon bestaan, dat men bij het opstellen van het
artikel uitsluitend de Roomsch-katholijke bisschoppen en de door
dezen afgelegden eed op het oog had gehad. De geheele bepaling
was, volgens deze leden, het uitvloeisel van verkeerde begrippen
en schrikbeelden, die men zich omtrent de beteekenis van som-
mige uitdrukkingen in den óissekoppelijken eed had gevormd

;

schrikbeelden, door de ondervinding hier te lande van de houding
en het gedrag der Roomsch-katholijke bisschoppen als staatsbur-

gers geheel gelogenstraft. Was dit intusschen de bedoeling van
het artikel, dan rees daartegen een nieuw bezwaar en was het

lijnregt strijdig met de gelijke bescherming, aan alle kerkgenoot-
schappen in het Rijk bij de Grondwet toegezegd.

Ook van de zijde der leden , die zich voor het artikel niet gunstig

gestemd toonden, Averd tegen dit laatste aangevoerd, dat gelijkheid

van bescherming ongelijkheid van toezigt niet uitsluit, maar dat

integendeel het toezigt zich regelen moet naar den aard en de uit-

gestrektheid van het kerkgenootschap. De pligten der Regering
zullen wel geheel anders zijn met opzigt tot het Hervormd kerk-

genootschap, Avaartoe het grootste deel der bevolking behoort

,

dan tegenover weinig talrijke genootschappen, bijv. tegenover do

Kwakers, welke gezindheid hier te lande hoogstens enkele leden

telt.

Tevens deed men opmerken , dat het opleggen aan de Roomsch-
katholijke bisschoppen van eenen staatkundigen eed geen onge-

hoord of met de gebruiken hunner Kerk geheel strijdig denkbeeld

was. De concordaten van 1801 en van 1827 behelzen daaromtrent

eene stellige bepaling. Die antecedenten moesten dan ook het

denkbeeld verwijderen, dat de thans behandelde bepaling de strek-

king zou kunnen hebben, om geestelijken in eenen staat van Avet-

telijke verdenking te stellen. Men moest bij geheel de beoordeeling

van dit punt niet vergeten, dat in den bisschoppelijken eed, ten

minste zoo als die vroeger werd afgelegd, uitdrukkingen voor-

ltAvamen, voor andersdenkenden van eenen ontrustenden aard, en

dat het dus zoo ongerijmd qf zelfs zoo stuitend niet was eene

poging te doen tot geruststelling in dit opzigt van een groot deel

der natie.

In den geest der bedenking, dat gelijkheid van bescherming on-

gelijkheid van toezigt allezins toelaat, zou men, indien het artikel

behouden moest blijven, verlangen dat het regt van den Koning
om den eed op te leggen, beperkt Avierd tot zoodanige geestelijken,

die eenen eed afgelegd hebben aan een buitenlandsch geestelijk

gezag.

Intusschen waren er verscheidene leden, die juist met het oog

op het te dezer zake voorgevallene, verklaarden, dat hier vooral

gemeen overleg met het kerkgenootschap, t welk men meer bij-

zonder op het oog had, do voorkeur verdiende boven eene Avets-

bepaling, die óf niet ten uitvoer zou Avorden gebragt óf Avelker

uitvoering tot groote moeijelijkheden aanleiding zou kunnen geven.
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Door verscheidene leden werd het denkbeeld geopperd, om het

afleggen van den eed van trouw aan den Koning en van gehoor-

zaamheid aan de wetten van den Staat voor alle bedienaren der

godsdienst, zonder onderscheid, verpligtend te maken. Langs

dien weg zou al het exceptionele en willekeurige van het voor-

schrift vervallen. De meeste leden zagen echter. in deze uitbrei-

ding groot bezwaar. Er zou daardoor eene zijdelingsche blaam

op de°bedienaren der godsdienst in het algemeen worden gewor-

pen. De eer van den geestelijken stand zou, zonder eenige wezen-

lijke aanleiding, worden aangerand en men zou dus hooggaande

klagten uitlokken. Daarenboven zou men stuiten op de moeije-

lijkheid, wie al onder bedienaren der openbare godsdienst moesten

worden verstaan. Er zijn vele kerkelijke of geestelijke betrek-

kingen en bedieningen bij de onderscheidene kerkgenootschappen,

van welke het niet uitgemaakt is
,

of de personen ,
die ze be-

kleeden en vervullen, niet bedienaren der godsdienst kunnen

genoemd worden. Langs dien weg zou men tot het opleggen

van eenen eed nagenoeg aan alle staatsburgers komen..

Zoo het artikel behouden moest blijven, zouden. sommigen daarin

die verandering gebragt wenschen te zien
,
dat in plaats van den

Commissaris des Konings, de Minister van Eeredienst met het

afnemen van den eed aan den bedienaar van de openbare gods-

dienst belast wierd. „ , ,

Een 'me leden hebben ter gelegenheid van dit artikel de vraag

aan de° Regering gedaan willen hebben, of Roomsch-katholijke

bisschoppen
0

hier te lande geen voorafgaand verlof des Konings

tot het aanvaarden van hunne betrekking noodig hebben, iaj

grondden deze vraag op het bepaalde bij art. 1 van het Iranso.h

Keizerlijk decreet van 7 Januarij 1801, hetwelk hier te lande is

executoir verklaard. Daar leest men : » En exécution de 1’art. 17

du Code Napoléon nul ecclésiastique ne pourra poursuivre ni ac-

cepter la collation dun évêché in partibus faite par le Pape ,

s’il n’y a été préalablement autorisé par Nous sur le rapport de

Notre Ministre des Cultes.” De bedoelde leden deden daarbij op-

merken, dat dit decreet gegrond is
,
niet op het tusschen den Paus

en den Keizer gesloten concordaat, maar op art. 17 van het Code

Civil ,
hetwelk woordelijk eensluidend is met art. 9 n°. 2 van het

Burgerlijk Wetboek en art. 10 § 2. van de wet van 28 Julij 1850

(Staatsblad n°. 44); dat het decreet wel geacht zou kunnen wor-

den kracht te hebben verloren door de invoering van het Neder-

landsche Burgerlijke Wetboek, maar vooral in verband met het

beginsel ,
daarin uitgedrukt ,

dat een Roomsch-katholijk bisschop

beschouwd wordt zijne benoeming van eene vreemde. regering ont-

vangen te hebben, opmerking verdient; en dat zoo in het decreet

alleen van bisschoppen in partibus ,
niet van gewone bisschoppen,

gesproken wordt, zulks daaraan toe te schrijven is, dat de laat-

Bten, krachtens het concordaat, door den Keizer zelven werden

benoemd.
Andere leden ,

ofschoon zich tegen het doen der vraag aan de

Redering geenszins verzettende, zagen hier weder eene dier opra-

kelingen van Napoleontische besluiten, welke voor hun gevoel

altij d°iets stuitends hebben, en gelijk reeds vroeger is aangemerkt,

in het belang eener goede en milde toepassing der Nederlandsche

Grondwet niet wenschelijk zijn.

Art. 3. Twee hoofdaanmerkingen zijn tegen dit artikel ge-

maakt. In de eerste plaats meent men ,
dat ook hier weder te

veel aan de willekeur der uitvoerende magt wordt overgelaten,

en dat er ten minste eenige regels behoorden te. worden gesteld,

naar welke het Gouvernement zich bij zijne beslissing over het al

dan niet toelaten eens vreemdelings tot het bedienen der openbare

godsdienst zou belmoren te gedragen. In de tweede plaats kon

men het niet goedkeuren ,
dat hier van het bedienen der openbare

godsdienst gesproken werd ,
niet van het bekleeden eener vaste

kerkelijke bediening. Onder het bedienen der openbare godsdienst

kon ook het vervullen der betrekking van voorlezer, voorzanger,

koorknaap enz. worden begrepen. Aan den anderen kant, zou de

strenge toepassing van het artikel ten gevolge hebben, dat bijv.

een Fransch predikant voortaan geene enkele maal in de eene of

andere Waalsche gemeente hier te lande zou mogen prediken,

zonder uitdrukkelijke toestemming des Konings. Evenzoo zou de

bepaling hoogst belemmerend worden voor vreemde Roomsch-

katholijke geestelijken, die door ons land reizen, vooral ook. in

verband met de op priesters van die gezindheid rustende verplig-

ting omtrent het dagelijksch lezen der mis. Als men aan deze en

dergelijke gevolgen der voorgestelde bepaling dacht ,
kon men naau-

welijks gelooven, dat het de bedoeling der Regering was, zoo

ver te gaan. Er was dan toch ook iets ongerijmds in, dat in een

land als het onze ,
waar geenerlei onderzoek van de voortbreng-

selen der drukpers mag plaats hebben ,
eene enkele predikatie zou

kunnen worden belet.

Verscheidene leden toonden zich intusschen gunstiger voor het
"
artikel gestemd. Tot nu toe bezit de Regering de magt, om aan

eenen vreemdeling het geven van onderwijs te beletten, en waarom

zou zij dan ook eenen vreemdeling niet van den kansel kunnen
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weren? Het zou, volgens sommigen, zoo moeijelijk niet zijn aan

te toonen ,
dat er gevallen kunnen bestaan en hebben bestaan

,

waarin de prediking van vreemde geestelijken de openbare rust

en orde eenigermate in gevaar brengt. Het denkbeeld werd zelfs

geopperd, om de bepaling nog te versterken, door daarin de woor-

den: » dan na daartoe Onze toestemming te hebben verkregen te

veranderen in : dan met Onze toestemming . Het zou dan blijken

,

dat de eenmaal verleende toestemming ,
in geval van misbruik

,

weder kan worden ingetrokken.
>

Men heeft voorts gevraagd ,
of men te regt uit dit artikel heeft

op^emaakt, dat een Nederlander voortaan ,
om als bedienaar der

godsdienst op te treden
,

geenerlei toestemming of goedkeuring

van het openbaar gezag noodig kan hebben.

Art. 4. Verscheidene leden keurden de hier voorkomende be-

palingen geheel overbodig en vonden het zelfs eenigermate onge-

rijmd, dat zij in eene Nederlandsche staatswet wierden opgenomen.

Het voorschrift van het 1ste lid was iets wat van, zelf sprak, en

bij het 2de gold het eene zaak van blooten vorm, waarin,, zoo

noodig, door administrative verordeningen kon worden voorzien.

De meeste leden ,
die zich over het artikel uitbeten ,

waren

echter van een ander gevoelen. De Engelsche wet.omtient et

voeren van geestelijke titels,' die daar na een levendigen strijd. is

tot stand gebragt, behelst bijna niets anders dan hetgeen hier

voorkomt, tiet is zoo geheel ongerijmd en zonder voorbeeld met,

dat geestelijken , op grond van hunnen kerkdijken titel en waar-

digheid ,
aanspraak maken op voorregten en op voorrang zoowel

tegenover de wereldlijke overheid, als tegenover geestelijken van

andere kerkgenootschappen. Zoo iets onmogelijk te maken was,

ook met het oog op de hier te lande bestaande omstandigheden,

raadzaam en nuttig. Ook het 2de lid van het artikel betrof meer

dan eene zaak van etiquette en vorm. Daardoor werd net aan

de uitvoerende magt onmogelijk gemaakt ,
om immer waardig-

heden, die bloot kerkdijk behooren te zijn, als van wereldlijken

aard te beschouwen en te erkennen.
.

Art. 5. Ook de hier voorkomende bepaling is, op grond dat

men ze als geheel overbodig moest aanmerken, bestreden, do.ch

heeft daarentegen, om soortgelijke redenen als bij art. 4 zijn

aangevoerd, verdediging gevonden.

Art. 6. Over de ware beteekenis van het 1ste lid van dit

ariikel heerschte verschil van gevoelen. Men kon het zoodanig

opvatten, dat daarbij ’s Konings tusschenkomst nood.zakelijk werd

gemaakt voor de oprigting, aanwijzing of verandering der zetels

of standplaatsen, niet van iederen bedienaar der godsdienst, maar

alleen van dengene ,
die zijn kerkgenootschap vertegenwoordigt,

en dat dus de bepaling, behalve op kerkelijke vergaderingen, ia

het kerkgenootschap vertegenwoordigen, .alleen sloeg op dusgenoemde

hooge geestelijken. Was dit de wezenlijke zin der bepaling, dan

bleven nog wel vele leden ook hier eene ongeoorloofde tus-

schenkomst der Regering in bloot
,

kerkelijke zaken zien
,

.mis-

schien alleen dan eenigermate gewettigd ,
wanneer het betrekkingen

gold, waaraan rijksbezoldiging verknocht was ,
maar zou. toch da

meerderheid geen overwegend bezwaar in het voorschrift zien.

Velen zouden echter het ook dan nog niet kunnen aannemen

,

tenzij daarbij melding wierd gemaakt van een voorafgaand overleg

met de betrokkene kerkgenootschappen of
.

kerkelijke personen.

Zoodanig beperkt, scheen hier aan het uitvoerend gezag eene

bevoegdheid te worden gegeven, allezins overeenkomende met zijne

verpligting om de openbare rust en orde te helpen handhaven en

stoornis daarvan zooveel mogelijk te voorkomen. Sommige, leden

drukten deze onderscheidene denkbeelden in het. voorstel uit , om

de bepaling aldus te lezen: » Synodale vergaderingen of Hoo en,

die kerkgenootschappen vertegenwoordigen of besturen ,
vestigen

zich, binnen hun kerkelijk gebied, niet dan ter plaatse, welke vv.ij
,

na met hen gehouden overleg, hebben geoordeeld daartoe geschikt

te zijn in het belang der openbare rust en orde.

Het liet zich intusschen niet ontveinzen ,
dat do opvatting van

het 1ste lid van het artikel, waarvan tot nu toe sprake was,

ofschoon door de bewoordingen daarvan eenigermate gewettigd,

zeer moeijelijk met de Memorie van Toelichting is overeen te

brengen. In die memorie schijnt toch ook sprake te zijn van de

tusschenkomst van het uitvoerend gezag omtrent de standplaatsen

van gemeentelijke bedienaren der godsdienst; zoodat het, met andere

woorden, de vestiging van een predikant of pastoor ,
zelfs m de

nietigste dorpsgemeente ,
zou kunnen belemmeren, of onmogelijk

maken. Ware dit de bedoeling, er zou eene inmenging der

Regering in kerkelijke zaken worden gewettigd ,
die ook in het

oog van velen, naar wier schatting de Grondwet praeventie ver-

! oorlooft of althans niet verbiedt, zeer verwerpelijk zou zijn. Dan

zou men hier eene bepaling vinden ,
die in de toepassing zou kunnen

strekken, om overal, waar de belijders eener bepaalde kerkleer

de minderheid uitmaken, die minderheid te onderdrukken ten be-

hoeve der meerderheid. Men wees wel op de beperking, in et

artikel opgenomen, volgens welke hier geene belemmering kan

plaats hebben dan in het belang der openbare orde en rust ,
doch
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die by toeging' kan rrièt andèrs dan een zwakken waarborg aan-

bieden. Om zich daarvan te overtuigen, behoeft men zich slechts

de verdrukking' te herinneren, waaronder zelfs nog in latoren tijd

de belijders van een bepaald kerkgeloof hier te lande hebben ge-

leden. Het is daarenboven een voor de bestaande kerkgenoot-

schappen kwetsend denkbeeld , te onderstellen , dat de aanwijzing

van eene bepaalde plaats voor de vestiging zelfs van eene bloot

kerkelijke getaeënte ooit strijdig kon zijn met de openbare rust

en orde. Men zou, zeiden anderen, wanorde kunnen stichten,

om de vestiging eenèr gemeente van een bepaald kerkgenootschap
te beletten.

Eëitfge léden hebben doen opmerken, dat, zelfs wanneer het

late lid van art. 6 in den meest uitgebreiden zin wierd opgevat,
daarbij nog zoo ver niet gegaan werd , als bij de zevende der

meermalen vermelde reserves , waaronder het reglement der Her-
vormde kerk is goedgekeurd. Daarbij toch werd zelfs elke

verandering in de begrenzing van kerkelijke gemeenten van de
goedkeuring des Konings afhankelijk gemaakt. De vraag moest
dus rijzen, of die reserve bij het vaststellen der wet geacht zou
móeten worden vervallen te zy h.

Tegen het 2de lid van het artikel bestond bij vele leden , ook
uit hoofde der retroactive strekking, overwegend bezwaar. De
wét, zegt art. 4 van de algemeene beginselen der wetgeving,
verbindt alléén vóór het toekomende en heeft geene terugwerkende
kracht. Dubbel onbillijk en onregtvaardig moest wel de bepaling
gCacht worden door hen, naar wier oordeel de Regering geenerïei

regt van goédkeuring omtrent kerkelijke zetels of standplaatsen
bézat.

Véle andere leden deelden- echter niét in die bezwaren. Het gold

hiér, zeiden zij, geen vraagstuk van burgerlijk, maar van staats-

regt. Van verkregene regten in den eigenlijken zin, kan hier dus
geene sprake zijn. De wetgever mag in het staatsbelang terug-

konden op hetgeen dat belang aanrartdten zonder zijne medewerking
is geschied. Nog in 1848 heeft dé grondwetgever heerlijke regten

,

Üie eene lange reeks van jaren hadden bestaan, afgeschaft.

Vóör zoovèr het thans behandelde lid van het artikel meer bepaald
of uitsluitend op de aangewezen zetels doelt dergenen, die men
gevvoonlijk hoogei^e Roomsch-katholijke geestelijken noemt, iets

waartoe ook de Memorie van Toelichting aanleiding geeft, kan
men ér van deze zijde niets onregtvaardigs in zien, dat gelegen-

heid worde gegeven om op de vestiging dier zetels op bepaalde
plaatsen terug te komen , die buiten medewerking en zonder voor-
afgaande raadpleging der Regering heeft plaats gehad. Welke
vrijheid van opeübare godsdienstoefening de Grondwet ook moge
waarborgen, de bepaling der plaatsen, waar zetels van hooge
geestelijken gevéstigd worden, schijnt niet daartoe te kunnen
worden gebragt. Zulks volgt niet onduidelijk uit de Grondwet
zelve, die slechts in één geval de tusschenkomst der Regering in

kerkelijke zaken buitensluit , namelijk waar bet brief-wisseling

met de hoofden der kerkgenootschappen en afkondiging van
kerkelijke voorschriften geldt. Volgens den regel: exceptio firmat
regulam in contrdrio , schijnt dus de tusschenkomst der Regering in

andere kerkelrjke aangelegenheden geoorloofd, namelijk voor zoo-

verre déze niet het wezen der godsdienst betreffen , maar tot dat ge-
mengde terrein belmoren, Waar de Staat en de Kerk elkander
ontmoeten. Ondfer deze aangelegenheden telden deze leden niet

de instelling der bisschoppelijke hiërarchie zelve, maar wel de
wyze van térdeeling van het Rijk in bisdommen en de aanwijzing
der plaatéen, Waar de bisschoppelijke zetels gevestigd worden. In

allen gevalle is óvCr dit punt, waarbij ontwijfelbaar het belang

der openbare Orde en rüst betrokken is , blijkens zoo menig met den
Rausélijken Stoel gesloten concordaat, gemeen overleg met het

Hoofd van het Roomsch-katholijke kerkgenootschap allezins denk-
baar.

Eenige leden konden, hoewel zij dit laatsto volgaarne toestem-
den

,
niét öntveittzen, dat hier de bijzondere rhoeijelijkheid be-

stond
,

dat hdt Vroegere Ministerie bij het Hof van Rome er op
oahgedrongen had, Om ten aanzien van de vestiging der bis-

schoppelijke iüfetels juist zoo te handelen als dit werkelijk gedaan
heeft. Nü Scheen het bedenkelijk, dat een volgend Gouvernement

,

dp grohd dat de GrortdWct vroeger 'verkeerd was uitgelegd
,
hot

ediihe opgedaan trachtte tö maken. Ten aanzien van dergelyke
olangryko vraagstukken bestond toch eene soort van solidariteit

tusschen dé ópvolgcndb Gouvernementen van hetzelfde land, ten

ovolge waarvan mét al hetgeen het regt zou veroorloven
,
door

o billijkheid zou worden vergund. Van de zijde van het Hof
van Rome kon zelfs worden gewezen op liet besluit der vorige

TWecdo Kamer van den 18dcn April jl. , waarbij alleen do vorm,
waarin de regeling van de kerkelijko aangelegenheden der Roomsch-
^albolijken had plaats gehad

, is afgekeurd.

ï\jéö antwoordde vah eene andere zijde, dat tegen die uit-

iégging van het beslnit der Kamer van 18 April jl. dadelijk is

geprotesteerd
;
dat dé wijze, waarop de ondcrhandelingen mot het

Hof van R-onro hébbén plaats gehad, do Koninklijko sanctie niet

heeft verworven ; en dat
,
welke toepassing later aan de thans be-

handelde wetsbepaling mogt worden gegeven, het wenschelijk was
de dezerzijdsche regten te handhaven tegenover eene •willekeurige

vestiging van bisschoppelijke zetels door het Hof van Rome.
De vraag is gedaan, waarom bij de thans behandelde bepaling

tot de invoering der Grondwet van 1848 en niet tot die van 1814
is teruggegaan. Men kon voor de keuze van het eerstgenoemde
tijdstip geene voldoende reden uitdenken.

Art. 7. Verscheidene leden achten het wensebplijk , dat de
bedienaren der godsdienst alle uiterlijk vertoon door het dragen
van kerkelijk gewaad vermijden, en zien dus in deze bepaling op
zich zelve geen bezwaar. Maar het geldt bier eene handeling

,

die met straf wordt bedreigd , en om kwellende uitlegging voor te

komen, kwam het dus aan velen wenschelijk voor, dat, zoo mo-
gelijk , nog nader wierd uitgemaakt, wat door het eigenlijk kerk-
gewaad, waarvan de Memorie van Toelichting spreekt

, wordt
verstaan. Zijn daaronder ook kloostergewaden begrepen ? Zoo
neen ,

zou dan ook het verbod tegen het dragen daarvan op de
openbare straat niet wenschelijk zijn ? Zou het aan den anderen
kant niet bezwaar met zich voeren , dat het den geestelijke ver-

boden zou zijn, bij begrafenisplegtigheden of in hospitalen in het
eigenlijk kerkgewaad te verschijnen ?

Andere leden dachten over geheel dit voorschrift veel ongun-
stiger. Hunnes inziens was de opneming daarvan in eene Xeder-
landsche staatswet moeijelijk met de beginselen van verdraagzaam-
heid overeen te brengen en onzen leeftijd onwaardig. Het artikel

scheen daarenboven geheel noodeloos. In het kerkelijk gewaad van
den Protestantschen godsdienstleeraar is niets wat opzien ka.n

verwekken. Dat kerkelijk gewaad berust , naar men meent
, op

geenerïei kerkelijk voorschrift en verschilt dan ook in de eene
plaats van dat, in de andere gebruikelijk. Het kerkelijk gewaad
van den Roomsch-katholijken priester is gewijd en mag niet an-
ders dan bij openbare godsdienstoefening en godsdienstige pleg-

tigheden gebruikt worden. Tegen openbare godsdienstoefening
buiten de gebouwen en besloten plaatsen komt in art. 16,7 der
Grondwet een verbod voor , welks herhaling hier noodeloos schijnt.

Anderen deden tegen dit laatste opmerken , dat dan toch de
poenale sanctie van art. 167 der Grondwet tot nu toe ontbrak.
Zij gingen verder en meenden dat de tegenwoordige wet, om
volledig te zijn, de plaatsen moest opgeven, waar, volgens
hetzelfde art. 167 der Grondwet

, de openbare godsdienstoefening

buiten de gebouwen en besloten plaatsen bij uitzondering geoor-
loofd is. Die uitzonderingsbepaling verwijst toch naar wetten en
reglementen ,

waardoor zelfs circulaires zyn te verstaan , welker
inhoud geenszins algemeen bekend is , en die tot meer dan ééne
opvatting aanleiding kunnen geven. Zoodanige onzekerheid mag,
waar het eene strafbepaling geldt, niet blijven bestaan.

Voor het woord voorgeschreven lazen sommigen in dit artikel

liever gebruikelijk of bestemd.

Art. 8. Id het oog van vele leden bestaan tegen deze bepaling
dezelfde bezwaren als tegen het 1ste lid van ai’t. 6, in de, meer
uitgestrekte beteekenis opgevat. Het middel werd daardoor aan
het uitvoerend gezag in banden gegeven om op bepaalde plaatsen

aan belijders van een bepaald kerkgeloof alle openbare godsdienst-
oefening te beletten. Ook bier vreesde men dat de weg geopend
wierd, om de minderheid aan de vooroordeeleu der meerderheid
op te offeren. Voor zoover het enkel een politiemaatregel gold,
behoorde de bepaling niet hier, maar hoogstens in eene politiewet

te huis.

Vele anderen waren niet van dit gevoelen. De bepaling was
in bun oog een natuurlijk uitvloeisel van den pligt der uitvoerende

magt tot gelijke bescherming van alle kerkgenootschappen. Alleen
was het de vraag, of de Koning zelf wel dadelijk met de zaak
behoorde te worden gemengd. Volgens art. 2f>4 van het Code
Pe'nal is de autorite' municipale de bevoegde autoriteit om over een
punt van dezen aard te beslissen. Waarom kon dit voorbeeld niet

worden gevolgd, zoodat, indien de plaats van oprigting eener

kerk in eene gemeente tot ongelegenheid aanleiding gaf, in de
eerste plaats het gemeentebestuur daarover besliste, van die beslis-

sing hooger beroep bestond op Gedeputeerde Staten , en eerst , als

de belanghebbenden mot de beslissing van dezen zich bezwaard
rekenden, de zaak bij den Koning kwam? Zoo doende was her-
haald onderzoek gewaarborgd, en konden de belanghebbenden ia

drie instantien hunne bezwaren doen gelden. Vilde men nog
meer waarborgen , dat niet onder eenig voorwendsel de openbare
godsdienstoefening wierd geweerd, dan zou mou kunnen voorschrij-

ven, dat het Koninklyk besluit gemotiveerd moest zyn, en teven#

dat dit binnen eenen bepaalden termyn na het indienen van hef
bezwaarschrift wierd uitgevaardigd.

Daar dit artikel geen ander doel kan hebben, dan om ten aanzië®

der vestiging van kerken alle aanleiding tot tweespalt of onrust te

verwijderen cn nan den anderen kant hot artikel, zoo als het thans

ligt, veel minleiding tot wantrouwen heelt gegeven, werd door

enkelo leden het denkbeeld geopperd , om do bepuliug alleen daarin
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te laten bestaan ,
dat op een bepaalden afstand

,
bijv. van een

honderdtal ellen , van een gebouw tot uitoefening van de openbare

godsdienst, geen kerkgebouw eener andere gezindheid mag worden

op- of ingerigt, tenzij, om bijzondere redenen, daartoe toestem-

ming worde verleend.

W at den tekst van het artikel betreft, merkt men aan, dat bij

oprigting ook inrigting moet worden gevoegd. Ook de inrigting van

een bestaand gebouw tot openbare godsdienstoefening kan tot

ongelegenheid aanleiding geven.

Men gaf tevens in overwegingom in de laatste alinea, in plaats

van opruiming het woord skating te stellen, Avaardoor
,
zonder noode-

looze hardheid, aan de bedoeling zou worden voldaan.

Nog is hier de vraag herhaald ,
of door dit artikel het Koninklijk

besluit van 16 Augustus 1824 al dan niet geacht moet worden
vervallen te zijn.

Art. 9. Alweder geldt het hier, naar ’t oordeel van verscheidene

leden, eene noodelooze belemmering, die zelfs met art. 167 der

Grondwet strijdig zou kunnen geacht worden, in zooverre het

klokkengelui gerekend kan worden tot de openbare godsdienstoefe-

ning te belmoren. Die aanmaning voor de leeken om ter kerke te

komen, heeft daarenboven ten platten lande eene zeer nuttige

strekking. Het gebruik heeft nu weder dertig of veertig jaren

achtereen in de meeste oorden van ons Vaderland bestaan, zonder

dat daaruit wezenlijke ongelegenheden zijn voortgevloeid.

Neemt men aan, dat het klokkengelui verboden moet kunnen

worden, omdat daardoor hinder aan andere gezindheden kan

worden toegebragt, dan zou men ook het horengeblaas en from-

melslaan moeten kunnen beletten, waardoor, naar men zegt, in

sommige dorpen der oostelijke provinciën de gemeente naar de

kerk wordt geroepen.

De overige leden echter achtten de bepaling niet onredelijk.

Er bestaan werkelijk voorbeelden, dat in plaatsen, waar kerken

van verschillende gezindheden na aan elkander grenzen, klagten

zijn gerezen ,
dat de eene gezindheid de andere door klokkengelui

onder de godsdienstoefening hinderde. De mogelijkheid van zoo

iets behoort voorgekomen te worden. Daarenboven is in de oeco-

nomie dezer wet de bepaling noodzakelijk, omdat ook de wet
van Germinal in art. 48 er eene dergelijke bevatte. Welligt had
het ontwerp zich naauwer aan die bepaling kunnen houden

,
in

zoover daarbij gemeen overleg tusschen de geestelijke en wereld-

lijke magt wordt voorgeschreven. Ook moest het in aanmerking

komen , of de zaak wel dadelijk bij den commissaris des Konings

behoefde te worden gebragt. Het gemeentebestuur zou in het

eerste ressort kunnen beslissen , met hooger beroep op het provin-

ciaal gezag. Ook gaf men in overweging, of tot voorkoming van
mogelijke bezwaren, de uitzondering niet regel zou kunnen worden ,

zoodat bijv. de toestemming tot klokkengelui wierd verleend overal

waar die gewoonte thans bestaat
,

tenzij daartegen overwegende

bezwaren rezen ; of nog liever , dat het klokkengelui overal , waar
dit thans geoorloofd is

,
toegelaten bleef tot het om bepaalde redenen

verboden werd.

Eenige leden wilden intusschen het klokkengelui bij kerkelijke

plegtigheden of tot oproeping tot de godsdienstoefening geheel ver-

boden hebben.

Art. 10. Algemeen is men van oordeel, dat door de woorden:

» de bedienaar der openbare godsdienst” niet voldoende wordt aange-

wezen, wie volgens deze wet strafbaar zijn. De overtreding der

artt. 8 en 9 zal in den regel niet door bedienaren der godsdienst

worden gepleegd. Of zullen de daar vermelde handelingen niet

strafbaar zijn? Hoe zal het zijn met vergaderingen, synoden,

keikeraden ,
die tegen de wet handelen ? In het stelsel der wet

zou het verkieslijk zijn, in het algemeen te zeggen: Hij die over-

treedt.

Aan den anderen kant heeft men gevraagd, of het geene noode-

looze en voor de rust des Lands weinig wenschelijke strengheid

zou zijn , al de, handelingen , bij de wet vermeld
, strafbaar te

stellen. Zou bijv. het verkeerd gebruik der titulaturen
, waarvan

art. 4 spreekt ,
moeten strafbaar zijn ?

Nadere inlichting is gevraagd omtrent de beteekenïs der woorden

:

» bevelen
,
door Ons uit kracht daarvan uitgevaardigd.” Die woorden

zouden tot willekeur aanleiding kunnen geven. Sommigen wensek-
ten ze te zien wegvallen. Anderen verlangden eenigen waarborg

,

bijv. door de bepaling, dat de bevelen in den vorm van alge-

meene maatregelen van inwendig bestuur worden uitgevaar-

digd.

De hier vastgestelde strafwerd door eenigen zeer onbeteekenend

,

allerzonderlingst en weinig afschrikkend
,
vooral ook voor de vreem-

delingen in art. 3, genoemd. Men heeft geantwoord, eensdeels

dat die straf door de bijgevoegde bepaling omtrent de veroordee-

ling in de kosten dan toch altijd eenige beteekenis had; anderdeels,

dat zij met het oog op de waardigheid der personen, die daaraan
onderworpen kunnen zijn, als zeer gepast moest worden aangemerkt.
Aan de Regering waren blijkbaar bij het opstellen van dit deel

der wet de bepalingen van artt. 6 en 7 der wet van Germinal
omtrent het appel cornme d'abus voor den geest geweest. Sommigen
hadden zeer gewenscht, dat de Regering zich naauwer aan die

bepalingen had gehouden ; dat zij dus niet enkel de verpligtingen

,

maar ook het regt der kerkgenootschappen tegen aanranding
, van

welke zijde ook, en dus insgelijks het regt van vrije godsdienst-

oefening, had helpen waarborgen. Langs dien weg had ook voor-

zien kunnen worden in de reeds vroeger vermelde leemte, die

omtrent hetgeen bij art. 170 der Grondwet wordt vrijgelaten, be-

staat. Zoo als de wet nu ligt, zouden eenige leden nog wel de
overtredingen, die het daarbij geldt, of sommige daarvan, aan het

oordeel van den Staatsraad onderworpen willen hebben. Ware dit

onmogelijk, dan zou, daar het toch reeds eene uitzonderings-procedure

geldt, het dadelijk aanbrengen der zaken bij de provinciale hoven
wezenlijke voordeelen aanbieden.

Art. 11. Meer algemeen is men bij dit artikel teruggekomen op
het denkbeeld, om wegens het karakter der betrokkene personen en
de teederheid van alles wat met de godsdienst in eenig verband
staat ,

de regtsvervolging voor zaken van dezen aard niet voor de
arrondissements-regtbanken

, maar voor de provinciale geregts-

hoven te doen plaats hebben. Daartegen werd wel de bedenking
aangevoerd, dat dan van de arresten geen appel kon plaats hebben

,

doch sommigen meenden
,
dat in dat geval voor deze zaken appèl

bij den Hoogen Raad kon worden verordend.

Wat de strafvordering betreft, schijnt eene bloote verwijzing

naar art. 854 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering
verkieslijk boven hetgeen hier daaromtrent voorkomt. Er zou
dan echter altijd moeten worden bijgevoegd, dat de overtredingen

voor den burgerlijken regter worden vervolgd. -

Eenige leden achten het ten hoogste bedenkelijk , dat in zaken
van dezen aard het initiatief der vervolging door het openbare
ministerie zou worden genomen. Zij vreezen

, ook op grond van
het gebeurde in den laatsten tijd, voor overdreven vervolgingsijver

van die zijde. Hunnes inziens moest worden bepaald
,

dat de

voorloopige instructie in zaken van dezen aard niet kon plaats

hebben dan op bepaalde magtiging der arrondissements-regtbank

zelve of, bij wijziging der wet, van het provinciaal geregtshof.

Art. 13. Vrij algemeen ziet men bezwaar in het onbepaalde

gebod tot behandeling der zaak met geslotene deuren. Eene open-

bare teregtstelling moge voor den geestelijke iets zeer grievends

hebben
,

zij levert toch meer waarborgen voor hem op. De onrust

en opschudding, die men door deze bepaling wil voorkomen, zou
meestal te grooter zijn, als onder de gemeente het denkbeeld in-

gang vond, dat die waarborgen wierden gemist. Waarom zou
men niet ,

als in andere gevallen
, de beslissing over dit punt aan

den regter zelven kunnen overlaten?

Sommigen wilden gevraagd hebben , of de bepaling niet op

te nemen ware, dat de gedaagde zich bij de regtsvervolging door

een raadsman zou kunnen doen vertegenwoordigen
;
hetgeen echter

naar het oordeel van anderen, eene zeer bedenkelijke zijde zou
hebben.

Art. 14. Men heeft gevraagd of de Regering art. 42 van het

Strafwetboek zoodanig verstaat
,
dat een bedienaar der openbare

godsdienst
,
die van de daar vermelde regten werd ontzet

,
gedu-

rende den bij het vonnis vermelden termijn zijn geestelijk ambt
niet zou kunnen uitoefenen.

Sommigen hebben aangemerkt
,
dat ook alweder de straf van

het 1ste lid van dit artikel voor vreemdelingen weinig afsehrik-

kends heeft.

Enkele anderen achten de straf bij derde of latere veroordee-

ling te streng. Zij wilden de gevangenisstraf in eene geldboete

veranderd hebben. De meesten echter, die zich over dit punt uit

lieten ,
meenden dat het bedreigen met geldboete voo4 de over-

tredingen ,
die het hier geldt

,
meestal met straffeloosheid gelijk

zou staan.

Art. 15. Zoo dit gedeelte der wet overigens onveranderd bleef,

moet hier voor: gewonen regter worden gelezen: strafregter.

Art. 16. Eenige leden zien, zoo als de wet thans ligt, bezwaar
in de geheele afschaffing der wet van Gerrainal. Zij wezen onder

anderen op de daarin voorkomende bepalingen wegens de semina-

rien, waartoe behoort dat de Regering jaarlijks opgaven omtrent

den toestand dier kweekscholen ontvangt.

Andere leden herhaalden de aanmerking, dat , in verband ook

met den considerans der wet, er gevaar in gelegen is, alle bepa-

lingen, die daarmede strijdig geacht kunnen worden, af te schaf-

fen. Niet enkel de verordeningen omtrent de kerkegoederen en

dergelijke ,
maar ook tot zekere hoogte de wet omtrent het domi-

cilie van onderstand, zouden thans geacht kunnen worden verval-

len te zijn.

In eene der Afdeelingen werd het denkbeeld geopperd om, zoo

al niet in de wet zelve
,
dan toch bij het uitvaardigen daarvan

,

al de wetten
,

reglementen en verordeningen te doen kennen

,
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t

die voortaan als vervallen te beschouwen zijn. Er moet daar-
omtrent geene onzekerheid blijven bestaan.

Aldus vastgesteld den 27sten Julij 1853.

Groen' vax Prixsteree.
Westerhoff.
WlNTGEXS.
Sloet tot Oldhuis.
De Brauw.

priv.
5.J

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig
Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet tot duurzame regeling van het beheer der gelden
wegens Verstrekkingen .

§ 1. Het was der Regering hoogst aangenaam
, uit den aanhef

van het Voorloopig Verslag in deze paragraaph te mogen ontwa-
ren, dat de leden der Kamer die aan de beraadslagingen over het
ontwerp deel hadden genomen , algemeen van gevoelen waren

,

dat de geldsommen , betaald voor nieuw materieel , door de De-
partementen van Marine en van Oorlog uit ’s Rijks magazijnen
verstrekt, wederom tot aanvulling van die magazijnen besteed
moeten worden.

Hieruit mag men dus afleiden, dat ook de tegenwoordige Kamer
de Regering daartoe wil in staat stellen, door eene wet als

waarvan het ontwerp in behandeling is
, en waarop vroeger zoowel

door de Tweede als de Eerste Kamer der Staten-Generaal is aan-
gedrongen.

Kwam zoodanig ontwerp toch niet tot stand, dan zouden de
verstrekkingen

,
tot groot nadeel van het algemeen belang, moeten

ophouden, vermits de Departementen van Marine en van Oorlog,
die in alles, zoo zij vertrouwen, aan het billijk verlangen der
Staten-Generaal zijn te gemoet gekomen, weinig uitzigt zouden
hebben dat eenig ander wets-ontwerp beter zoude slagen.
Met leedwezen zagen zij uit dien hoofde dat er vele andere

leden waren, die een overwegend bezwaar vonden in de wijze
van beheer thans voorgedragen , en vooral omtrent één der hoofd-
beginselen, waarvan de Regering bij de zamenstelling van haar
ontwerp is uitgegaan.

§ 2. Dat bezwaar ligt in de geheel vrije en onbeperkte be-
schikking over het materieel van Marine en van Oorlog, dat ten
behoeve van de -Departementen van Marine en van Oorlog zou
worden verlangd.

Deze bedenking zou eenige beteekenis hebben
, indien de zaak

nu voor het eerst ter sprake ware gebragt; maar het gemeen
overleg duurt nu welhaast tien jaren , en heeft tot zoo veel wis-
seling van denkbeelden tusschen de Staten-Generaal en de Regering
aanleiding gegeven, dat er geen twijfel meer bestaat, wat men
omtrent die beschikking over ’s Rijks materieel, hier vrij en onbe-

perkt genoemd, te verstaan hebbe.
De Departementen van Marine en Oorlog toch verlangen slechts

* magtiging , om ,
bij voortduring , voor zoover de belangen der dienst

dit toelaten
,

materieel te mogen verstrekken, hulp en bijstand te

verleenen.

En om te weten hoe men dit bedoelt , raadplege men de opga-
ven

,
in de retroacta der zaak , en wel die gevoegd bij het Eind-

verslag, n°. 5, der zitting 1851 •— 1852 (CXVI), als wanneer men
dadelijk zien zal waar de verstrekkingen zich toe bepalen.

De bedenking ware dus gegrond, indien met deze wet van
duurzame regeling de Departementen van Marine en van Oorlog
volkomen vrij wierden om

, mits eenige regelen volgende, overigens

naar goedvinden te handelen ; doch neen, die opgave, destijds vrij-

willig, wordt nu verpligtend (art. 7 van het ontwerp).

De Staten-Generaal zullen dus zelven de controle in handen
hebben

,
en wel jaarlijks bij elke aanvrage. Hoe kan men dus

hier terugwijzen op een geval, den bekenden verkoop van metalen
geschut aan Frankrijk, dat, in een verleden en afgesloten tijdvak

van bestuur voorgevallen, in vroegere zittingen der S tuten-Generaal
is afgehandeld, en in de tegenwoordige ordo van zaken niet meer
denkbaar is ?

Men ontkent dan ook ten stelligste, dat er bij de aanneming
van het aangeboden wets-ontwerp, wijduiteenloopende beginselen

omtrent de vervreemding der staats-eigendomraen zouden bestaan.

Integendeel; mogen de onroerende goederen niot dan met medewer-
king van al de deelcn der wetgeving worden vervreemd

, de be-
schikking over do roerende wordt ook aan do Staten-Generaal
verantwoord, aan hunne kennisneming en bcoordecling onderworpen.
Zij willen jaarlyks weten wat er verstrekt is. Bij de wet kunnen

de verstrekkingen niet worden bevolen, maar de Staten-Generaal
zullen hunne medewerking aan de jaarlijksche aanvrage om fond-
sen ontzeggen, wanneer zij ontwaren, dat er gehandeld wordt
in strijd met de bedoelingen waarmede de duurzame regeling zal

worden tot stand gebragt.

§ 3. Een tweede hoofdbezwaar is gelegen in het denkbeeld,
dat de gelden

,
die voor het verstrekte materieel in betaling worden

gegeven , tot een afzonderlijk fonds zullen worden aangelegd. Men
treedt hierbij weder in onderscheiden beschouwingen, en het middel
ligt gereedelijk voor de hand: die gelden moeten eenvoudig worden
verantwoord onder de algemeene middelen van het dienstjaar, en
de betrokken begrootingen verhoogd met de sommen

, die men tot

weder-aanvulling van de magazijnen behoeft.

De leden, die dit gevoelen voorstaan, vonden in zoodanige ver-
hooging geen bezwaar, naardien zij door eene evenredige vermeer-
dering van ontvangst zou opgewogen worden.
De Regering neemt het gaarne aan , dat die leden , op hun

standpunt, er geen bezwaar in zien; maar zij voor zich beschouwt
de zaak anders, en kan daaraan niet zoo gereedelijk toegeven.

De Departementen van Marine en van Oorlog toch zouden,
indien het gevoelen der gemelde leden moet doorgaan , wel be-
schouwd, met uitgaven belast worden, vreemd aan het doel
hunner begrootingen

, want de vermeerdering der uitgaven zou
niet evenredig zijn aan de ontvangsten maar aan de behoeften
aan materieel. Ook zoude het gemakkelijk zijn de noodzakelijk-
heid der aanschaffing dier behoeften te contesteren , en de ver-
antwoordelijke hoofden der betrokken Departementen zouden op
die wijze beroofd kunnen worden van den voorraad in hunne
magazijnen

,
en van de middelen om dien weder aan te vullen.

Daarenboven, de leden die nu van dit gevoelen zijn, worden
eenmaal door andere vervangen

,
die welligt de zaak zoo niet

zouden inzien. De regeling van een dergelijk onderwerp behoort
echter niet op voorbijgaande gevoelens, maar op duurzame grond-
slagen te berusten.

Die leden hebben ook zelven gevoeld , dat het middel , door hen
bedoeld , niet zoo eenvoudig en gemakkelijk is , daar zij aan het
slot dezer paragraaph erkennen:

)i Het bezwaar van eene schijnbare verhooging der begrooting
» werd oneindig minder geacht, dan de terugkeer tot de instel-

» ling van rijksfondsen.”

Er is dus bezwaar in het middel , maar dit bezwaar moet
onderdoen voor het schrikbeeld der instelling van rijksfondsen

,

» vroeger eene zoo rijke bron van verwarring en onduidelijkheid

» in ’s Rijks finantieel beheer.”

Een schrikbeeld, herhaalt men hier met nadruk, daar men met
ernst moet vragen : of de duurzame regeling hierbij voorgesteld

,

in iets aan de vroeger bestaan hebbende rijksfondsen herinnert ?

Dan toch zou het denkbeeld van die duurzame regeling niet in

der tijd van dezelfde Kamers der Staten-Generaal zijn uitgegaan,

die met zoo veel ijver tot de opruiming dier oude fondsen hebben
medegewerkt.
Tegen die fondsen was men met reden ingenomen

, omdat zij

buiten het algemeen beheer der begrooting lagen, en de Verte-
genwoordiging daarvan geene inzage had.

Niet alzoo zal het met deze regeling gesteld zijn , en de wijze

waarop de Regering alles wil openleggen, in alles de medewer-
king der Staten-Generaal inroept, is van dien aard, dat aan
eene vergelijking met de vroeger bestaan hebbende rijksfondsen,

zelfs niet in de verte, kan worden gedacht. Indien dan ook
de vroegere rijksfondsen aanleiding tot verwarring in ’s Rijks

finantieel beheer mogen hebben gegeven, dit geheel onjuist beroep

op hun voorbeeld zou eene noodlottige verwarring van denk-
beelden en eene verkeerde beoordeeling van het wets-ontwerp
te wee" brengen, hetwelk zulks te minder verdient, vermits vele

leden met genoegen hebben gezien, hoe de Regering thans aan
onderscheiden bedenkingen is te gemoet gekomen, en zij zich

zelve bewust is dit doel met opregtkeid te hebben beoogd.

Ten slotte meent men te mogen opmerken, dat wanneer een-

maal de zaak, door de voorgedragen regeling een «eregelden loop

zal hebben verkregen, het bestaande saldo in ’s Rijks schatkist

langzamerhand geheel zal verdwijnen , en er geen eigenlijk fonds

meer zal aanwezig zijn, daar alsdan vermoedelijk over geena

andere gelden zal worden beschikt dan die in den loop van een

jaar ontvangen zijn.

§ 4. De Regering volhardt dus bij hare gedane voordragt. Z(j

zal, bij afstemming, met de verstrekkingen tot haar leedwezen

moeten ophouden , en zich alleen bepalen om nader een voorstel

te doen , ten einde het gebruik te regelen der fondsen ,
welke

te dezer zako nog in de schatkist zijn, en waarvan het gebruik

tot wedcraanvulling van ’s Rijks voorraad volstrekt noodig is.

Zij merkt intusschen hierbij op ten aanzien van de voorstellen

in deze paragraaph vervat:

ad a, dat nimmer afstand van materieel wordt gedaan, bene-;

don den pxys dien het Byk daarvoor heeft besteed;
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ad b ,
dat oude en onbruikbare voorwerpen niet dan in het

openbaar worden verkocht. Enkele uitzonderingen op dezen regel

bestaan alleen wanneer de voorwerpen op eene afgelegen plaats

voorhanden
,
zoodanig gering en onbeduidend zijn

,
dat ze de kos-

ten van eenen openbaren verkoop niet kunnen goedmaken
;

of

wel bij kleine hoeveelheden moeten worden verkocht
,

zoo als

het mot op ’s Rijks werven, dat op hoopen gelegd, aan broeijing

en zelfontbranding onderhevig is. In dat geval geschiedt de ver-

kooping onder ’s hands , doch bij proces-verbaal ,
hetwelk

,
even

als die der openbare verkoopingen
, ter beoordeeling aan de Al-

gemeene Rekenkamer wordt overgelegd;

ad c ,
dat de Regering er bedenking in zou moeten vinden

,

om ook de opbrengst van oude en onbruikbare voorwerpen ,
weder

tot aanvulling van ’s Rijks voorraad te doen strekken
,
omdat het

in 'strijd zou zijn met den van ouds bestaanden regel, dat zaken
die niet meer voor het gebruik, waarvoor ze bestemd zijn, kunnen
dienen , als van zelf niet meer ter beschikking van de daarbij be-
trokken departementen kunnen blijven, en aan de schatkist ver-
vallen. Het zijn geene verstrekkingen en zij zijn dus vreemd aan
het onderwerp.
Wat de verdere beschouwingen

,
in deze paragraaph vervat,

belangt , vermeent men te mogen opmerken , dat de eenvoudige
verrekening thans tusschen de onderscheiden Departementen , met
uitzondering van Koloniën, bestaande, niet zoude ophouden. Art. 1

van het ontwerp bewijst dit.

Daarbij is van die andere departementen geene quaestie , en
de regeling zal dus alleen betreffen ontvangsten "wegens verstrek-
kingen daarbij bedoeld. Het middel om de gelden met Koloniën
te verrekenen , is niet aanwendbaar

, omdat de betrokken posten
der begrootingen soms niet vatbaar zouden zijn voor aftrek öf
van het bedrag van het geordonnanceerde

,
öf van den post der

begrooting zelve. Beide zouden minder kunnen bedragen dan de
som waarvoor aan Koloniën verstrekt was.

Voorts gelieve men te erkennen hoe weinig de Departementen
van Marine en van Oorlog gebaat zouden zijn bij het ten slotte

voorgestelde: om de begrootingen van die Departementen voor 1853,
of DES NOODS OOK NOG die van 1854, met een gelijk bedrag als

hel thans nog bestaandefonds (hetwelk inmiddels in ’s Rijks schatkist
zou worden overgebragt) zoo noodig te verhoogen.

Reeds is het bij de Memorie van Toelichting, bij dit wets-
ontwerp gevoegd , opgemerkt, dat indien het al wordt aange-
nomen, daaruit nog geene bevoegdheid voortvloeit, om over eenig
geld te beschikken. Men kan dus nagaan wat die verhooging
over dit jaar, hetwelk reeds zoo ver verloopenis, zou beteekenen°
en of het zelfs mogelijk zou zijn om een aanzienlijk geldsbedrag,
dat opgeloopen is, door de moeijelijkheden

,
welke de regeling

der zaak heeft ondervonden
, doelmatig te besteden

,
daar het

geene voorwerpen zijn eenvoudig bij aankoop te verkrijgen. De
aanmaak vordert doorgaans tijd, zorg en beleid.

_
§ 5. Aan het verlangen hierbij uitgedrukt, wordt voldaan

,
doch

niet te rekenen van 1841, maar van 1843, toen het beheer, zoo
als het voor een gedeelte nog bestaat, is aangevangen.
Een juist overzigt over den geheelen loop der zaak verkrijgt

men echter volgens de' bedoeling der aanvrage niet, wanneer men
niet in het oog houdt de bezwaren en moeijelijkheden

, welke nu
bereids sedert vele jaren aan de behandeling der zaak zijn ver-
bonden geweest

,
en hoe de Departementen van Marine en van

Oorlog doorgaans uit dien hoofde geen gebruik van die gelden
hebben kunnen maken.

_§ C. De beschouwingen in deze paragraaph vervat, behooren
niet regtstreeks tot het onderwerp in behandeling. Zoo is, onder
anderen, het artikel der verkoopingen daaraan geheel vreemd.
De Regering kan echter de verzekering geven, dat juist daarop
zeer wordt gelet en daarin merkelijke verbeteringen gebragt zijn.

Ook worden alle leverantien bij openbare aanbesteding gegund

,

behalve de zoodanige , die om zeer bijzondere redenen daarvan
moeten worden uitgesloten, waarvoor echter altijd een besluit des
Konings wordt vereischt. Heilzaam mag men echter het voor-
schrift niet onbepaald noemen , vermits er vele gevallen zouden
kunnen worden aangevoerd, dat de schatkist om den regel der
openbare aanbestedingen schade lijdt. Die regel geeft aanleiding
tot zamenspanning

, tot uitkoop en andere praktijken
, waartegen

men niet altijd op zijne hoede kan zijn.

Wat de verkregen informatien omtrent een verkoop van geweren
betreft

, die , met groote kosten tot slaggeweren ingerigt
, voor den

geringen prijs van f 1.10 zouden verkocht zijn, die informatien
strijden geheel en al met de waarheid. Bij de opruiming van
de werf te Rotterdam , bevonden zich onder verschillende zaken
die niet meer benoodigd waren ook oude vuursteengeweren

, welke
niet voor slaggeweren geschikt en daarvoor reeds vroeger afge-
keurd werden. Die oude vuursteengeweren zijn daarom destijds,
als niet meer bruikbaar ,• van de hand gezet.
Het aangevoerde omtrent de levering van geschutstellingen

tegen betaling in oud ijzer is even onjuist. De waarheid is
,
dat
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het Departement van Marine oud ijzer tot geschutstellingen heeft

doen vergieten, en voor dat vergieten heeft gecontracteerd, gelijk

zulks voor het aangieten van projectilen en andere voorwerpen
meermalen het geval is.

Er heeft van de zijde der Departementen van Marine en van
Oorlog jaarlijks regelmatig eene algemeene opneming der maga-
zijnen plaats. De voorwerpen die onbruikbaar zijn worden dan
aangewezen

; maar niet alles wordt verkocht ,
wanneer daarvan

nog een gepast gebruik te maken is, zoo als, onder anderen, van
de zware kabels, die aangewend v/orden voor het benoodigd

breeuwwerk tot het kalfaten van ’s Rijks schepen, en om in de

behoefte van zoogenaamd opgeslagen touwwerk te kunnen voorzien ,

daar de aanschaffing van deze behoefte anders meer zou kosten.

Wat de aangehaalde verordeningen betreft, de strekking daar-

van is niet nieuw , en zij worden ook gedeeltelijk op ons beheer

toegepast, met de onderscheidingen aan elk land en deszelfs

omvang eigen, vermits men twijfelen moet of men hier wel zoo

gereedclijk het personeel zou kunnen verkrijgen , namelijk de

bekostiging er van, hetwelk daarvoor in Frankrijk gebezigd schijnt

te worden.

§ 7. Men vleit zich dat vorenstaande ophelderingen nader eenig

licht over het wezen der zaak zullen verspreiden, en dat de
Staten-Generaal mede op grond daarvan alsnu eindelijk hunne
medewerking tot duurzame regeling zullen verleenen.

In dat vertrouwen zal men de gemaakte bedenkingen op het

wets-ontwerp trachten weg te nemen.
Art. 1. De aanwijzing: vreemde besturen moet noodzakelijk

behouden blijven. Men zie de Memorie van Toelichting.

Indien bij voorbeeld onze schepen, hetzij van oorlog of van
koopvaardij, in den vreemde hulp erlangen, behooren wij die dan
niet wederkeerig te verleenen ?

De verstrekking zou niet mogen geschieden ,
anders dan in

geval van welbewezen noodzakelijkheid.

Hoe zal men dat bewijs geven?
Men gelieve de opgave te raadplegen bij § 2 vermeld, en men

zal daarin eene verstrekking vinden van Granaten
,

buskruid en

toebehooren, aan de Zuidhollandsche Maatschappij tot redding van
Schipbreukelingen. Die verstrekking moest niet dadelijk dienen

tot redding van schipbreukelingen : dan ware de noodzakelijkheid

inderdaad blijkbaar geweest
,
maar om proefnemingen te doen met

een reddingstoestel. In zooverre bestond er geene noodzakelijkheid ,

en het Departement van Oorlog zou zich- dus, indien de wet zoo

iets voorschreef, van de verstrekking, om in geene moeijelijkheden

te geraken, hebben onthouden. Maar die proefneming was toch

van eene andere zijde in het algemeen belang, in het belang der

menschheid. Het Departement vleit zich dus hierin wel te hebben
gehandeld ; en het twijfelt niet of de Staten-Generaal zullen bij

het ontvangen der opgaven, bij art. 7 van het wets-ontwerp
bedoeld, de noodige aanmerkingen wel maken , indien de gedane
verstrekkingen minder gepast of minder noodzakelijk voorkomen.

Die controle strekt tot waarborg, dat in dezen door de Depar-
tementen met de meeste omzigtigheid zal worden gehandeld.

Overigens kan men zich wel overtuigd houden dat de Departe-
menten van Marine en Oorlog geene verstrekkingen ook aan andere

Departementen doen , die niet noodzakelijk zijn of in den aard
der zaak liggen. De moeijelijkheden verbonden aan de beschikking

over gelden van verstrekkingen herkomstig
,
leveren stof genoeg op

om die verstrekkingen tot geene begeerlijke zaak te maken. Er
is ook geen voordeel in gelegen

,
dan ’t welk het nut van ’s Rijk3

dienst medebrengt. Zoo kan men wel geneesmiddelen bij parti-

culieren verkrijgen
,
maar niet zoo als die in ’s Rijks magazijn

van geneesmiddelen
,

voor het gebruik’ op ’s Rijks schepen of in

’s Rijks koloniën , worden toebereid, afgewogen, gemengd of ge-

schikt. En men merke het voordeel op , dat er gelegen is in het

toezigt en de zorg , waarmede dit alles ,
de keuring

,
de inpakking,

de verzending wordt gadegeslagen. Alleen voor dit onderwerp
zouden de Departementen van Marine en Koloniën afzonderlijke

magazijnen en afzonderlijke keurmeesters moeten hebben. Zoo
dient dit rijks-etablissement , dat door onderscheiden leden der

Staten-Generaal met belangstelling is bezocht , ten nutte van de

algemeene dienst. Zoo zijn ’s Rijks artillerie-stapel- en constructie-

magazijnen in het algemeen dienstbaar. Wel verre van overbodige

complicatie , is hier en in dit geval eene nuttige centralisatie van
en voor onderscheiden belangen , welke niet anders kan strekken

dan tot vermindering van ’s Rijk3 uitgaven ,
daar die , in onder-

scheiden deelen gesplitst en bij afzonderlijk beheer, hooger zou-

den zijn.

De handeling van het Bestuur moet dus in dezen prijzenswaardig

genoemd worden, en het zou te betreuren zijn, indien de Depar-
tementen van Marine en van Oorlog hierin belemmerd , of, hetgeen

nog erger zou zijn, genoodzaakt wierden van deze sedert lang

bestaande nuttige orde van zaken af te zien.

Tot een bewijs hoe zeer de diensten door ’s Rijks etablissementen

aan de koloniën bewezen aldaar op prijs worden gesteld, meent
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men te mogen verwijzen naar het Verslag van het beheer en den staat

der koloniën over 1850, n°. 2, der zitting van 1852— 1853 (XLIV),
alwaar met opzigt tot de geneesmiddelen op bladz. 11 het vol-

gende wordt gezegd

:

j> Voor zooveel Batavia betreft, kan worden aangeteekend

,

» dat het magazijn van geneesmiddelen , hetwelk allezins voldeed

,

» in 1850 voorzien was van geneesmiddelen van de beste qualiteit,

» waarom dan ook hulde werd gedaan aan de goede zorg
,
aan

» de uitzending in Nederland besteed.”

Art. 4. De vorm der stukken bij dit artikel bedoeld is zeer

eenvoudig. Het zijn processen-verbaal , waarbij de verstrekking

wordt geconstateerd, dus ook natuurlijk met aanwijzing aan wien
de verstrekking is gedaan. De verantwoordelijkheid der hoofden
van departementen van algemeen bestuur strekt ook hier tot waar-
borg, dat zij voor goede en behoorlijke bescheiden zullen zorgen,

zonder dat daarvoor het middel behoeft te worden aangewend,
bij dit artikel opgegeven ,

en dat voor andere departementen

,

in andere gevallen, niet gevorderd wordt.
Art. 6. Van een bijzonder fonds wordt in art. 2 van het ont-

werp niet gesproken. Alleen wordt er gezegd met welk oogmerk
de gelden wegens verstrekkingen in ’s Rijks schatkist worden
gestort, en dit is noodzakelijk. In verband daarmede acht men
de bepalingen in de artt. 6 en 11 niet overbodig. Zij bevatten

nuttige aanwijzingen. Art. 11 inzonderheid duidt aan, dat indien

bij vervolg gelden ter beschikking bij de raming worden aange-

wezen, die alsdan op het algemeen bedrag der fondsen dejinitief

worden afgeschreven. Dit geschiedt daarom, omdat toen vroeger

eene dergelijke aanwijzing bij credietopening werd verleend, het

saldo dat daarop overbleef, tot het algemeen bedrag terugkeerde.

Dit zal niet meer plaats hebben. Erlangt bijv. een der departe-

menten eene raming bij de wet van f 100,000 en er is een hooger

bedrag in de schatkist, dan wordt die f 100,000 definitief van dat

hooger bedrag afgeschreven. Wordt het niet geheel tot weder-
aanvulling van ’s Rijks voorraad aangewend

, dan vervalt dat

overschot, even als de gelden eener gewone begrooting, aan de

schatkist. Daarom is de uitdrukking in art. 12 gebezigd
, dat die

gelden als vrijvallend worden aangemerkt. Vermits de regel, de

wet aangenomen wordende, vast en onherroepelijk is
,

is de bate

minder toevallig dan wel andere van soortgelijken aard, waarop,
om zoo te spreken, niet gerekend is.

Uit art. 10 volgt reeds, dat er jaarlijksche rekening en verant-

woording, niet van het fonds, maar van de raming of begrooting,

zoo als men die noemen wil, zal worden gedaan.

Van den staat van het fonds of der gelden in de schatkist

aanwezig wordt aanwijzing gedaan; van de aanwending der gelden,
die beschikbaar worden gesteld, rekening en verantwoording
(art. 10).

Art. 7. De opgave bij dit artikel bedoeld, zal ook meer in-

houden dan een bloote vermelding van cijfers. Het voorbeeld er

van is alreeds gegeven. Men zie de specificatiën der ontvangsten ge-
voegd bij het Eindverslag, n°. 5, hiervoren in § 2 vermeld. Dat
precedent zal men volgen, wanneer het ontwerp van wet be-
krachtigd wordt. .

Mogt men in plaats van : » door de Departementen van Marine
en van Oorlog” liever lezen » door de hoofden van de Departe-
» menten van Marine en van Oorlog”, men zal daaraan gaarne bij

wijze van amendement toegeven , doch men vond voor ’s hands
geene reden om hierin eene wijziging te maken , vermits dit

de eenheid in de redactie zou verbreken en er in den considerans

der wet en in andere artikelen ook van de Departementen van
Marine en van Oorlog, en op twee plaatsen van het Departement
van Finantien gesproken wordt. Die departementen handelen of

werken toch niet dan door tusschenkomst der verantwoordelijke

Ministers.

Artt. 9 en volgende. Blijft men het verlangen koesteren om
het woord raming door begrooting te vervangen , men zal daaraan

,

nader bij amendement voorgesteld, gaarne toegeven. Het woord
raming is intusschen niet alleen even goed

,
maar ook gebezigd om

de eene zaak gemakkelijker van de andere te onderscheiden en

daarmede niet te vermengen. Zoo zal men, het woord raming

gebruikende
,

dadelijk aan de uitgaven wegens verstrekkingen

denken
,
en daardoor verwarring worden voorgekomen ;

— doch

,

zoo als gezegd is ,
verlangt men het anders

,
men is bereid.

Art. 12. Na de toelichting hieromtrent bereids bij art. 6 ge-

geven, vleit men zich dat de uitdrukking: icorden als vrijvallend

aangemerkt
,

niet meer als onduidelijk zal worden beschouwd.

De aanwijzing tot welke algemeene middelen de vrijvallende

fondsen zullen behooren schijnt overtollig
,

Vermits op de zaak
dezelfde regels toepasselijk zullen zijn als op de gewone begrooting.

Dit volgt uit de artt. 10, 11 en 12 van het ontwerp en uit de

inlichtingen deswege bij de Memorie van Toelichting gegeven,

welke men daarop alsnog gelieve in te zien.

’s Gravenhage , den 21sten Julij 1853.

De Minister van Oorlog
,

De Minister van Marine ,

Bon
. Fokstneb /VAX Dambenoy. J. Exslie.

[XIV. 6.]

BULAGE A,

STAAT van hetgeen op het Fonds van Verstrekkingen is ontvangen en uitgegeven van 1843—1852.

ONT-

VANG.

Materieel

der

Artillerie.

Geneeskundige

Dienst.

TOTAAL.
UIT-

GAAF.

Materieel

der

Artillerie.

Geneeskundige

Dienst.

TOTAAL.

In 1843 . f 118,012.85 f 53,566.455 f 171,579.305 In 1843 . f 31,686.585 f 53,478.555 f 85,165.14

» 1844 . 85,139.195 48,746.17 133,885.365 » 1844 . 117,294.305 19,551.37 136,S45.675

» 1845 . 191,890.025 32,202.355 224,092.38 » 1843 . 75,051.015 15,841.96 90,892.975

» 1846 . 30,621.655 38,958.63 69,580.285 » 1846 . 115,222.11 46,327.07 § 161,549.185

» 1847 . 44,927.59 30,502.94 75,430.53 » 1847 . 97,794.18 60,590.68 158,384.86

» 1848 . 653,308.56 87,604.405 740,912.965 » 1848 . 170,359.58 52,994.19 223,353.77

» 1849 . 220,298.895 58,547.88 278,846.775 » 1849 . 280,635.085 58,712.845 339,347.93

» 1850 . 159,297.68 62,229.54 221,527.22 » 1830 . 27,434.40 » 27,434.40

» 1851 . 108,974.535 48,229.15 157,133.685 » 1831 . 149,992.47 5 75,764.79 225,757.265

» 1853 . 100,609.665 53,901.61 154,511.275 » 1853 . 135,447.79 74,978.915 210,426.705

v

’s Gravcnhago , den 21stcn July 1853. De Minister van Oorlog ,

Bon
, Fobsthek vak Dambekoy.
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[XIY. 7.]

bijlage B.

OPGAVE der sedert 1843 tot en niet 1852 wegens verstrekkingen gedane Ontvangsten en der daarop gedane Uitgaven.

Jaren.

OITfAIG. UITGAAF.

Voor materieel. Levensmiddelen

.

TOTAAL. Aan Materieel. Levensmiddelen. TOTAAL.

1843 f 72,138.25 f 1,716.75 f 73,855.00 f 70,867.34 f 1,199.72

1
'

f 72,067.06

1844 48,460.42 5,746.95 54,207.37 44,411.375 5,333.46 49,744.835

1845 45,074.505 3,766.90 48,841.405 36,896.97 2,109.565 39,006.535

1846 ....... 108,338.785 3,866.30 112,205.085 105,110.175 3,797.275 108,907.45

1847 157,568.50 10,344.18 167,912.68 164,288.77 5,648.23 169,937.00

1848 110,700.02 2,480.85 113,180.87 51,119.07 8,175.36 59,294.43

1849 61,589.88 8.808.975 70,398.855 131,167.49 5,953.325 137,120.815

1850 119,171.315 15,543.73 134,715.045 74.48 33.38 107.86

1851 180,703.385 2,717.31 183,420.695 98,657.535 18,064.22 116,721.755

1852 174,858.45 2,054.20 176,912.65 156,967.29 4,356.385

4

161,323.675

sGravenhage, den 21sten Julij 1853.

De Minister van Marine
,

J. Enslie.

[XIV. 8.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot duurzame regeling van het beheer der

gelden wegens Verstrekkingen

;

uitgebragt in de zitting van
' den 27sten Julij 1853.

De Commissie van Rapporteurs, na kennis genomen te hebben

van het antwoord der Regering, heeft een nader onderzoek in de

Afdeelingen niet noodig geacht.

Zij moet intusschen doen opmerken, dat de Regering zich schijnt

vergist te hebben omtrent de strekking van het argument, in § 2

van het Voorloopig Verslag door de Commissie ontleend aan de

beginselen die gelden omtrent den verkoop van onroerend staats-

eigendom; beginselen die ten grondslag strekken aan de wetten

van 29 Augustus 1848 en 22 December 1850. In § 2 van het

Antwoord der Regering gaat men uit van de onderstelling dat

onroerende goederen niet dan met medewerking van al de deelen

der wetgeving mogen worden vervreemd
,
en daarop steunt hare

wederlegging ,
» dat de verstrekkingen niet bij de wet kunnen

j) worden bevolen.” De onderstelling der Regering nopens de ver-

vreemding van onroerend staats-eigendom is niet juist, en in het

Voorloopig Verslag was dan ook nergens sprake van eene vor-

dering dat verstrekkingen van materieel bij de wet zouden wor-
den bevolen.

Aldus vastgèsteld door de Commissie van Rapporteurs
,
den

23sten Julij 1853.
Jespeks.
Westerhoff.
Vak Nispen van Sevenaer.
Ter Bruggen Hugenholtz.
Van Bosse.

[XXXIV. 1.]

KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen in de zitting van
den 23sten Julij 1853.

JttUNE HEEREN !

In verband met de wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad

n°. 44) ,
worden aan II hiernevens ter overweging aangeboden

acht Wets-ontwerpen ,
strekkende tot het verleenen der hoedanig-

heid van Nederlander

aan Lob, genaamd Leopold Rindskopf , te Amsterdam;
» J. C. Mohr

,
te Warmenhuizen;

» R. Lammerts
,
te Amsterdam ;

» J. II. R. Kr'óner , te Rotterdam

;

H J. H. Witt
,
te Amsterdam ;

« J. H. Strijbosch
,
te Breskens

;

» F. A. J'óhr
,
te Amsterdam, en

» J. Warsen
,
te Amsterdam.

De redenen van die voorstellen zijn omschreven in de Memorien
van Toelichting, die, van bijlagen voorzien, de Ontwerpen ver-

gezellen.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes heilige

bescherming.

’s Gravenhage ,
den 22sten Julij 1853.

WILLEM.

[XXXIV. 2.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van L. Rinds-

kopf, te Amsterdam.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Löb, genaamd
Leopold Rindskopf aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door

overlegging der bewijsstukken
,
opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44) ,

heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten, voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Löb

,
genaamd Leopold Rindskopf ,

commissionair
,

geboren te

Frankfort (aan den Mein
) ,

wonende te Amsterdam (provincie

Noordholland).
'

Lasten en bevelen
,
enz.
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(Ontwerpen van Wet; Memorien van Toelichting.)

[XXXIV. 3.}

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
, door de Regering ingewonnen ten aanzien

van bet verzoek om naturalisatie van Lub
,
genaamd Leopold

Rindskopf
,
geven baar genoegzame aanleiding de tegenwoordige

wets-voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie
,

D. Donker Ccrtius.

fXXXIV. 4.}

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. C. Mobr,
te Warmenhuizen.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann Conrad
Mohr aan Ons zijn verlangen beeft te kennen gegeven om als

Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-
legging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot uit-

voering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van bet bezit der vereisch-
ten , voorgescbreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is bet, dat Wij
,
den Raad van State geboord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Johann Conrad Mohr

,
predikant, geboren te Cassel (keurvorsten-

dom Hessen), wonende te Warmenhuizen (provincie Noordholland).
Lasten en bevelen, enz.

[
XXXIV. 5.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van bet verzoek om naturalisatie van Johann Conrad Mohr
,
geven

baar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan
ta bevelen.

De Minister van Justitie
,

D. Donker Ccrtius.

[XXXIV. 6.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van R. Lam-
merts, te Amsterdam.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
,

dat Renke
Lammerts aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om
als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-

legging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot uit-

voering van art. 7 der Grondwet
,
van den 28sten Julij 1850

(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten , voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en verstaan ,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Renke LammerIs

,
koopman, geboren te Remets (Koningrijk Ilan-

nover ) , wonende te Amsterdam (provincie Noordholland).

Lasten cn bevelen , enz.

[XXXIV. 7.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ton aanzien van
het verzoek om naturalisatie van Renke Lammerts

,
geven haar

voldoende min leiding do tegenwoordige wets-voordragt aan te

bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Curtiüs.

[XXXIV. 8.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. H. R. Krö-
ner , te Rotterdam.

Wij WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Johann Hildebrand
Rudolph Kröner aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken , opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is het

, dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal

,
hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Johann Hildebrand Rudolph Kröner

, koopman, geboren te Lin-
gerich (Koningrijk Pruissen), wonende te Rotterdam (provincie

Zuidholland).

Lasten en bevelen, enz.

[XXXIV. 9.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten , door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Johann Hildebrand Rudolph
Kröner

,
geven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-

voordragt aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Ccbtics.

[XXXIV. 10.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. H. Witt

,

te Amsterdam.

Wu WILLEM IH, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat Johann Hin-
rich Witt aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereisch-

ten , voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Johann Hinrich Witt ,

scheepsgczagvoerder
,
geboren te Wilster

(hertogdom Holstein ), wonende te Amsterdam (provincie Noord-
holland).

Lasten en bevelen, enz.

[XXXIV. 11.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten ,
door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek on; naturalisatie van Johann Hinrich ge-

ven haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt

aan te bevelen.

De Minister van Justitie,

D. Donker Cürtids.

[XXXIV. 12.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. II. Stry-

bosch , te Breskens.

Wij WILLEM III, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Jost'ph Hulert

Strijbosch aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om alar

Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door over-

legging der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot

uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
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(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten

,

voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo ia het, dat Wij

,
den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan

,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Joseph Rubert Strijbosch, sergeant-majoor bij het 7de regement
infanterie

,
geboren te Cornelimunster (Koningrijk Pruissen) , wo-

nende te Breskens (provincie Zeeland).
Lasten en bevelen, enz.

[XXXIV. 13.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten, door de Regering ingewonnen ten aanzien van
het verzoek om naturalisatie van Joseph Hubert Strijbosch

,
geven

haar voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan te

hevelen.

De Minister van Justitie
,

D. Donker Curtios.

[XXXIV. 14.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van F. A. Jöhr,
te Amsterdam.

Wu WILLEM Hl, enz.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben
, dat Fredrik

Anton Jöhr aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven
om als Nederlander te worden genaturaliseerd, en tevens, door
overlegging der bewijsstukken

, opgenoemd in art. 6 der wet tot
uitvoering van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850
(Staatsblad n°. 44), heeft doen blijken van het bezit der vereischten,
voorgeschreven in art. 5 der voormelde wet,
Zoo is het

,
dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen

overleg der Staten-Generaal
, hebben goedgevonden en verstaan,

gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Fredrik Anton Jöhr

, kapitein ter zee, geboren te Curagao, Neêr-
landsch West-Indie, wonende te Amsterdam (provincie Noord-
holland).

Lasten en bevelen , enz.

[XXXIV. 15.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten
, door de Regering ingewonnen ten aanzien van

het verzoek om naturalisatie van Fredrik Anton Jöhr
,
geven haar

voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan te be-
velen.

De Minister van Justitie
,

D. Donker Cürtius.

[XXXIV. 16.]

ONTWERP VAN WET tot naturalisatie van J. Warsen,
te Amsterdam.

Wij WILLEM Hl, enz.

Aizoo Wij in overweging genomen hebben, dat Jan Warsen
aan Ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om als Neder-
lander te worden genaturaliseerd, en tevens

,
door overlegging

der bewijsstukken, opgenoemd in art. 6 der wet tot uitvoering
van art. 7 der Grondwet, van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad
n°. 44) , heeft doen blijken van het bezit der vereischten

, voorge-
schreven in art. 5 der voormelde wet

,

Zoo is het
, dat Wij

, den Raad van State gehoord en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-
staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij déze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan
Jan Warsen

, scheepsgezagvoerder
,
geboren te Emlenkamp (Ko-

mngrijk Hannover)
, wonende te Amsterdam (provincie Noordholland).

Lasten en bevelen , enz.
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[XXXIV. 17.]

MEMORIE VAN TOELICHTING.

De ambtsberigten, door de Regering ingewonnen ten aanzien

van het verzoek om naturalisatie van Jan Warsen
,
geven haar

voldoende aanleiding de tegenwoordige wets-voordragt aan te

bevelen.
De Minister van Justitie ,

D. Donker Cürtius.

[XXXIV. 18.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor de

Ontwerpen van Wet tot naturalisatie van L. Rindskopf en

zeven anderen; uitgebragt in de zittüig van den 28sten

Julij 1853.

De acht wets-ontwerpen , strekkende tot het verleenen der hoe-
danigheid van Nederlander aan Lob. genaamd Leopold Rindskopf,

J. C. Mohr , R. Lammerts
,

J. H. R. Króner , J. H. Witt , J.

II. Strijbosch ,
F. A. Jöhr en J. Warsen— welke wets-ontwerpen

bij de Koninklijke Boodschap van den 22sten Julij 1853 zijn inge-

zonden
,
— hebben bij het onderzoek in de Afdeelingen der Kamer

tot geene bedenkingen aanleiding gegeven.

De taak der Commissie van Rapporteurs bepaalt zich derhalve

tot het doen kennen van deze uitkomst bij het tegenwoordig stuk,

hetwelk, volgens het voorschrift van art. 35 van het Reglement
van Orde der Kamer, als Eindverslag voor de genoemde wets-
ontwerpen geldt.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs , den

28sten Julij 1853.

Donker.
Van Deinse.
Reinders.
Sleeswuk Venen»,
Van Franck.

[XXV. 7.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot goedkeuring van een op den 12den
Julij 1852 gesloten Tractaat van vriendschap

,
handel en

scheepvaart tusschen Nederland en de Republiek van Costa
Rica; uitgebragt in de zitting van den 30sten Julij 1853.

Het Wets-ontwerp strekkende tot goedkeuring van het Tractaat
van vriendschap, handel en scheepvaart met de Republiek van
Costa Rica, heeft in de Afdeelingen tot de volgende opmerkingen
aanleiding gegeven.

§ 1. De termijn, bij art. 13 van het verdrag voor de uitwis-

seling der ratificatien gesteld, is reeds den 12den Julij dezes

jaars verstreken. Men verkeert alzoo in onzekerheid nopens de
vraag of de ratificatie van het verdrag nog met goed gevolg dezer-

zijds zal kunnen plaats vinden. Dienvolgens werd het verlangen
geuit om van de Regering te vernemen of bij haar eenige zeker-

heid bestaat dat het Bestuur der Republiek van Costa Rica alsnog

tot die ratificatie bereid is.

§ 2. In § 4 van het Voorloopig Verslag, den 3den December 11.

nopens een gelijkluidend wets ontwerp uitgebragt, werd aanmer-
king gemaakt op de vertaling van den officielen Franschen tekst

van het verdrag. Een paar uitdrukkingen werden ten voorbedde
aangehaald. Ook nu was men van meening dat de vertaling

juister had kunnen zijn. Het moet daarom dubbel de aandacht
trekken dat de vertaling, die thans gegeven is, onveranderd
dezelfde is gebleven. Men gelooft dan ook nogmaals op eene

betere vertaling te moeten blijven aandringen. Daarbij werd de
aanmerking gevoegd dat de verbetering ,

in het antwoord der

vorige Regering voorgedragen , van de vertaling der woorden

:

» nationaux intéressés” (art. 10 van het verdrag) ook niet zeer

gelukkig gekozen is.

§ 3. Ofschoon voor het tegenwoordige er in berustende dat

geene vertaling van de tariefsbepalingen der republiek van Costa
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Rica (n°. 6 der gedrukte stukken) was gegeven , meende men voor
het vervolg de aandacht der Regering te moeten vestigen op de

volstrekte noodzakelijkheid om vooral zoodanige, in min algemeen
bekende vreemde talen geschreven mede te deelen stukken , van
eene Nederduitsche vertaling te doen vergezellen. Zonder deze

had de mededeeling van zoodanige stukken al zeer weinig waarde.

§ 4. Het is niet onopgemerkt gebleven
,

dat door het tegen-

woordig wets-ontwerp drie artikelen van het verdrag (2, 3 en

11) aan de goedkeuring der wetgevende magt worden onderwor-
pen, die niet voorkwamen in het wets-ontwerp, ’t welk den
22sten November jl. aan de Kamer werd aangeboden. Men kon
in den inhoud dier artikelen geene voldoende oplossing vinden

van de vraag
, waarom deze uitbreiding noodig werd geacht , en

verlangde derhalve deswege opheldering van de Regering te

ontvangen. De Memorie van Toelichting drukt zich ook min
juist uit door de zaak voor te stellen als of dit wets-ontwerp
geheel hetzelfde ware dat bij de vorige Tweede Kamer der Staten-

Generaal was ingediend.

§ 5. Eindelijk is men teruggekomen op de aanmerking) reeds

vroeger gemaakt nopens de niet-vermelding van de voortbreng-

selen onzer koloniën in art. 5 van het verdrag. Men had met
genoegen de verklaring ontvangen

,
welke van regeringswege

dienaangaande bij de discussie over het vorig wets-ontwerp, in

de zitting van 23 Februarij jl. , was gegeven, waarop men, voor

zooveel noodig , de aandacht der Regering meende te mogen
vestigen.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs , den
22sten Julij 1353.

Nadat het bovenstaand Verslag aan de Regering was mede-
gedeeld, is daarop door de Ministers van Buitenlandsche Zaken,
Finantien en Koloniën de navolgende Memorie van Beantwoor-
ding en daarbij gevoegde Nota van Wijziging ingezonden:

» Ter beantwoording der opmerkingen vermeld in het Voorloopig
Verslag dd. 22 Julij, der Commissie van Rapporteurs omtrent het

Ontwerp van Wet tot goedkeuring van een tractaat van vriend-

schap, handel en scheepvaart met de Republiek van Costa Rica,

moge het volgende dienen:

Ad § 1. De Regering, voorziende dat de uitwisseling der acten
van bekrachtiging niet binnen den bepaalden termijn zoude kun-
nen plaats hebben, heeft reeds in de maand Mei jl. van die

omstandigheid aan de Regering van Costa Rica doen kennis geven
en een uitstel voorgeslagen van vier maanden.
Aan het verkrijgen der verlangde toestemming wordt niet ge-

twijfeld
, te minder daar de acte van ratificatie der republiek te

Washington ter uitwisseling gereed ligt en er niet de minste
aanleiding bestaat om te denken dat de Costa-Ricaansche regering

hare gezindheid omtrent het sluiten van dit verdfag zoude hebben
veranderd.

Het vragen van uitstel voor de uitwisseling der ratificatien

komt dikwerf voor bij het goedkeuren van tractaten , en zoo bij

de Memorie van Toelichting van dit punt geene melding is ge-

maakt, dan is zulks geschied omdat art. 13 van het verdrag niet
is opgenomen in het wets-ontwerp.
Ad § 2. Bij het eventueel opnemen der Nederduitsche officiële

vertaling van den Franschen tekst van het verdrag in het Staats-
blad, zal die vertaling naauwlettend worden herzien en waar
noodig verbeterd.

Ad § 3. Aan het verlangen , dat voortaan de in min algemeen
bekende talen geschreven stukken , welke aan de Kamer worden
medegedeeld, van eene Nederduitsche vertaling vergezeld gaan,
zal zooveel mogelijk worden voldaan; immers wanneer niet soms
die stukken te wijdloopig zijn en daaruit te veel vertraging zoude
voortvloeijen.

Ad § 4. De opneming der drie artikelen van het verdrag (2,
3 en 11) welke niet voorkwamen in het wets-ontwerp hetwelk
den 22sten November 11. aan de vorige Kamer werd aangeboden

,

is eene vergissing van 'den afschrijver van het tegenwoordig Ont-
werp van Wet. Werkelijk schijnen die bepalingen de goedkeuring
der wetgevende magt ook niet te behoeven en de hierbij overge-
legde Nota van Wijziging strekt om de bovengemelde artikelen
uit het Ontwerp van Wet te doen wegvallen.
Ad § 5. De Regering herhaalt gaarne dat zij allen grond heeft

om te vertrouwen dat de Republiek van Costa Rica geen bezwaar
zal vinden om art. 5 ook op de Nederlandsche koloniale voort-
brengselen toe te passen en daarvan uitdrukkelijk melding te
maken in een protocol bij gelegenheid der uitwisseling van de
acten van bekrachtiging.

De Minister van Buitenlandsche Zaken ,

Van Hall.

De Minister van Finantien
,

Van Doorn.

De Minister van Koloniën »

Chs. F. Pahud.

NOTA VAN WIJZIGING.

In het eenig artikel van het Ontwerp vervallen alinea 1 , 2 en
3 van art. 2, art. 3 en art. 11 van het tractaat, mitsgaders de
tekst dier drie artikelen.

De Commissie van Rapporteurs voor het bovengenoemde wets-
ontwerp heeft

, na van deze Memorie kennis te hebben genomen

,

geen nader onderzoek te dezer zake in de Afdeelingen noodig
geoordeeld. Zij heeft voorts vermeend in de gegevene ophelde-
ringen te kunnen berusten.

Aldus vastgesteld den 27sten Julij 1853.

Van Hoövell.
Rochussen.
Dirks.
Ter Bruggen Hügenholtz.
Van Bosse.
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[XXII. 13.]

NOTA VAN SCHRIJF- OF DRUKFEILEN in het Voor-

loopig Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet regelende het toezigt op dé onderscheidene

Kerkgenootschappen.

In dit Verslag moet (Bijlagen bladz. 132, 1ste kolom, regel 25

van onderen) ,
voor de daar aangehaalde woorden uit het decreet

van 6 Januarij 1811 gelezen worden

:

n des modijications particulières qui ont été ou seront par Kous
apportées pour ces mêmes départements.”

Op de volgende bladzijde, 2de kolom, regel 7 van boven, leze

men in plaats van : » 22 April 1823” de woorden : » 23 April

1822, Ut. W. 4-”

[XXI. 4.]

VOORLOOPIG VERSLAG der Commissie van Rapporteurs

voor het Ontwerp van Wet houdende bepalingen betrekkelijk

het bouwen, planten en het maken van andere werken

binnen zekeren afstand van de Vestingwerken van den Slaat.

Bij eene Koninklijke boodschap van den 30sten Junij jl. werd
op nieuw aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden

bet reeds in de vorige zitting dezer Kamer door haar behandelde

Ontwerp van Wet betrekkelijk het bouwen
,
planten en het maken

van andere werken binnen zekeren afstand van vestingwerken van
den Staat ; welk ontwerp

,
ten gevolge van het door de Eerste Kamer

genomen besluit, dat zij niet bevoegd is de door de ontbondene

Tweede Kamer aangenomen ontwerpen te behandelen
,

niet is

afgehandeld geworden. Bij het in de Afdeelingen door 40 leden

gehouden onderzoek, zijn de volgende beschouwingen en beden-
kingen ter sprake gebragt.

§ 1. Al dadelijk werd door sommige leden te kennen gegeven,

dat zij zich niet konden verecnigen met de haastige indiening van
dit wets-ontwerp ten einde het nog in deze buitengewone zitting

van de Staten-Generaal mogt worden behandeld en tot wet ver-

klaard. Het is waar, de zaak is reeds herhaaldelijk bij de Ver-
tegenwoordiging ter sprake geweest en door haar overwogen
geworden, maar er moest niet uit het oog worden verloren dat

zij voor deze Kamer is eene geheel nieuwe zaak. De vorige

Kamer had wel een vroeger gelijkluidend ontwerp aangenomen

,

maar die Kamer was daarna ontbonden; door de daarop gevolgde
verkiezingen

,
waarbij bovendien een gedeelte der vorige leden

niet is herkozen, is eene nieuwe Kamer bijeengekomen
,
waarvan

vele leden met de zaak niet zoo volkomen bekend zijn als de
Regering zich schijnt voor te stellen , hebbende zij niet eens

eenige toelichting van het ontwerp gegeven, noch de ter beoordeeling
daarvan noodige stukken overgelegd, maar blootelijk naar de stuk-
ken in het archief der Kamer verwezen, zonder zich eens te hebben
overtuigd, of zij daar nog werkelijk in genoegzamen getale, voor
die leden welke de stukken niet hebben , te erlangen waren

, het-
geen is gebleken het geval niet te zijn. Het onderwerp kwam
hun evenwel van te veel gewigt voor, om als het ware ter loops
te worden afgedaan, en deze handelwijze had dan ook ten gevolge
gehad dat, in plaats dat men zich met een naauwkeurig onder-
zoek van het ontwerp, ook van de reeds behandelde punten, had
bezig gehouden, men integendeel aan vele derzelve niet de noodige
zorg heeft kunnen besteden.

Hiertegen stond echter het gevoelen van vele leden, dat het hoog
tijd werd om aan de onzekerheid over dit ontwerp een einde te

maken
,
meenende zij dat ten gevolge van al hetgeen omtrent dit

voorstel van wet is voorgevallen
, de zaak bekend genoeg mogt

worden geacht, en de gelegenheid gegeven was om met kennis van
zaken tot eene beslissing over te gaan.

§ 2. Bij gelegenheid van de behandeling van dit voorstel werd
door sommige leden de vraag geopperd of men niet een ander
stelsel van verdediging zou kunnen aannemen

, waarbij mildere
beginsels ten aanzien van de ontwikkeling van den landbouw en
de nijverheid in het oog wierden gehouden , zonder daarom ’sLands
veiligheid uit het oog te verliezen. Deze leden vonden toch de
bepalingen van dit ontwerp, zoowel wat betreft de verdeeling der
vestingen in klassen, als die betreffende de lasten, vTelke, door
de aan die verschillende vestingen toegevoegde attributen, op de
in haren omtrek liggende landerijen worden gelegd, geenszins van
dien aard, dat daarover zou mogen worden heengestapt, zoolang
het niet overtuigend bewezen is, dat inderdaad ’sLands verdedi-
ging in gevaar zou zijn gebragt indien niet stipt het hier aangeno-
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men stelsel wierd gevolgd. Indien dit het geval ware , het sprak

van zelf dat men zich de opofferingen , die hier gevorderd worden

,

zoude moeten getroosten ,
maar hierover schijnt nog steeds bij des-

kundigen van gezag, verdeeldheid van gevoelen te bestaan, daar

er sommigen zijn die het er wel degelijk voor houden dat een ander

verdedigingsstelsel ,
meer in overeenstemming met de belangen van

den landbouw en de nijverheid ,
evenveel veiligheid aan het Rijk

waarborgt. Van veel gewigt achtten deze leden de beantwoording
dezer vraag, en gaarne zouden zij zien dat althans het getal der

vestingen van de 1ste klasse zeer wierd beperkt, en meerdere ves-

tingen van die klasse in het vervolg onder de 2de klasse wierden

opgenomen.
Door andere leden werd er op gewezen dat ook andere landen

,

en vooral het naburige Belgie, hunne vestingen versterken en dat

het daarom niet geraden scheen dat wij het door die landen ge-

geven voorbeeld in den wind slaan, en zoo doende ’sLands veilig-

heid in de waagschaal stellen zouden. Zelven niet bij magte om
in deze quaestie uitspraak te doen, moesten zij wel de beslissing

aan de Regering overlaten, vertrouwende dat door haar de be-

langen der verdediging niet noodeloos ten koste der bijzondere

belangen zouden worden doorgedreven.

§ 3. Overgaande tot de beoordeeling van de beginselen in dit

ontwerp voorgedragen, heeft men in eenige Afdeelingen alweder
stilgestaan bij de vraag, of de lasten, daarin op de landen in den
omtrek van vestingwerken gelegd, daarstellen eene onteigening en
als zoodanig niet dan tegen schadeloosstelling mogen worden opge-
legd; dan wel of zij niet anders zijn dan een militair servituut,

vallende onder de beperking van den eigendom
,
waarvan in

art. 625 van het Burgerlijk Wetboek gesproken wordt en waar-
voor geene schadevergoeding te pas komt. Al de herhaaldelijk

in de onderscheidene, met betrekking tot deze zaak, gewisselde

stukken en in de gehoudene redevoeringen aangevoerde gronden
ten bewijze van de verschillende meeningen, zijn hier op nieuw
bijgebragt. Sommigen deelden de overtuiging dat hier slechts

eene eigendomsbeperking bestond; kunnende zij, zoo als reeds

meermalen gezegd is, zich geene onteigening zonder eigendoms-
overgang voorstellen, die hier niet plaats greep, evenmin als bij

andere gelijksoortige onderwerpen, gelijk bijv. de lasten van sur-

veillance en die door eene wet tot inning der in- en uitgaande

regten op de private eigendommen, zoowel binnen als buiten het

onvrije territoir, worden gelegd; en andere beperkende politie-

bepalingen, betreffende gevaarlijke gebouwen en fabrieken; welke
alle belemmeringen zijn die voor het algemeen welzijn, zonder toe-

kenning van schadevergoeding, op het eigendom van bijzondere

personen mogen worden gelegd. Een lid voegde bij die gronden
nog, dat van overoude tijden deze lasten reeds als militaire

servituten zijn beschouwd. Hij beriep zich op de wettelijke be-

palingen over dit onderwerp van 1791 , die de wet van 1814
voorafgingen, en op de oude plakkaten van vóór dien tijd. Yele
anderen waren daarentegen van meening dat hier wel degelijk eene

onteigening plaats heeft, en dat ook op de reeds meermalen aange-
voerde gronden , welke het overbodig schijnt hier op nieuw te

ontwikkelen. In eene Afdeeling is zelfs, ten betooge van deze

stelling, door een lid , krachtens de hem bij art. 25 van het Re-
glement van Orde dezer Kamer verleende bevoegdheid , eene

wijdloopige Nota ingediend, waarin breedvoerig de gronden zijn

ontwikkeld, die , zijns inziens
, voor dit gevoelen pleiten en het

tegenovergestelde gevoelen bestreden wordt. Deze Nota , ook in

de Commissie van Rapporteurs overgebragt en door haar aange-
hoord zijnde , was haar van genoegzaam gewigt voorgekomen om
afzonderlijk te worden gedrukt en bij dit Voorloopig Verslag,

zoowel aan de Regering als aan de leden dezer Kamer te worden
medegedeeld, zonder dat de Commissie zich evenwel daarom wil

geacht hebben geheel in te stemmen met al het daarin aange-

voerde. Uit inzage van dit stuk zal blijken dat het hoofdzakelijk

gewijd is aan een tweeledig betoog ; namelijk 1°. dat hier eene

wezenlijke onteigening plaats heeft ;
2°. dat de Staat niet verpligt

is , bij vernieling van in de verboden kringen van vestingen aan-

gelegde werken in tijden van oorlog, eenige schadevergoeding te

geven. In die Afdeeling had men zich algemeen met het eerste

punt vereenïgd. Ten opzigte van het tweede bestond er evenwel

verdeelheid van meening, daar niet al de leden van die Afdeeling

er in konden toestemmen, dat al hetgeen in tijden van oorlog op

last van de Regering vernield of in bezit genomen is, ten gevolge

van eene zoogenaamde vis belli voor de eigenaren zou zijn verloren

gegaan ,
zonder eenig regt op schadeloosstelling. In dien zin

konden zij de laaste alinea van art. 147 der Grondwet niet

opvatten.

Van de leden die in deze lasten eene onteigening zagen, waren
er die , het beginsel van verpligte schadeloostelling in dit ontwerp
niet vindende

, maar slechts de facultative bepaling van de laatste

alinea van art. 5 , zich verpligt achtten daarom tegen deze geheele

voordragt te stemmen, terwijl anderen, in diezelfde bepaling van

art. 5 eene tegemoetkoming aan hunne bezwaren ziende, zonder dat
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daarom in beginsel de onteigening werd aangenomen , daarin

meenden te kunnen berusten.

Art. 1. Betreffende dit artikel is door sommige leden , met
het oog op de wezenlijk zwaar drukkende lasten op de ingezete-

nen binnen of in den omtrek van vestingen, lasten die alleen door
dezen goed kunnen worden beoordeeld , aan de Regering de vraag
gerigt , of de redactie hier niet gevoegelijk zóó zou kunnen worden
veranderd, dat niet alles verboden wordt hetgeen niet uitdrukkelijk

in dit ontwerp wordt toegestaan
,
maar dat integendeel alles wordt

vergund wat hier niet wordt uitgesloten. Men beoordeele slechts

of al hetgeen betrekkelijk dit onderwerp van eenig belang is, niet

bij deze wet zal worden opgenoemd en geregeld; bovendien zijn

er duizend andere kleinigheden van volstrekt of bijna geen gewigt,
die alle zullen zijn verboden tenzij de belanghebbenden daarvoor
eerst de vergunning van den ingenieur hebben erlangd. Voor al deze

nietigheden zal, bij het behoud dezer bepaling
,
de omslag moeten

worden gemaakt
,
van zich daarover vooraf te verstaan met den

ingenieur, die mogelijk niet altijd te vinden zal zijn, en naar
willekeur de zaak zal kunnen toestaan of weigeren. Het is juist

deze ruime overlating aan het eigen oordeel der ingenieurs in ves-

tingwerken, waardoor aanleiding tot velerhande vexatien gegeven
wordt, gaande het artikel zelfs zoo ver, dat het verboden zal zijn

eenig werk
,
welk ook, (eene uitdrukking waaronder alles kan wor-

den begrepen) te maken, die deze leden meenden te moeten bestrij-

den. De wet opnoemende hetgeen niet vrij zal staan
, kwam het

hun voor, dat veilig het overige kon worden vrijgelaten, waar-
door een voorname last voor de bewoners van vestingen of hare
omstreken zal zijn weggenomen. Eene zoodanige wijziging zou,

indien zij mogt worden goedgekeurd ,
veranderingen ook in som-

mige der volgende artikelen, bepaaldelijk in de artt. 21 en 22,
ten gevolge hebben.

In ieder geval schenen de woorden : eenig werk te onbegrensd

,

waardoor belemmering
,

zelfs van de onschadelijkste maatregelen
ten behoeve van tuin- en landbouw, veroorloofd wordt, herinne-
rende men hier dat inderdaad dergelijke bemoeijelijkingen van
eigenaars hebben plaats gehad. (Zie Nota.)

Art. 5. Het is schier overbodig bij dit artikel te vermelden dat’

ten gevolge van de verschillende meeningen, niet allen met de be-

paling der laatste alinea genoegen konden nemen. Sommigen waren
van oordeel

, dat het beginsel van schadevergoeding in het ontwerp
behoorde te zijn opgenomen, en niet aan eene beslissing van den
regter moest zijn overgelaten of er schade was berokkend of niet.

De wet het beginsel van onteigening niet huldigende
,
was de

regter niet gehouden schade te erkennen, en het gevolg hiervan
zou zijn dat weinige eigenaren zich aan eene procedure zullen

wagen , en zoo zij dit al mogten doen , veelal met een vonnis in

ontkennenden zin en de kosten van het proces zullen moeten aftrek-

ken, zoodat deze leden vreesden dat de bepaling zal eindigen met
als niet geschreven te worden beschouwd. In hun oog stelden de
belemmeringen, welke den eigenaar in het vrije gebruik van zijn

eigendom door deze wet zullen worden opgelegd, zeer zeker gene

onteigening daar en behoorde in de wet het beginsel van schade-
loosstelling vast te staan. Anderen zagen hier de gelegenheid tot

het erlangen van schadeloosstelling opengesteld, en konden daar-
mede genoegen nemen. Weder anderen konden hier geene onteige-

ning aannemen
, en zouden daarom de laatste alinea weggenomen

wilden hebben.
Ook het niet opnemen van art. 8 in deze alinea van art. 5 vond
vele leden bezwaar. Wierd toch bij de wet alleen bepaald

dat schadeloosstelling aan de eigenaren van landen in den omtrek
van die vestingwerken kan worden gegeven , die zullen worden
aangelegd, dan worden daardoor de landen uitgesloten bij vestin-

gen sedert 1814 bestaande, en zal deze wet niet voorzien in dat

bezwaar, ’t welk eene aanleiding is geweest tot het voordragen
van dit ontwerp. Deze leden waren van meening dat , nu door
den Iloogen Raad was uitgemaakt, dat zoodanige eigenaren wel
degelijk moesten worden schadeloos gesteld, dit beginsel in de wet
diende te worden opgenomen

, opdat daaromtrent geene verdere

onzekerheid zoude heerschcn.

In tegenspraak met dit gevoelen beweerden anderen , dat , de

wet enkel voor de toekomst moetende werken , die landen te regt

gelaten werden in den regtstoestand waarin zij verkeerden.

Art. 7. Door enkele leden is gevraagd of, in de plaats van
n nader bij", niet dient gelezen te worden : » verder van".

Art. 21. a. Door eenige leden is de wensch geuit dat de
kleine kringen van de vestingwerken der tweede klasse mogten
worden gelijkgesteld met de middelbare kringen der vestingwerken
van do eerste klasse, welke gelijkstelling ten gevolgo zal hebben
dat voor de eerstgenoemde kringen dezelfde bepalingen zullen gel-

den als in het volgende art. 22 voor de laatstgenoemde worden
vastgostcld ; iets dat deze leden meenden , zonder gevaar voor
’s Lamls verdediging te kunnen worden toegestnan. Dit gevoelen

w^dloopigor in de bovenbesprokene Nota uiteengezet wordende,

i

meende men zich hier te kunnen bepalen met naar dat stuk te
verwijzen.

b. Reeds in het laatste Voorloopig Verslag is de bevreemding
geuit dat in 1°. van dit artikel weder was opgenomen eene be-
paalde maat van de oppervlakte der op te rigten gebouwen,
eene beperking die vroeger was teruggenomen. Men bleef er
sterk op aandringen dat zij zou wegvallen of althans aan het
getal eene veel ruimere uitbreiding zou worden gegeven.

c. Hier dient beter te worden uitgemaakt dat de vijf palm in
2°. doelt op de steenen voeten en niet op de afsluitingen

, die
dan inderdaad geene afsluitingen zouden zijn. De redactie, zoo
als zij nu luidt, is onduidelijk.

Art. 23. Waarom wordt hier niet
, even als in den aanvan»

van het volgende artikel, gesproken van gebouwen, getimmerten
en afsluitingen, enz.?

Art. 29. Sommige leden drongen hier aan op de opname van
de bepaling, inhoudende, dat de weggeruimde gebouwen enz., na
de opheffing van den staat van beleg, zullen mogen worden her-
bouwd zonder voorafgaande toestemming. (Zie Nota.)

Art. 30, alin. 2. zulks noodig zijnde. Deze bijvoeging schijnt

overbodig, als men de voorgaande alinea in het oog houdt, welke
verbiedt dat de bedoelde gebouwen zullen worden vergroot. Bo-
vendien geeft zij weêr aanleiding en gelegenheid tot" willekeur.

Men zou haar dus gaarne zien wegvallen.

Ter voorkoming van twijfel zou
,

bij behoud dier woorden

,

achter dezelve moeten gevoegd worden: ook bij vernieling door
brand of andere ongevallen, op dezelfde wijze vernieuwd worden.
(Zie Nota.)

Art. 57. Dit artikel behelst eene strafbepaling. Hoe zal zij

moeten worden ten uitvoer gelegd , indien de overtreding geschied
is op bevel van een zedelijk ligchaam, bijv. van een dijk- of

polderbestuur ? De opname eener bepaling als in de gemeente-
wet (art. 226) voorkomt, dat zij aansprakelijk zullen zijn die

tot het besluit hebben medegewerkt , zal hier noodzakelijk zijn.

Vóór art. 59 wilden sommige leden eene bepaling in den
geest van het in de Nota voorgestelde nieuwe art. 59. Het in-

winnen van het advijs van het comité van defensie kwam aan
allen niet even geschikt voor, onder anderen ook op grond dat

dit ligchaam niet altijd vergaderd is, en daardoor vertraging

zoude kunnen ontstaan. Meer algemeen was men het iu de Af-
deeling, waar de Nota is voorgedragen, eens, dat er bijv. door
beroep op een collegie van ingenieurs én regtsgeleerden of andere

deskundigen eenige waarborg moest worden gegeven tegen de wil-

lekeur der ingenieurs, waaraan in dit geheele ontwerp ruim baan
wordt gelaten ; een gevoelen ook in andere Aldeelingen voor-

gestaan.

Art. 59. voor zopver. Juist omdat er in de wet van 1814
bepalingen zijn, die buiten den kring van dit ontwerp liggen,

en die men verkeerd acht, drongen eenige leden op de afschaffing

dier wet aan, als ook van de andere wetten over dit onderwerp.

Sommigen verlangden mededeeling der verordeningen waarvan
in dit artikel sprake is.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den SOsten

Julij 1853.
Luijben.
Van' Lyn'dex.

Vant Akerlaken.
Van der Brugghen.
Van Goltsteix.

NOTA.

De ondergeteekende acht het noodig gebruik te maken van het

regt hem bij art. 25 van liet Reglement van On’e verleend, om,
nopens het Ontwerp van Wet houdende bepalingen betrekkelijk

het bouwen
,

planten en het maken van andere werken binnen

zekeren afstand van vestingwerken van den Staat , bescheidenlijk

de volgende bedenkingen in het midden te brengen.

Hij heeft zich nimmer kunnen vereenigen met het beginsel waar-
van dit geheele ontwerp uitgaat: » dat, namelijk de militaire

servituten, met welke de gronden rondom vestingwerken krachtens

hetzelve besmet worden, geeneeigenlijke ontzetting van eigendom

daarstellen in den zin van art. 117 der Grondwet", hoewel de

bepaling van het laatste lid van art. 5 van het ontwerp (hoe

weifelend ook en wederom tegengesproken door art. 52) in tegen-

spraak staat met dit beginsel.

Dat beginsol is, naar do overtuiging des ondergeteekenden ,

juridisch onjuist, en brengt, in zijne toepassing, eenen staat van

zaken medo, door welken, zonder genoegzaam regt, waarborgen

voor de veiligheid van den Staat in do verdediging zijner ves-

tingen worden daargesteld , welke op zich zelven allernoodzakelijkst

zijn, maar dio, uitgaande uit een juist beginsel, met hetzelfde



Bepalingen betrekkelijk het bouwen
,
planten en het maken v. andere werken binnen zekeren afstand v. V<estingwerken v. den Staat.

(Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

gevolg voor den Staat, met regt, en zonder dezelfde nadeelige

gevolgen voor den ingezeten kunnen verkregen worden.

Dit beginsel is juridisch onjuist: want het valt niet tegen te

spreken ,
dat wanneer men art. 147 der Grondwet onbevooroor-

deeld en in deszelfs natuurlijken zin wil opvatten
,
de uitdrukking

van ontzetting van eigendom niet, in engeren zin, beteekent, de

ontneming enkel van alle eigendomsregten te zamen
,
maar ook de

ontneming van een of meerdere der regten ,
die tot den vollen

eigendom behooren : elk démembrement de propriété. Waai-om ?

omdat de redenen van billijkheid die art. 147 van de Grondwet

hebben ingegeven , evenzeer gelden voor elk gedeelte
,
als voor het

geheel van het eigendomsregt.

Men wordt evenzeer, en somwijlen meer, benadeeld door de

ontneming van het volle en vrije gebruik van zijn eigendommelijk

grondstuk om daarmede ,
naar zijne keuze

,
voordeel te maken

,

als door de ontneming van het grondstuk zelf; vooral daar, i

waar het vrije gebruik van dat grondstuk reeds niet meer vrij-

staat: daar is die ontneming, waarbij, volgens sommigen, de ver-
'

pligtin" tot schadeloosstelling eerst zou aanvangen , slechts de

vernietiging van hetgeep, in zijn wezen, reeds geen bestaan meer

heeft. . . ,

In den eigendom van een stuk grond is het regt begrepen om

hetzelve te bebouwen en te beplanten : zonder dat regt is de eigen-

dom van hetzelve meestal van zeer weinig waarde, dikwijls zelfs

niets meer dan een schijn van eigendomsregt.

Men vrage bijv. in de nabijheid der stad Arnhem wat een stuk

grond waard zoude zijn, beroofd van het regt om er vrijelijk op

te bouwen en te planten.

Men vra^e, of, bij onteigening ten algemeenen nutte, ter waar-

dering van”een stuk grond, deszelfs geschiktheid om bebouwd of

beplant te worden, niet in aanmerking zoude moeten worden ge-

nomen.
Wanneer art. 625 van het Burgerlijk Wetboek den eigendom

beschrijft als » het regt om van eene zaak het vrije genot te heb-

„ ben en daarover op de volstrektste wijze te beschikken '
, en zulks

„ behoudens de onteigening ten algemeenen nutte tegen behoorlijke

» schadeloosstelling ingevolge de Grondwet ” dan volgt nood-

zakelijk uit het verband dezer twee bepalingen in denzelfdep adem,

dat de wetgever ,
door onteigening ten algemeenen nutte

, ook verstaat

de ontneming, van wat het ook zij
,
waardoor eigendom niet blijft

het regt, om van eene zaak het vrije genot te hebben en daarover

op de volstrektste wijze te beschikken.

Vruchteloos beroept men zich ,
ter verdediging van een ander

stelsel, op de in art. 625 tusschengevoegde woorden: » mits men
)i er geen gebruik van make ,

strijdig met de wetten of de open-

i) bare verordeningen ,
daargesteld door zoodanige magt, die daar-

» toe volgens de Grondwet de bevoegdheid heeft, en mits men aan

» de regten van anderen geen hinder toebrenge”.

Door deze woorden heeft , hetgeen in de 1ste alinea van dat

artikel gegeven was ,
niet weder geheel ontnomen kunnen worden

?

omdat eene wet niet in tegenspraak met zich zelve kan zijn.

Eene wet, die in denzelfden adem bepaalde, dat eigendom het

regt is om van eene zaak het vrije genot en daarover de vrije beschik-

king te hebben ,
voor zooverre dit vrije genot en die vrije beschik-

king niet door wetten of verordeningen mogt worden ontnomen
,

zoude met zich zelve in tegenspraak zijn en aan de zekerheid van

het eigendomsregt voorzeker weinig waarborg verschaffen.

Maar het voorbehoud van art. 625 , in de woorden » mits men
)> er geen gebruik van make” enz., vindt zijnen regtsgrond in een

ander beginsel ,
hetwelk even vast moet staan als de zekerheid en

volheid van het eigendomsregt ; en dat dit laatste beginsel niet opheft ,

niet ontzenuwt ,
niet vernietigt , niet tot eenen louteren schijn redu-

ceert, — maar hetzelve in evenwigt houdt, en het misbruik daar-

van voorkomt: dat is, namelijk, het beginsel in art. 625 met
even zoovele woorden uitgedrukt: » dat niemand van zijn regt

een gebruik mag maken, waardoor hij aan de regten van anderen

hinder toebrengen zoude.”

Op dit laatste regtsbegiasel , dat met het eerste , hetwelk de

vrijheid van het regt van eigendom handhaaft, gelijken tred houdt,

rusten alle die wetten en verordeningen
,
waarvan art. 625 spreekt.

Het zijn alle zonder uitzondering , wanneer men ze wel be-

schouwt, praeventive bepalingen
,
waardoor het hindernis toebren-

gen aan het regt van anderen
, door het gebruik maken van het

regt van eigendom , voorgekomen wordt.

De ondergeteekende meent met vertrouwen te kunnen zeggen,

dat men
, in den regel , bij onderzoek van alle politie- of andere

verordeningen , welke vallen in de termen van het voorbehoud
van art. 625 ,

zal bevinden , dat deze voorkoming van hindernis

aan het regt van anderen ,
haren waren grondslag uitmaakt

; schoon
niet beweerd wordt, dat men daarbij altijd met bewustzijn van
dat éénig ware beginsel is uitgegaan ; hetgeen gewis , hier en
daar , anomalien in het geschreven regt ten gevolge heeft kunnen
hebben.

Maar alle deze verordeningen
,
van praeventiven aard zijnde

,

tot voorkoming van het toebrengen van hinder aan het regt vÈtn

anderen
, door gebruikmaking van het eigene

,
rusten daarom nood-

zakelijk op de vooruitstelling , dat er een regt van anderen is,

waaraan hinder kan worden toegebragt.

Waar anderen zoodanig regt niet hebben, daar missen zoodanige

verordeningen als waarvan art. 625 spreekt, haren regtsgrond

:

en
daar kan derhalve geene beperking van iets dat tot de volheid

van het eigendomsregt behoort plaats hebben, dan langs den weg
van onteigening ten algemeenen nutte volgens de Grondwet.
En nu zal wel niet beweerd worden, dat de Staat, a priori,

een regt bezit , om overal
,
op alle eigendommen

, waar hij ver-

kiest, vestingwerken aan te leggen.

Bezat de Staat dit regt, dan, maar dan ook eerst, zoude er

een regtsgrond bestaan voor praeventive verordeningen, welke,
zonder schadeloosstelling

,
het bouwen en planten in den omtrek

|

van vestingwerken zouden verbieden : ten einde niemand den Staat

in de vrije uitoefening van dat regt en al wat het medebrengt,
mogt verhinderen.

Waar de verdediging des Lands voor den Staat het meerdere ,

het regt van ontneming van den eigendom
, medebragt zonder

schadeloosstelling,, daar zoude ook het mindere
,
het regt om te

zorgen, dat die verdediging door aanbouw op andere gronden niet

belemmerd wierd, zonder schadeloosstelling, daarin begrepen zijn.

Maar dan zoude de Staat noodzakelijk dat meerdere
,
namelijk,

het regt moeten bezitten , om zich van alle gronden
, tot het aap-

leggen van vestingwerken, zonder schadeloosstelling
,

meester te

maken.
Indien de Staat dit regt niet heeft, dhn ook niet het mindere:

het regt om praeventief te zorgen , door verordeningen
,
dat aan

de uitoefening van dat meerdere (hetwelk de Staat niet bezit) geen
hinder worde toegebragt.

De Staat heeft wel gewis het regt, om ten algemeenen nutte , in

het belang van de verdediging des Lands, overal vestingwerken
aan te leggen: maar alleen door onteigening ten algemeenen nutte,

op zoodanige gronden
,

waarover hij de vrije beschikking niet

heeft.

En wanneer de Staat
,
alleen door onteigening ten algemeenen nutte

den eigendom verkregen heeft van grond waarop vestingwerken

moeten worden aangelegd, dan zal hij ook, alléén door onteigening

ten algemeenen nutte , moeten zorg dragen, dat aan de uitoefening van
zijn regt van eigendom, in het hebben van vestingwerken op dien

grond, geen hinder worde toegebragt.

De ondergeteekende meent, dat deze beginselen even klaar en

eenvoudig als juridisch juist zijn, en dat dezelve alleen daardoor

eene vrij sterke tegenspraak, ook van de zijde van zeer bekwame
regtsgeleerden , hebben ondervonden, omdat men opzag tegen de

nadeelige gevolgen, welke men verkeerdelijk meende, dat, uit

een finantieel oogpunt, uit het hier verdedigde stelsel voor den

Staat zouden voortvloeijen.

Hoe zou de Staat, zoo dacht men, zonder buitensporige uit-

gaven, alle eigenaars van gronden, die met zoogenaamde ser-

vitudes militaires worden besmet, daarvoor werkelijk kunnen
schadeloos stellen ?

Doch deze vrees was ongegrond. Want, naar het hier verde-

digde stelsel, kan de Staat evenzeer zijn doel bereiken, dat

namelijk aan de werking zijner vestingwerken, door het gebruik

maken door de eigenaren van hun regt van eigendom op de naburige

gronden, geen hinder worde toegebragt, zonder eenige, of althans

zonder eenige aanzienlijke schadeloosstelling.

Immers, wanneer in tijd van oorlog, bij of ter verdediging,

hetzij van vestingen
,

hetzij van legercorpsen
,

huizen vernield

,

boomen omgehakt, akkers verwoest worden, dan is dit geene

onteigening ten algemeenen nutte , maar dan is dit eene ramp , eene

vis belli
,

welke , even als de vis fluminis ,
ongelukkig is voor

hen die ze treft, maar die niemand, ook den Staat niet, kan
verpligten tot schadeloosstelling.

Wie zal er toch ooit aan denken
,
om schadeloosstelling te

moeten verleenen aan de akkerlieden
,
wier oogst door de legers

van den Staat, tegelijk met die van den vijand, in het gevecht,

onder den voet is getreden, wier huizen zijn in brand geschoten,

wier voorraadschuren zijn uitgeplunderd?

Dat zijn rampen van den oorlog, en evenzoo is de vernieling van
huizen en plantsoenen in de nabijheid van vestingen van den
Staat

,
wanneer de verdediging zulks vordert

, eene oorlogsramp

.

waarvoor geene schadeloosstelling toekomt.

De Staat kan dus aan allen die bouwen en planten in de

onmiddellijke nabijheid van vestingwerken bij de wet aanzeggen,

dat zij weten moeten, dat zij zich blootstellen om, in tijd van
oorlog, op een enkel bevel van den militairen kommandant hunne
gebouwen en plantsoenen te zien vernielen

,
indien zij ze niet

liever
,
binnen eene zekere ,

bij de wet te bepalen tij dsruimte
, op

het gegeven bevel, gewillig wegruimen; doch, zonder schadeloos-

stelling.

Dat is dan geen regt van vernieling, geen regt van opleggen
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van militaire servituten, waarvan de Staat gebruik maakt, vóór
de oorlogsramp; maar het is eene eenvoudige waarschuwing, die

aan de ingezetenen in de nabuurschap van vestingen , beter dan
elders, kan gegeven worden, dat hunne eigendommen, in cas

van oorlog, gevaar loopen. Met waarschuwing, ter zooveel mo-
gelijke leniging van de overkomende ramp, geschiedt dan hier,

hetgeen elders zonder zoodanige waarschuwing dikwijls zal moeten
plaats hebben.

Wat zal nu het gevolg wezen van eene van dat beginsel uit-

gaande wetgeving op dit stuk ?

Dat er in vredestijd, rond alle vestingen van den Staat, vrije-

lijk gebouwd en geplant zal kunnen worden, waarbij de Staat het

groote voordeel zal trekken , dat duizenden bunders land niet aan
de voordeeligste cultuur, waarvoor zij vatbaar zijn, zullen worden
onttrokken, maar dat de eigenaren dier gronden het grootst mo-
gelijke belang er bij zullen hebben

,
om zich

,
zoo spoedig moge-

lijk, door de oprigting van assurantie-maatschappij en
,
tegen de

hen bijzonder dreigende oorlogsramp te verzekeren. Zij zullen

zich gaarne eene vrij aanzienlijke jaarlijksche opoffering daartoe

getroosten, waartegen het voordeel van hunne gronden in de
nabijheid van steden, naar hun goedvinden, gedurende somwijlen
lange tijdperken van vrede te kunnen doen fructifieren, ruim zal

opwegen.
Meent de Staat dat hij in tijd van oorlog niet spoedig genoeg

gereed zal kunnen wezen met de wegruiming van gebouwen en

beplantingen rond vestingen , die voor hare verdediging hinderlijk

zijn (schoon men niet inziet, dat in acht of veertien dagen tijds,

die men gewoonlijk wel over heeft, wanneer het gevaar ontstaat

dat eene vesting door den vijand zal kunnen worden overvallen,

al het noodige hiertoe niet zoude kunnen verrigt worden), dan
zal de Staat, bij wet, eenen kring kunnen daarstellen

,
binnen

welken het bouwen of planten op eene wijze die eene spoedige

wegruiming te zeer zoude bemoeijelijken
,
worde verboden.

Maar dan zal de Staat, voor elk perceel dat alzoo van zijn

volle eigendomsregt beroofd wordt
,
genoegzame schadeloosstelling

moeten geven : eene schadeloosstelling geëvenredigd aan de meer-
dere of mindere mate van vrijheid in het bouwen en planten

gelaten, en die doorgaans met .
geheele onteigening gelijk zal

moeten staan.

De groote onkosten evenwel hiervan
,
zoowel als de -faciliteit

om, bij oorlog, alles wat de verdediging belemmert, zonder

schadeloosstelling te doen wegruimen, zouden oorzaak zijn, dat de

Staat, tot -groot voordeel voor de steden die vestingen zijn, van
het laatstgenoemde middel een spaarzamer gebruik zoude maken

,

dan volgens het thans voorgedragene stelsel.

Eene wet, van dit beginsel uitgaande, zoude zeer kort, zeer

eenvoudig en zeer duidelijk kunnen zijn : eigenschappen welke aan
liet voorgedragene ontwerp van wet niet bij uitnemendheid

eigen zijn.

En onberekenbaar zoude het voordeel zijn
, dat de eigenaars van

gronden rond vestingen daarbij zouden hebben. Want al dreigde

hen ook bestendig het gevaar, dat bij oorlogsramp hunne woningen en

plantsoenen, zonder schadeloosstelling aan de zijde van den Staat,

vernield konden worden
,

zoo zoude dit gevaar
,

bij een goed
ingerigt assurantie-stelsel

,
ligt te dragen zijn in vergelijking van

den druk, welke, bij het tegenwoordige stelsel, hunne eigen-

dommen voortdurend van een groot gedeelte hunner waarde berooft.

In elk geval, en ook bij behoud van het stelsel waarvan dit

wets-ontwerp uitgaat (schoon de ondergeteekende daaraan. zijne

goedkeuring niet kan geven), is hetzelve, naar zijn oordeel, voor

onderscheidene belangrijke verbeteringen vatbaar.

Zoo schijnt de billijkheid te eischen, dat men, in plaats van in

art. 1 tot regel te stellen, dat alle werken, die niet bij de wet
uitdrukkelijk zijn toegestaan, verboden zijn, integendeel tot regel

aanneme, dat alles wat niet bij de wet verboden is , (jeoorlooJ

d

zij.

Immers is, volgens het voorgedragen stelsel, eene volstrekte

ongeschiktheid voor alle bebouwing, die altijd de verrigting van
cenig werk op den grond medebrengt (eene ongeschiktheid die

bijna gelijkstaat met geheele onteigening) regel
, en uitzondering ,

hetgeen door de gunst des wetgevers toegelaten wordt.

Daardoor wordt de last der eigenaren van gronden rond ves-

tingen oneindig en nutteloos verzwaard : daardoor worden zij aan

allerlei kwellingen blootgesteld; want, waar het niet geoorloofd

is étbiij werk te maken, buiten het bij de wet omschrevehe, daar

zal het aan de inzigten en vrijgevigheid van eiken officier der genie

afhangen, of men eene spade in den grond zal mogen steken, een

paal slaan, eene zitbank in den grond bevestigen, eene rieten

schutting voor vruchtboomen plaatsen , een put graven en dergelijke.

Daarbij zoude het misschien, zonder óe'nig gevaar, mogelijk

zyn, den kring der verbodene werken nog eenigermate te beperken:

zoo zoude welligt het voordeel dor vestingwerken van do tweede

klasse, zonder gevaar, hierin kunnen bestaan, dat hunne kleine

kringen in art. 21 , niet gelijk worden gesteld met die der eerste

klasse, maar mot hetgeen, volgens art. 22, tusschen do kleine

en middelbare kringen van vestingwerken van de eerste klasse
geschieden mag.
De ondergeteekende zoude daarom wenschen, dat artt. 1 , 21

en 22 , met opneming van nog eenige minder belangrijke wijzi-
gingen , in dezer' voege wierden opgesteld:

» Art. 1. Tusschen de buitengrenzen van vestingwerken en de
lijnen in deze wet verboden kringen genoemd, is het geoorloofd
te bouwen

, houtgewassen te plaatsen of alle werk te maken

,

behalve hetgeen bij deze wet i3 verboden, of hetgeen waartoe,
overeenkomstig hare bepalingen, geene vergunning is verleend.

» Art. 21. Binnen de kleine kringen van vestingwerken der
eerste klasse is het verboden:

» 1°. andere getimmerten te plaatsen , dan die
, behalve de

dekking, welke naar verkiezing kan worden gemaakt
, uit ver-

brandbare stoffen te zamen zijn gesteld;

ü 2°. andere afsluitingen dan van houten rasterwerk, met of
zonder steenen voeten, te stellen, wanneer deze steenen voeten
niet hooger zijn dan vijf palmen boven den beganen grond.

» De in dit artikel omschrevene getimmerten en afsluitingen,
behalve die van houten rasterwerk zonder steenen voeten, mogen
niet geplaatst worden, dan na verkregene toestemming van den
Minister van Oorlog.

i) Dezelfde toestemming is noodig tot het planten, in de bij dit

artikel opgenoemde kringen, van alle opgaande boomgewassen.
» Art. 22. Tusschen de kleine en middelbare kringen van ves-

tingwerken van de eerste klasse en binnen de kleine kringen van
vestingwerken van de tweede klasse is het verboden:

» 1°. andere gebouwen of getimmerten te plaatsen dan die,

behalve de dekking, welke naar verkiezing kan worden gemaakt,
uit verbrandbare stoffen te zamen zijn gesteld, met of zonder
steenen voeten, niet hooger dan vijf palmen boven den beganen
grond en voorzien van gemetselde stookplaatsen of schoorsteenen ;

» 2°, andere afsluitingen te maken dan van houten rasterwerk,
met of zonder steenen voeten

, wanneer deze steenen voeten niet
hooger zijn dan vijf palmen boven den beganen grond.”

Tot toelichting dezer laatste wijziging, welke insgelijks is voor-
gesteld in art. 21 n°. 2, dient nog, dat men uit de bepaling van
art. 22, n°. 1, rakende gebouwen, te plaatsen op steenen voeten,

niet hooger dan van vijf palmen boven den beganen grond
, met grond

mag afleiden, dat dezelfde uitdrukkingen gebezigd omtrent afslui-

tingen ,
in art. 21 n°. 2 en art. 22, n°. 2, betrekking hebben

alléén op de hoogte der steenen voeten en niet van de daarop ge-
plaatste afsluitingen zelve.

Trouwens, het zoude eene volstrekt nietsbeduidende concessie

zijn, vergunning te verleenen tot plaatsing van afsluitingen, die

niet hooger dan vijf palmen zouden mogen zijn. Het springt in

het oog, dat zulk eene afsluiting niets af zoude sluiten.

Voorts meent de ondergeteekende, dat ten onregte in dit ont-

werp, bij aanneming van deszelfs hoofdbeginsel, geene bepaling
wordt aangetroffen

, waarbij uitdrukkelijk en met zoo vele woor-
den , aan de eigenaren van gebouwen en afsluitingen

, welke met
of zonder schadeloosstelling zijn weggeruimd , het regt wordt toe-

gekend om dezelve
,
na eindiging van den staat van oorlog of van

beleg, op den vorigen voet te herstellen.

Dat regt kan hun evenwel , billijkerwijze, niet ontnomen worden.
Want de schadeloosstelling, aan hen verleend voor de wegge-

ritimde gebouwen, afsluitingen of beplantingen , heeft hen alleen

schadeloos gesteld voor het verlies der voorwerpen :— eene ontne-
ming van het regt, om , na opheffing der oorzaken van opruiming,
het vernielde op hunne gronden

, op den vorigen voet te herstellen

,

zoude eene nieuwe schade zijn; eene werkelijke onteigening, waar-
voor, werd zij noodig geacht, wederom schadeloosstelling verstrekt

zoude moeten worden.
Uit dien hoofde Avenscht de ondergeteekende dat aan het slot

van art. 29 gelezen worde:
» De vernielde gebouwen, getimmerten, afsluitingen en hout-

geAvassen kunnen, na de opkouding van den staat van oorlog of
van beleg, op denzelfden voet, waarop zij vroeger stonden, Avor-

den hersteld.

i) Bij vernieuwde vernieling gelden telkens do regelen in dit

artikel gesteld.”

Hierbij Avordt opgemerkt, dat, door do inlassching dezer bepa*
lingon ,

die van art. 34 noodzakelijk zoude komen te ver\rallen.

Bij art. 30, alinea 2, schijnen, om allen twijfel te voorkomen,
na de Avoorden: » zij mogen onderhonden en , zulks noodig zijnde ,”

enz., gevoegd te moeten Avorden do Avoorden: » ook bij vernieling

door brand of andere ongevallen op dezelfde wijze , vernieuwd

worden.

Waarom zouden eigenaren, wier gebomven, ook die geplaatst

tijdens het niet Avas verboden , buiten do schade van het verlies

derzelvo door brand, ook nog de a-ccI grootere schade moeten

lijden van zo niet te mogen herbouAvcn? Het zoude onedel zijn,

dat de Staat van dit hun ongeluk voordeel trok.

Eindely k zoude de ondergeteokende het zeer wenschelyk achten.
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dat bij de vergunningen door den Koning of den Minister van
Oorlog te verleenen of te weigeren, nog een meerdere waarborg
van onpartijdigheid aan de ingezetenen werd gegeven, dan die,

uit den aard der zaak
,
gelegen kan zijn in het rapport van den

eerstaanwezenden officier der genie, op hetwelk toch, ten slotte,

de beslissing doorgaans gebaseerd zal moeten zijn.

Daarom stelt de ondergeteekende voor, om na art. 58 in te

voegen een art. 59, luidende als volgt:

» Art. 59. De vergunningen door Ons of den Minister van

Oorlog te geven
,
worden niet verleend dan na ingewonnen advies

van het comité van defensie.”

’sHage, 19 Julij 1853.

Van der Brugghen.

[xxn. 14.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp

van Wet regelende het toezigt op de onderscheidene Kerk-
genootschappen.

Het Voorloopig Verslag betrekkelijk het onderzoek van het Wets-
ontwerp regelende het toezigt op de Kerkgenootschappen is zoo

volledig
,
dat de taak der Regering bij de beantwoording van

hetzelve daardoor zeer wordt verligt. In dien toch van de eene

zijde de bezwaren, welke tegen het ontwerp zijn in het midden
gebragt, duidelijk en krachtig zijn uiteengezet, met niet minder
klem en goede redenen zijn zij van eene andere zijde wedeidegd ;

zoodat de Regering inderdaad niet dan in herhaling van hetgeen

door vele leden is betoogd
,
zonde vervallen, indien zij stuksgewijze

de gemaakte opmerkingen ging wederleggen.

Maarzoo zij zich hiervan door het Verslag zelf ontslagen rekent,

acht zij zich daarentegen verpligt aan te wijzen het standpunt waar-
van zij is uitgegaan

,
— het oogmei’k dat zij heeft getracht te

bereiken, — en de opmerkingen, welke zij heeft gemeend zich ten

nutte te moeten maken.
De Regering is van oordeel dat eene onbeperkte vrijheid evenmin

voor kerkgenootschappen kan bestaan
,
als zij voor individu’s bestaat.

In de maatschappij moet een ieder zoo veel van zijne vrijheid opoffe-

ren
,
als tot behoud van rust en orde

,
de voorwaai de waaronder

alleen de maatschappij bestaan kan, wordt gevorderd; maar eene

vrijheidlievende regering mag ook geen grootere opoffering eischen,

dan tot behoud van rust en orde noodig is.

Ten opzigte nu van de vrijheid welke aan kerkgenootschappen
kan worden verleend, moet vooral in aanmerking komen de toe-

stand der maatschappij waarin zij gevestigd zijn.

Grooter moeten de voorzorgen zijn in eenen Staat waar veel-

soortige kerkgenootschappen zijn, dan daar waar dit het geval niet

is; even als in eene groote stad, waar onderscheidene populatien

zich vermengen en een aantal vreemdelingen zich dagelijks afwis-

selt
,
grootere voorzorgen van politie worden gevorderd dan in een

klein dorp
, waar zich zelden een vreemdeling vertoont en niemand

onbekend kan blijven.

De Regering is van oordeel, dat zij, zonder in het minst te

treden in het inwendig bestuur der kerkgenootschappen ,
regt heeft

dan voorziening te vragen , wanneer door de ontwikkeling hunner
inrigting en van hunnen openbaren werkkring, botsing met andere
kerkgenootschappen waarschijnlijk is en de rust der maatschappij
in gevaar zoude kunnen worden gebragt. Zij heeft daarom voor-
gesteld eene wet van topzigt

, of, zoo als sommige leden der Kamer
het op pag. 12 en 21 van het Verslag uitdrukken

,
eene wet van

politie op het terrein waar de Staat en het kerkgenootschap elkan-
der' ontmoeten.

Is zoodanige wet
, daargelaten nu nog voor een oogenblik het

onderzoek van het ontwerp, overeenkomstig of strijdig met de
Grondwet ?

Bij de beantwoording dezer vraag is ter sprake gebragt het
verband tusschen artt. 164 en 165 der Grondwet. De Regering
gelooft dat dit onderzoek wel op zijde kan worden gesteld; daar,
hoe men daarover ook moge denken, de Grondwet, in elke bepaling
op het stuk van de godsdienst

,
het regt van den Staat erkent om

de maatschappij door wettelijke voorschriften te beschermen. Art. 164
der Grondwet geeft vrijheid van belijdenis van godsdienstige mee-
ningen , doch niet anders dan behoudens bescherming der maat-
schappij en van hare leden tegen de overtreding der strafwet.
Maar die strafwet is niet onveranderbaar. Wie maakt die straf-

wetten ? Immers de wetgevende magt. Wat doet do strafwet?
Zij gebiedt en verbiedt, en bedreigt straf wanneer men nalaat
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wat zij gebiedt of doet wat zij verbiedt. De strafwet bepaalt , wat
in het belang der maatschappij verpligtend of ongeoorloofd is.

Het is eene dwaling te stellen
, dat de strafwet alleen ziet op

de omstandigheden en de gevallen waarin de maatschappij of

hare leden inderdaad beleedigd zijn en slechts de beleediging straft.

Neen ,
de strafwet houdt ook voorzorgen in

;
zij bevat ook

bepalingen waardoor beleediging wordt voorkomen
,
en waarvan

niet straffeloos mag worden afgeweken. Wel straft zij de niet-nako-

ming dezer behoedende bepalingen ligter dan de dadelijke krenking

van de maatschappij of van hare leden
; maar zij acht ze echter

onontbeerlijk tot bescherming der maatschappij en van hare leden.

Men heeft slechts de strafwetten open te slaan om zich hiervan

te overtuigen; de meeste politie - bepalingen zijn zelfs van
dezen aard.

En als men derhalve in de Grondwet leest
, dat een ieder zijne

godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid belijdt
,
behoudens

de bescherming der maatschappij en van hare leden tegen dé

overtreding der strafwet , dan ligt daarin opgesloten , dat die

vrije belijdenis plaats heeft, niet dan behoudens die voorzorgende

bepalingen, welke de wetgevende magt, na rijp beraad, oordeelt

dat in het belang der maatschappij niet straffeloos mogen ver-

waarloosd worden.
Art. 167 der Grondwet laat alle openbare godsdienstoefening

toe binnen gebouwen en besloten plaatsen, behoudens de noodige

maatregelen tot verzekering van de openbare orde en rust.

Hier kan men zelfs niet anders dan behoedende maatregelen op
het oog hebben gehad; en zoo het nu raadzaam is tegen de
overtreding dier behoedende maatregelen straf te bedreigen , wie
anders dan de wetgevende magt kan die straffen vaststellen ?

Maar in dit artikel is nog veel meer: er ligt in behoefte aan
eene wet welke straft wat het niet wil toegelaten hebben ,

dat

is
,
openbare godsdienstoefening buiten de plaatsen waar die hier

is toegelaten. Wat toch zal het beteekenen bepaalde plaatsen

aan te wijzen, als men ook straffeloos buiten die plaatsen het-

zelfde mag verrigten ?

Art. 169 wil dat de Koning wake, dat alle kerkgenootschappen
zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten

van den Staat.

Hier is geene rede van het misdrijf dat in of bij gelegenheid

der godsdienstoefening tegen de maatschappij of hare leden kan
worden gepleegd, maar hier wordt verondersteld dat er wetten

zijn, welke het kerkgenootschap als zoodanig niet mag te buiten

gaan.

En nu is het opmerkelijk, dat zij, die geene nieuwe wet willen

om botsingen voor te komen en orde en rust te bevorderen

,

tevens alle kracht ontzeggen aan de wetten w'elke tot heden zijn

ingeroepen en daardoor noodwendig het geheele voorschrift doel-

loos en zonder beteekenis maken.
Genoeg, zoo de Regering vertrouwt, om aan te toonen dat,

ofschoon art. 170 geen voorzorg heeft gewild ten opzigte van de
briefwisseling met de hoofden der kerkgenootschappen, noch bij

de afkondiging van kerkelijke voorschriften, daarentegen omtrent
andere onderwerpen de wetgever ook door behoedende maat-
regelen, onder bedreiging van straf, de maatschappij in bescher-

ming kan nemen tegen bandelooze vrijheid, welke tot botsing en

onrust zoude leiden. De Regering kan toch de meening niet

beamen op pag. 3 van het Verslag uitgedrukt, dat uit het regt

om, zonder voorafgaand placet, kerkelijke voorschriften ook be-
trekkelijk eene nieuwe regeling van het kerkgenootschap af te

kondigen ,
zoude volgen

,
dat het gezag de tenuitvoerlegging

daarvan altijd en in elk geval zoude moeten gedoogen, even
als of het toegekend regt van vrije afkondiging zoude medebren-
gen

,
dat al wat in de afkondiging vervat is

,
wettig en verbin-

dend zoude zijn.

Ging dit op, dan was de suprematie van de Kerk boven den
Staat gevestigd. Neen ; wanneer de uitvoering van zulke voor-
schriften , hoe vrijelijk ook afgekondigd, tot gevaarlijke botsing

aanleiding zoude kunnen geven , dan kan de wetgever ook met
behoedende maatregelen tusschen beide treden : ne res publica

detrimenti capiat.

Van dit standpunt nu, gevestigd op al de aangehaalde artikelen

der Grondwet
,

is de Regering uitgegaan bij het ontwerp dat zy
heeft aangeboden.

Het doel daarbij is niet geweest , al wat met kerken en ker-

kelijke zaken in verband staat te regelen
,
of hetgeen daaromtrent

bestaat onvoorzigtig omver te werpen, bepaaldelijk niet al, wat
op pag. 13 van het Verslag is opgesomd, te wijzigen of op
nieuwe grondslagen te vestigen. Het ligt niet in de bedoeling

der Regering alles af te breken en op nieuw op te trekken
, maar

wel, met het oog op de verpligtingen haar bij de Grondwet opge-
legd, de verbeteringen aan te brengen, waaraan de ondervin-

ding geleerd heeft dat behoefte bestaat.

Het doel bij deze voordragt is geweest , zeker niet het bevor-
deren en levendig houden van spanning, maar wel bevrediging
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en geruststelling, door aan te toonen , dat zoo min voor kerk-
genootschappen als voor individuen eene volstrekte vrijheid be-

staat , vermits eene volstrekte vrijheid noodwendig leidt tot kren-

king van de regten van anderen; en de Regering vertrouwt, dat

dit doel zal zijn bereikt , wanneer het na de aanneming dezer

wet zal blijken ,
dat niemand in de uitoefening van zijne gods-

dienst is belemmerd, maar in tegendeel ieder in eene billijke vrij-

heid is bevestigd.

Het doel is geweest de bepalingen der wet van 18 Germinal
jaar X, voor zoover zij algemeen of in zeker opzigt of op bepaalde
plaatsen kracht van wet heeft, op eene wettige wijze in te trekken.

Het doel eindelijk is geweest aan te toonen, dat kerkregeling

haren eigenaardigen kring heeft en geen inbreuk mag maken op
de bescherming der wet aan elk verzekerd, en door voorzigtige

beperkingen op het terrein , waar de kerkelijke inrigtingen elkan-
der of het staatsgezag ontmoeten, botsing voor te komen en rust

en orde te bewaren.
De Regering erkent gaarne dat men bij het ontwerpen en aan-

nemen van zoodanige behoedende bepalingen met omzigtigheid moet
te werk gaan

;
dat hier vooral de wetgever moet in het oog

houden dat er ook wetten voor den wetgever zijn en de vrijheid

der kerkgenootschappen slechts zóó mag worden beperkt dat hun
wezen ongeschonden blijft.

De Regering meende dat zij dit bij haar ontwerp niet uit het

oog had verloren, maar zij heeft opgemerkt, dat men soms aan
hare woorden een verkeerden zin heeft gehecht

, en haar bedoe-
lingen heeft toegeschreven welke bij haar zelfs niet waren opge-
komen ; en zij heeft daarom niet geaarzeld artt. 1 , 6 en 9 zoodanig
te verduidelijken en te wijzigen

,
dat thans deze bezwaren wel

zullen zijn uit den weg geruimd.
Zoo ook heeft de Regering in nadere en rijpe overweging geno-

men den eed, welke van de bedienaren van de godsdienst zoude
kunnen worden gevorderd. Zij heeft opgemerkt dat men het

voorschrift in art. 2 van het ontwerp opgenomen niet anders

toepasselijk oordeelde dan op hen welke zich onder eede aan den

Pauselijken Stoel verbinden.

Ten gevolge van de bemoeijingen der Regering is, blijkens de

Btukken bij deze Memorie van Beantwoording gevoegd, in den eed

der Roomsche prelaten hier te lande af te leggen eene wijziging

gebragt waardoor uit dien eed nimmer zal kunnen geredeneerd

worden als of ten gevolge daarvan de trouw aan den Koning ver-

schuldigd, eenigermate op den achtergrond zou zijn gesteld.

Het blijkt daaruit verder, dat ook de reeds afgelegde eeden in

denzelfden geest moeten worden opgevat en nageleefd zullen wor-
den

;
gelijk zij zelven , die den eed gezworen hebben, bereids in

een adres aan den Koning hebben gezegd, plegtig te verklaren,

)) dat zij geen eed gezworen hebben die, onder welk opzigt ook,
» met de getrouwheid aan den Koning of met de gehoorzaamheid
)i aan de wetten van den Staat verschuldigd, in strijd is”.

Dit een en ander in overweging nemende, heeft de Regering
het voorschrift van art. 2, ten minste voor alsnog, niet noodza-
kelijk geacht.

Buiten de wijzigingen in artt. 1 ,
6 en 9 , zijn nog cenige

kleine wijzigingen in de overwegingen en in sommige artikelen

gebragt, waarover bij de bijzondere artikelen zal worden gehandeld.

Na alzoo het standpunt waarvan de Regering is uitgegaan, het

doel hetwelk zij tracht te bereiken, en de wenken die zij zich

heeft ten nutte gemaakt, te hebben aangewezen, is reeds veel,

van hetgeen bij het Verslag tegen het ontwerp is aangevoerd,
wederlegd, en de Regering acht het alzoo nog slechts noodig met
een woord te gewagen van de Memorien van Toelichting in het

algemeen, waartoe §§ 1, 2 en 3 op het einde, aanleiding geven,

om daarna de afzonderlijke artikelen te doorloopen.

De memorien van toelichting worden nergens voorgeschreven.

Sommige Ministers zijn van oordeel geweest dat daaraan eene

groote uitbreiding moest worden gegeven
, andere dat zij slechts

cenc korte opheldering van het ontwerp moeten inhouden. De
Regering is geheel en al vrij hieromtrent, en hier nu heeft zy het

onraadzaam gekeurd, vooruit te loopen op de aanmerkingen die

konden worden gemaakt. Dit is trouwens een zoo ruim veld,

dat het steeds beter is af te wachten wat men daarop ontmoeten

aal, dan zich ontmoetingen te scheppen.

De ondertcekcning van de memorie van toelichting strekt alleen

om de echtheid van het stuk te verzekeren , een vereischte is het

niet. Die teekening is hier door den tij delijken Voorzitter ge-

schied, omdat het stuk niet bepaald van een departement is uit-

gegaan , maar van den Raad van Ministers.

Dit alleen meent de Regering hierbij te moeten opmerken
,
dat

de memorien van toelichting en meer bepaaldelijk die omtrent de

grondwetsherziening, zeer zeldzaam later ter interpretatie kunnen
worden ingeroepen, vermits zy slaan op het ontwerp zoo als het

aanvankelijk is ingezonden en geenszins op de wet zoo als die,

ten gevolge van de opmerkingon der Kamer, later is gewyzigd
en eindelijk is goedgekeurd.

Bepaaldelijk geldt dit omtrent de herziening van het hoofdstuk
van de Godsdienst, na de indiening belangrijk gewijzigd.

Thans overgaande tot de artikelen van het ontwerp
, merkt de

Regering op dat art. 1 zoo is gewijzigd, dat naar hare meening
alle twijfelingen, die uit de eerste redactie konden ontstaan,
zijn afgesneden.

De Regering schaart zich aan de zijde van die leden der
Kamer, welke erkennen èn de zelfstandigheid der Kerk èn het
regt van den Staat om te kennen de kerkregelingen

, door haar
zelfstandig vastgesteld, ten einde tevens te kunnen waken tegen
magtsoverschrijding en aan de verschillende kerkgenootschappen
geiijke bescherming te kunnen verleenen.

In dezen zin is nu art. 1 verduidelijkt, terwijl in het slot is

aangewezen
, dat niets van hetgeen in den aanvang van het artikel

is erkend, wordt teruggenomen, maar slechts het staatsterrein

zuiver wordt bewaard.
De Regering gelooft hiermede allen te hebben bevredigd, die,

niet afkeerig van elke wet, beducht waren voor te groote inbreuk
op de zelfstandigheid der kerkgenootschappen.

Art. 2 vervalt.

De Regering heeft gemeend art. 3 (oud) onveranderd te moeten
behouden. Indien het diploma, in het buitenland verkregen, den
vreemden regtsgeleerde en geneesheer hier geene regten geeft ; indien
aan een vreemdeling hier zelfs kan worden belet onderwijs te

geven, — kan men billijkerwijs ook den vreemden godgeleerde hier
niet vrijelijk toelaten de openbare godsdienst te bedienen.

Men belet hem niet zijne gevoelens en denkbeelden openbaar
te maken ; men belet hem niet in besloten kring de godsdienst
te bedienen; maar om hem gelijk te stellen met de Nederlanders,
bedienaren van de godsdienst, vordert de voorzigtigheid de toe-
stemming van het gezag, dat verpligt is voor orde en rust te

waken.
Het bezwaar

,
dat hierin voor een reizend priester of predikant

kan gelegen zijn, is geene reden om van een beginsel, in gelijksoor-

tige gevallen aangenomen, af te wijken.

Regelen schijnen hieromtrent aan den Koning niet te kunnen
worden gesteld ; immers er zijn geene aan de hand gegeven.

Overigens schijnt het aan geen twijfel te kunnen onderhevig zijn,

dat onder het bedienen van de godsdienst niet kan worden ver-
staan de bijstand, door anderen aan den eigenlijken bedienaar
van de godsdienst verleend.

Zij die in artt. 4 en 5 (oud) geen belang stellen, kunnen geen
bezwaar in de aanneming vinden, terwijl de Regering instemt met
de redenen door de meeste leden der Kamer voor het behouden
dezer artikelen aangevoerd.

Art. 6 (oud, thans art. 5) stelt in beginsel, dat bij de keuze der
plaats van vestiging van synodale vergaderingen en van hoofden
van kerkgenootschappen, de openbare orde en rust zijn betrokken

;

dat de eene plaats daarvoor geschikt
, de andere het niet is ; en

ten slotte, dat de Souverein van den lande over de geschiktheid
uitspraak moet doen.

Dit beginsel, zoo krachtig op blz. 21 van het Verslag onder-
steund, staat dan nu ook bij de nieuwe redactie van het artikel

voorop ; maar de Regering erkent volmondig , dat dit beginsel

van orde ook slechts een beginsel van orde moet blijven, en niet

tot uitsluiting moet leiden, en men door voorafgaand overleg met
de betrokkene ligchamen en personen moet trachten tot eene billijke

uitkomst te geraken. Daartoe strekt het 2de lid van het artikel,

terwijl het 3de, zoo niet overeenkomstig met de regeling door het

kerkgenootschap gemaakt, kan worden besloten, waarborgen geeft

en voorwaarden stelt, voor de nakoming waarvan de Minister,

mede-onderteekenaar van het besluit, verantwoordelijk zal zijn.

Artt. 7 en 9 (oud). De bepalingen dezer artikelen schijnen

oppervlakkig van minder belang; zij zijn het echter niet voor
hem, die met een onpartijdig oog den gang van zaken heeft na-
gegaan. Hij moet hebben opgemerkt, dat elk vertoon tegenvertoon

uitlokt, en dat wat den een sticht, den ander ontsticht en ergert.

Wat moet nu de Staat doen? Hij moet dat openbaar vertoon

en die openbare wrijving, welke tot spanning leiden, zooveel

mogelijk voorkomen, opdat de gemoederen bedaard blijven. De
ondervinding heeft geleerd , dat naar mate dit vertoon minder
was

,
de burgerlijke verdraagzaamheid omtrent het godsdienstige

grooter was , en naar mate aan dat vertoon de vry e hand is gegeven

,

de verdraagzaamheid minder is geworden.
Ook hier mag de Regering wijzen op de verschillende gods-

dienstige meeningen , welke onze natie belijdt , en de meerdere
voorzorgen daardoor hier, boven elders, gevorderd.

Ook art. 8 (oud) van het oorspronkelijk wets-ontwerp heeft de

vrees doen geboren worden dat het uitvoerend gezag het op- en

inrigten van kerkgebouwen zoude kunnen ónmogelijk maken. De
gegrondheid van zoodanige vrees wil de Regering liefst in het

midden laten. ,

Hot beste middel om haar te doen verdwijnen is het artikel zóó
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te wijzigen, dat die vrees zelfs bij de meest schroomvalligen niet

meer kan bestaan. Dit beeft de Regering gedaan door den afstand

te bepalen, binnen welken in de nabijheid eener andere kerk zoo-

danige in- of oprigting niet dan met toestemming kan plaats heb-

ben en het oordeel daarover in eersten aanleg aan het gemeente-

bestuur ,
in hooger beroep aan Gedeputeerde Staten en den

Koning op te dragen. Buiten dien afstand zal geen onderzoek

naar de geschiktheid der plaats noodig zijn.

Art. 10 (oud) is gewijzigd naar het meest algemeen gevoelen

van de leden der Kamer.

Overigens bevat de slotbepaling een onontbeerlijk voorschrift,

’t welk°alleen reeds eene wet noodzakelijk maakt.

Nu toch 'is het gezag magteloos zoodra de godsdienstoefening

buiten de toegelatene plaatsen is gehouden.

Art. 11 (oud, thans 10). In dit artikel is de verlangde ver-

wijzing naar art. 854 van het Wetboek van Burgerlijke Regts-

vordenng opgenomen, maar de Regering heeft vermeend, dat de

vervolging moet verblijven aan het openbaar ministerie, daartoe

in den regel geroepen ,
’t welk naar de wet de bevelen van hoo-

ger hand gegeven moet opvolgen.

Art. 13 (nu 12). Ook hier heeft de Regering gemeend aan het

verlangen der Kamer te kunnen toegeven en de behandeling

met opene of geslotene deuren aan den regter te kunnen over-

laten.

Art. 14 (nu 13). De wetgever treedt niet op het kerkelijk ter-

rein; hij laat het aan de reglementen van het kerkgenootschap

over, te bepalen, welk gevolg eene veroordeeling naar art. 42

van het Strafwetboek in het kerkgenootschap zal moeten hebben.

Eene geldboete acht de Regering hier eene ongepaste en zelfs

,

om de gevolgen, bedenkelijke straf.

In art. 15 (oud) zal men nu lezen: » strafregter”.

Wat art. 16 (oud) betreft, gelooft de Regering dat de wet

van 18 Germinal jaar X veilig kon worden afgeschaft, vermits

de artt. 23 tot 25 hierop niet zijn toegepast of geheel ontoe-

passelijk zijn geweest ;
misschien kunnen enkele derzelve . na de

uitvaardiging dezer wet, aanleiding geven tot gemeen overleg met

de Roomsck-Katholijke geestelijkheid of tot latere wettelijke rege-

ling, maar geenszins om thans daaromtrent een voorbehoud in

de wet te brengen.

Overigens acht zij het artikel met genoegzame voorzigtigheid

gesteld om daaruit geene der gevolgen te vreezm , waarop bij

het Verslag wordt gewezen; vooral niet na de wijziging welke in

den considerans is aangebragt.

Ten slotte moet de Regering opmerken, dat zij het onderzoek

steeds heeft beperkt tot het ontwerp dat is voorgedragen, en daarom

onaangeroerd heeft gelaten bijzaken en vragen, welke daarmede in

geen regtstreeksch verband stonden.

De Raad van Ministers

,

Chs. F. Pahud.

Tijdelijk Voorzitter.

fxxn. i5.j

NOTA VAN WIJZIGINGEN in het Ontwerp van Wet
regelende het toezigt op de onderscheidene Kerkgenootschap-

pen. [Zie dit Wets-ontwerp op bladz. 57 dezer Bijlagen.]

Considerans, regel 1 en 2. In plaats van: noodzakelijk is,

lees : » noodig is eenige”.

Art. 1. Dit artikel aldus te lezen :

» Alle kerkgenootschappen hebben volkomen vrijheid alles, wat
b hunne godsdienst en de uitoefening daarvan in hunnen eigen

» boezem betreft, te regelen.

n De bepalingen daartoe vastgesteld worden, voor zooveel zij

»> niet reeds aan Ons bekend zijn gemaakt, binnen eene maand
» na de afkondiging dezer wet, door de bestuurders of hoofden der
» kerkgenootschappen aan Ons medegedeeld. Nieuw te maken
j! bepalingen worden mede vóór of bij het in werking brengen
i) daarvan

,
op gelijke wijze ter Onzer kennis gebragt.

» Voor zooveel er zich onder de bepalingen bij dit artikel

i! bedoeld eenige bevindt , welke de medewerking van het staats-

i! gezag vereischt, wordt die medewerking niet verleend, tenzij

» de bepaling vooraf door Ons is goedgekeurd.”
Art. 2 vervalt.

Artt. 3 , 4 en 5 worden Artt. 2 , 3 en 4.

Art. 6 wordt Art. 5, en luidt aldus:
n Synodale vergaderingen en hoofden

, die kerkgenootschappen
« vertegenwoordigen of besturen , behoeven Onze goedkeuring op
u de plaats van vestiging.

» Voor zooveel deze goedkeuring bij de afkondiging dezer wet
» nog niet is verleend, wordt, na met hen gehouden overleg, door

» Ons, den Raad van State gehoord, over de geschiktheid der
i) aangewezene vestigingsplaats uitspraak gedaan.

» Alleen in het belang der openbare orde en rust en bij een
» met redenen omkleed en openbaar gemaakt besluit kan eene

» aangewezen vestigingsplaats als zoodanig door Ons ongeschikt

» worden verklaard.”

Art. 7 wordt Art. 6.

In plaats van voorgeschreven , lees : » gebruikelijk”.

Art. 8 wordt Art. 7, en luidt aldus:

» Elke oprigting of inrigting van een gebouw tot uitoefening

ij van de openbare godsdienst, binnen den afstand van twee
» honderd ellen van eene bestaande kerk, vereischt in het belang

» der openbare orde een onderzoek omtrent de plaats van vestiging.

)> Vóór dat de oprigting of inrigting wordt toegelaten, wordt
» daaromtrent door het gemeentebestuur beslist. Deze beslissing

» is vatbaar voor een beroep op Gedeputeerde Staten, en bij be-
» zwaar ook tegen de beslissing van deze, wordt hunne uitspraak

n aan Onze eindbeslissing onderworpen. Het besluit door Ons te

» nemen, na den Raad van State te hebben gehoord, wordt met
» redenen omkleed en openbaar gemaakt.

» Wanneer de oprigting of inrigting zonder verlof heeft plaats

» gehad, wordt het gebouw gesloten.”

Art. 9 wordt Art. 8.

Art. 10 wordt Art. 9.

De twee eerste regels aldus te lezen : » Hij die aan deze wet”.
Art. 11 wordt Art. 10.

In plaats van : de beklaagde behoorlijk gedagvaard
,
lees : » over-

» eenkomstig met de bepalingen van art. 854 van het Wetboek
i) van Burgerlijke Regtsvordering.”

Art. 12 wordt Art. 11.

Art. 13 wordt Art. 12.

Achter het woord deuren
,
lees : » indien de regter dit raad-

i> zaam oordeelt of de beklaagde het verlangt”.

Art. 14 wordt Art. 13.

Art. 15 wordt Art. 14.

Achter het woord worden
, lees : n behoudens het bepaalde ia

» art. 12”.

regter, lees: » strafregter".

Art. 16 wordt Art. 15.

[XXH. 16.]

NOTA van den Pauselijken Internuntius aan Zijne Excel?

lentie den heer Minister van Buitenlandsche Zaken van.

Z. M. den Koning der Nederlanden.

La. Haye, le 30 Juiüel 1853.

Le soussignó, Internonce Apostolique, a 1’honneur de commu-
niquer h Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires

Étrangères de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, que, en lisant

le texte imprimó de la note officielle que Son Excellence a trouvó
opportun d’ócrire en date du 27 Juin dernier a M. le Comte de
Liedekerke, Ministre Ple'nipotentiaire de Sa Majestó auprés le

Souverain Pontife, pour la remettre a Son Éminence Monseigneur
le Cardinal

,
Secrétaire d’État de Sa Sainteté

,
il a vu que Son

Excellence Monsieur le Ministre a exprimé 1’observation : » que
dans les formules modifiées du serment canonique des Évêques
des Pays-Bas, remises par le soussigné avec son office du 29 Mai
dernier, ne se trouve pas une phrase dans le sens de celle qui

se remarque dans la formule du serment approuvé par le St.

Siége pour les Évêques Irlandais”. Le soussigné ayant la pleine

conviction de répondre exactement aux intentions et dispositions

conciliantes du Souverain Pontife , s’empresse de faire parvenir a
Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères une
nouvelle copie des formules modifiées du serment canonique des

Évêques des Pays-Bas , dans lesquelles le Gouvernement de Sa
Majesté trouvera ajoutéela phrase rassurante dont 1’absence avait

motivé 1’observation consignée dans la note ministérielle du 27 Juin
dernier.

En conséquence, la formule du serment k prêter dans 1’avenir

par 1’Archevêque et les Évêques du Royaume des Pays-Bas,
préalablement a leur consécration épiscopale, ainsi qu’h 1’occasion

de leur investiture ou installation dans les siéges archiópiscopal

ou épiscopaux , sera celle dont copie est jointe k eet office.

Le soussigné, afin de prévenir une objection qui pourrait être

faite, et en même temps dans 1’intention de remplir entièrement

1’objet de eet office
, n’hésite un instant a déclarer dans les formea

les plus positives k Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires

Étrangères, que les prélats actuellement titulaires des siéges archié-

piscopal et épiscopaux dans le Royaume des Pays-Bas
,

quoiqu’ils

ee trouvent d’avoir précédemment prêté le eerment canonique d’aptrès
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Ia formule généralement adoptée, et dont copie demandée a été

remise a. Son Excellence par le soussigné , avec office en date

du 4 Juin dernier, ndanmoins il reste hors de toute espèce de
doute, que 1’Archevêque et les Évêques actuels, de même que leurs

successeurs, n’oublieront jamais de conformer leurs actes d’après

la véritable porte'e du serment canonïque redigd selon les formules

modifides et jpinte en copie a eet office en remplacement de celui

dont copie a dtd remise a Son Excellence par le soussignd en date

du 4 Juin dernier, comme ddja ils doivent en avoir donnd
1’assurance par dcrit a Sa Majestd le Roi des Pays-Bas.

Le soussignd saisit cette occasion etc.

Belgrado.

[XXII. 17.J

I. FORMA JURAMENTI praestandi ante consecrationem ab
electis ad Ecclesias Cathedrales Regni Neerlandiae.

Ego electus Ecclesiae. ...... ab hac hora in antea
fidelis et obediens ero Beato Petro , Sanctaeque Apostolicae Ro-
manae Ecclesiae ac Domino Nostro Domino Papae Suisque
Successoribus canonice intrantibus. Non ero in consilio, aut con-

sensu , vel fiicto, ut vitam perdant aut membrum
,
seu capiantur

mala c^ptione, aut in eos violenter manus quo modo libet inge-

rantur , vel injuriae aliquae inferantur quovis quresito colore.

Consilium vero
,
quod mihi credituri sunt per se aut nuncios , seu

litteras, ad eorum damnum, me sciente, nemini pandam. Papatum
Romanum , et regalia S. Petri adjutor eis ero ad retinendum et

defendendum contra omnem hominem. Legatum Apostolicae Sedis

in eundo et redeundo honorifice tractabo
,

et in suis necessitatibus

adjuvabo. Jura, honores, privilegia, et auctoritatem Romanae
Ecclesiae, Domini Nostri Papae et successorum praedictorum
conservare

,
defendere

, augere, et promovere curabo. Non ero in

consilio
,

facto
,

vel tractatu ,
in quibus contra ipsum Dominum

Nostrum, vel eamdem Romanam Ecclesiam aliqua sinistra, vel

praejudicialia personae
,
juris, honoris, status, et potestatis eorum

machinentur ; et si talia a quibuscumque procurari novero vel

tractari, impediam hoe pro posse
, et quanto citius potero

,
signi-

licabo eidem Domino Nostro ,
vel alteri

,
per quem possit ad ipsius

notitiam pervenire. Regulas Sanctorum Patrum , decreta, ordi-

nationes , seu dispositiones , reservationes
,
provisiones, et mandata

Apostolica totis viribus observabo , et faciam ab aliis observari.

Yocatus ad Synodum veniam nisi praepeditus fuero canonica pra'e-

peditione. Apostolorum limina singulis quadrienniis personaliter

per me ipsum visitabo, et Domino Nostro, ac successoribus praefatis

rationem reddam de toto meo pastorali officio, deque rebus om-
nibus ad meae Ecclesiae statum

,
ad cleri et populi disciplinam,

animarum denique, quae meae fidei traditae sunt, salutem quovis

modo pertinentibus ; et vicissim mandata Apostolica humiliter

recipiain et quam diligentissime exequar. Quod si legitimo impe-
dimento detehtus fuero, praetata omnia adimplebo per certum nun-
cium , ad hoe speciale mandatum habentem, de gremio capituli

mei , aut alium in dignitate ecclesiastica constitutum
,

seu alias

personatum habentem, aut, his mihi deficientibus, per diocesanum
sacerdotem , et, clero deficiënte omnino

,
per aliquem alium

presbyterum seecularem vel regularem spectatae probitatis et

religionis
,

de supra dictis omnibus plene instructum. De liujus-

modi autem impedimento doccbo per legitimas probationes ad

S. R. E. Cardinalem proponentem in congregatione S. Concilli, per

supra dictum nuncium transmittendas. Possessiones vero ad
niensam meam pertinentes non vendam, neque donabo

,
neque

impignorabo , neque de novo infeudabo , vel aliquo modo alienabo ,

etiarn cum consensu capituli ecclesiae meae. Haec omnia, et

singula co inviolabilius observabo, quo cortior sum nihil in illis

contineri quod fidelitati meao Serenissimo Regi Neerlandh», ejusque

ad thronum succcssoribus debitas adversari possit. — Sic mo Deus
adjuvet

,
et hmc sancta Dei Evangelia.

[XXII. 18.]

II. FORMA JURAMENTI praestandi a Patriarchis, Prima-
tibus

, Archiepiscopis
,

et Episcopis titularibus Regni
Neerlandiae.

Ego Electus . . . ab hac hora in autea fidelis et bedienso
ero Beato Petro , Sanctaeque Romanae Ecclesiae

, et Domino Nos-
tro Domino Papae . . . Suisque Successoribus canonice intran-
tibus. Non ero in consilio

,
aut consensu , vel facto

,
ut vitam

perdant
, aut membrum

, seu capiantur mala captione aut in eos
violenter manus quo modo libet ingerantur

, vel inj urine aliquae
inferantur quovis quaesito colore. Consilium vero, quod mihi
credituri sunt per se aut nuncios

, seu litteras
,
ad eorum damnum

,

me sciente, nemini pandam. Papatum Romanum, et regalia S.
Petri adjutor eis ero ad retinendum et defendendum contra omnem
hominem. Jura, honores, privilegia, et auctoritatem Sanctae
Romanae Ecclesiae, Domini Nostri Papae, et Successorum praedic-
torum conservare, defendere, augere et promovere curabo. Neque
ero in consilio, vel facto, seu tractatu, in quibus contra ipsum
Dominum Nostrum vel eamdem Romanam Ecclesiam aliqua
sinistra, vel praejudicialia personae, juris, honoris, status et
potestatis eorum machinentur. Et si talia a quibuscumque pro-
curari vel tractari novero, impediam hoe pro posse, et quanto
citius potero, significabo eidem Domino Nostro, vel alteri, per
quem possit ad ipsius notitiam pervenire. Regulas Sanctorum
Patrum

, decreta, ordinationes , et mandata Apostolica totis viribus
observabo, et faciam ab aliis observari. Apostolorum limina
praescriptis temporibus in literis fel. ree. Sixti P. P. Y. editis per
me ipsum visitabo. Haec omnia et singula eo inviolabilius obser-
vabo

,
quo certior sum, nihil in illis contineri quod fidelitati meae

Serenissimo Regi Neerlandiae , ejusque ad thronum Successoribus
debitae

, adversari possit. — Sic me Deus adjuvet, et haec Sancta
Dei Evangelia.

[XXII. 19.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet regelende het toezigt op de onderscheidene
Kerkgenootschappen.

De Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp van Wet tot
regeling van het toezigt op de onderscheidene Kerkgenootschappen ,

Kennis genomen hebbende van den inhoud der Memorie van
Beantwoording, door den tijdelijken Voorzitter van den Raad van
Ministers den 2den Augustus jl. ingezonden op het Voorloopig
Verslag omtrent dat wets-ontwerp , alsmede van de Nota van
Wijzigingen en verdere stukken, bij die Memorie gevoegd;
En in aanmerking nemende, dat door de wijzigingen, in het

genoemde wets-ontwerp gebragt ,
wel aan bedenkingen van gewig-

tigen aard tegen het oorspronkelijk voorstel gevolg gegeven , maar
toch het beginsel van dat voorstel onveranderd gebleven is ; dat
die wijzigingen, in verband met de beschouwingen, waartoe zij

betrekking hebben
,

reeds in de Afdeelingen der Kamer over-
wogen zijn; en dat de Memorie van Beantwoording, voor zoover
zij de in het Voorloopig Verslag behandelde onderwerpen aanroert

,

geene nieuwe gezigtspunten opent of redeneringen behelst , die eene
nadere opzettelijke overweging in de Afdeelingen noodzakelijk maken,

Is eenparig tot liet besluit gekomen
,
dat te dezer zake geene

nieuwe overweging in de Afdeelingen der Kamer gevorderd wordt.
De Commissie van Rapporteurs heeft voorts , ook met het oog op

het in den laatsten tijd meermalen zonder tegenspraak gegeven
voorbeeld, gemeend, zich bij dit Eindverslag van het uitbrengen van
een eigen oordeel over de punten , bij de gewisselde stukken over
het genoemde tvets-ontwerp behandeld , te moeten onthouden.

I

Aldus vastgesteld den Sden Augustus 1853.

Groex VAX Prixsteker.
Westeriioff.
WlXTGEXS.
Sloet tot Oldhum.
De Bbauw.



Bijlagen. Mste vel 155 Tweede Kamer,

Jfstand van domeinen ten behoeve van een ziekenhuis te Leyden.

(Eindverslag der Commissie van Rapporteurs.)

[XXXIII. 4.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot afstand van domeinen ten behoeve

van een ziekenhuis te Leyden ; uitgebragt in de zitting

van den 9den Augustus 1853.

Het bij eene Koninklijke boodschap van 18 Julij jl. aangeboden

wets-ontwerp tot goedkeuring van den afstand van domeinen ten

behoeve van een ziekenhuis te Leyden is op den 23sten daaraan-

volgende in de Atdeelingen der Kamer onderzocht. Ofschoon de

zaak ?elve daar geen tegenstand ontmoette, zijn er echter eenige

bedenkingen en opmerkingen van verschillenden aard betreffende

het ontwerp en de overeenkomst ter sprake gekomen.

a. Onder anderen wezen enkele leden op de Memorie van

Toelichting , bij dit wets-ontwerp gevoegd , die
,

naar hun oor-

deel
,
geen genoegzaam bewijs van het nut en de noodzakelijkheid

van het voorgenomen werk levert; hetgeen door anderen als

minder noodig werd .beschouwd, daar met dit doel, ter inzage

der leden, overgelegd is een wijdloopig rapport aan den Raad
der gemeente Leyden, behelzende de gronden voor de oprigting

van het nieuwe ziekengesticht, waardoor men voldoende met het

nut en de noodzakelijkheid dezer inrigting kon worden bekend

gemaakt.

b. Ook is door sommigen eenige twijfel te kennen gegeven ,
of

er tusschen de professoren en andere geneeskundigen van het

gesticht geene botsingen zouden kunnen ontstaan. Ofschoon

andere leden zich buiten de beoordeeling van dit punt wilden

houden, werd daartegen aangevoerd
,

dat in de overeenkomst

voldoende voorzorgen tegen dergelijke gevallen zijn genomen.

c. De Memorie van Toelichting geeft aan , dat door deze over-

eenkomst een jaarlijksch voordeel van f 100 voor de schatkist

wordt verkregen. Evenwel dient te worden opgemerkt dat, be-

halve dat hier een afstand van eigendom plaats grijpt, de som
van f 7000, die wel is waar in vroegere jaren f7100 was, thans

zal zijn een vaste blijvende post op de jaarlijksche begrooting,

terwijl zij vroeger voor vermindering of des noods voor geheele

weglating vatbaar was. Integendeel, nu er van voordeel sprake

scheen te zijn, moe' ten eenige leden doen uitkomen, dat art. 10

der overeenkomst die jaarlijksche uitkeering uit ’s Rijks kas niet

beperkte tot f7000, maar dat deze som zou kunnen worden ver-

hoogd met zooveel meer als de Regering in het belang van het

onderwerp nuttig mogt achten.' Ook waren er leden
,

die be-

weerden dat in art. 12 dezer overeenkomst alleen bepaald wordt
op hoedanige wijze er zal worden gehandeld, wanneer de ge-

meente Leyden in de op haar rustende verpligtingen te kort komt

;

zij hadden evenwel ook eenige bepalingen gewenscht voor het

geval, dat van de zijde d; r Regering in deze overeenkomst eenige

wijziging mogt worden verlangd.

Tegen deze beweringen echter werd aangevoerd, dat, wat
betreft de verhooging bij art. 10 vermeld, deze altijd aan het

oordeel der Vertegenwoordiging zal blijven onderworpen, en dat

men, met betrekking tot het laatste punt, na langdurige onder-

handelingen
,
geen anderen of beteren maatregel had kunnen vin-

den om zich te verstaan omtrent deze zoo nuttige zaak.

d. Naar aanleiding van den twijfel, dien men in de Memorie
van Toelichting meende opgemerkt te hebben of het Nosocomium
Academicum tot de domeinen van den Staat behoort, wenschten
enkele leden eenige inlichtingen van Regeringswege of er ook
andere goederen of zaken zijn, die aan de hoogeschool behoord
hadden, waaromtrent dergelijke twijfel bestaat.

Considerans . Sommige leden' vroegen, waartoe de bepaalde
magtiging, waarvan zoowel hier als in het hoofd der overeenkomst
gewag wordt gemaakt, noodig was, daar bij de wet van 29 «Julij

1851
(
Staatsblad n°. 85) aan den burgemeester de verpligting op-

gelegd wordt om de besluiten van den Raad ten uitvoer te leggen.

Ook is van enkelen de wensch uitgegaan om de dagteekening te

vermelden van de acte van magtiging op de curatoren der Leydsche
hoogeschool verstrekt

, die niet in het hoofd der overeenkomst is

opgenomen.
Eenig artikel. Dezelfde vraag omtrent de magtiging van burge-

meester en wethouders, op den considerans gemaakt, geldt ook
hier.

Ook heeft men gewezen op den strijd tusschen dit artikel en
art. 18 der overeenkomst, wordende bij het eerste slechts de artt. 1

en 10 der overeenkomst aan de bekrachtiging der wetgevende
magt onderworpen, terwijl het laatste verklaart dat de overeen-

komst — dus het geheele stuk — den Staat niet verbindt
,
alvorens

zij door de wet zij bekrachtigd.
Eindelijk meende men nog te moeten herinneren

,
dat het aan

dit voorstel gehechte afschrift niet als deugdelijk van wege de
Regering is gewaarmerkt, en gaf men het verlangen te kennen,
dat eene zoodanige waarmerking zou worden opgenomen aan het
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slot van dit afschrift
,
dat nevens de wet in het Staatsblad zal

worden opgenomen.

Aldus vastgestcld den 27sten Julij 1853.

Nadat het bovenstaand Verslag aan de Regering was medege-
deeld, is daarop, onder dagteekening van den 4/5den Augustus jl.

,

door de Ministers van Binnenlandsehe Zaken en van Finantien de
navolgende Memorie van Beantwoording, met eene daartoe behoo-
rende Nota van schrijf- of drukfouten, ingezonden:

a. In het Voorloopig Verslag betrekkelijk het ontwerp van wet
tot afstand van domeinen ten behoeve van een ziekenhuis te Leyden

,

door de Commissie van Rapporteurs vastgesteld, wordt, bij de
vermelding dat de zaak zelve in de Afdeelingen der Tweede
Kamer geen tegenstand’ ontmoette

,
in de eerste plaats gewag

gemaakt van eene door enkele leden gemaakte opmerking, dat de
Memorie van Toelichting geen genoegzaam bewijs van het nut en
de noodzakelijkheid van het voorgenomen werk levert.

Daartegen schijnt te regt door andere leden te zijn aangèvoerd,
dat uit het overgelegd rapport aan den Raad der gemeente Ley-
den , behelzende de gronden voor de oprigting van het nieuwe
ziekenhuis

, voldoende van het nut en de noodzakelijkheid dier

inrigting blijkt.

Herhaling van hetgeen in dat stuk en zijne bijlagen is ontwik-
keld

, kwam der Regering overbodig voor.

b. Tegen botsingen tusschen de professoren en andere genees-

kundigen van het gesticht, waarvoor sommigen vrees koesterden,

schijnt, gelijk andere leden aanvoerden, in de overeenkomst
voldoende gewaakt.
De regeling van dit en meer andere punten betreffende de uit-

voering der zaak schijnt daarenboven eigenaardig tot de taak
der Regering te belmoren en de beoordeeling der overeenkomst
door de wetgevende magt tot twee hoofdpunten, den afstand der

domeinen en het te verstrekken geldelijke subsidie, te kunnen
worden beperkt.

c. Het schijnt niet aannemelijk, dat, bij het in stand blijven van
het Nösocomium Academicum, de som daaraan tot dusveire als

subsidie verstrekt, zonder groot nadeel voor het onderwijs , zou

kunnen worden verminderd , veelmin geheel weggelaten. Het is

daarom vrij onverschillig dat het subsidie voortaan als een vaste

post op de Staatsbegrooting zal voorkomen.

Verhooging van dien post zou, gelijk te regt is opgemerkt, in

elk geval aan het oordeel der Vertegenwoordiging blijven onder-

worpen.
De Regering zal haar zeker niet voorstellen zonder dat de hooge

noodzakelijkheid gebleken zij.

Wijziging van de bepalingen der overeenkomst met weder-

zijdsch goedvinden zal altijd kunnen geschieden.

De eenzijdige bevoegdheid daartoe van eene der partijen kan
bezwaarlijk worden bedongen.

d. Omtrent de goederen en zaken waarop bij deze paragraaph

wordt gedoeld ,
wordt tusschen de curatoren der Leydsche hooge-

school en de Departementen van Binnenlandsehe Zaken en van

Finantien eene briefwisseling voortgezet, de strekking hebbende

om den twijfel, die omtrent de aanspraak der hoogeschool op

den eigendom van sommige dezer goederen en zaken is ontstaan,

geheel weg te nemen.

Considerans. De vermelding eeiier bepaalde magtiging van den

Raad der gemeente Leyden op het collegie van burgemeester en

wethouders kan geacht worden overbodig te zijn. In de omschrij-

ving der overeenkomst heeft men echter gemeend de contracte-

rende partijen te moeten aanduiden met dezelfde woorden als in

het hoofd der overeenkomst voorkomen.

De missive van den Minister van Binnenlandsehe Zaken van

den Sisten December 1852, n°. 189, 9de afd., waarbij curatoren

tot het sluiten der overeenkomst zijn gemagtigd, had vermeld

kunnen worden.
Noodzakelijkheid schijnt daarvoor echter niette bestaan.

Eenig artikel. Strijd tusschen dit artikel en art. 18 der over-

eenkomst kan moeijelijk worden aangenomen.

De bekrachtiging der wet bij dit laatste artikel voorbehouden

,

betreft uit den aard der zaak enkel dat gedeelte der overeenkomst

waarvoor zij noodig is.

Er zal worden gezorgd dat het afschrift der acte van overeen-

komst, aan de wet bij de plaatsing in het Staatsblad te hechten,

van wege de Regering worde gewaarmerkt.

De Minister van Binnenlandsehe Zaken

,

Yan Reenen.

De Minister van Finantien
,

Van Doorn.
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Rekening wegens den Arbeid der Gevangenen over 1 85 1 . — Rekening wegens het Fonds, voortspruitende uit Koopprijzen van Do-
memenover i85i. — Rekening wegens het Fonds der Algemeene Lands-drukkerij over 1 85 i . — (Verslagen der Commissien.)

De Commissie van Rapporteurs heeft, na van deze Memorie
kennis te hebben genomen, geen nader onderzoek in de Afdeelingen

noodig geoordeeld. De bij het onderzoek opgemerkte en aan de

Regering medegedeelde schrijf- en drukfeilen zullen by de opname
der wet in het Staatsblad worden verbeterd.

Aldus vastgesteld den 9den Augustus 1853.

Van dek Poel.
De Lom de Berg.
Gevers van Endegeest.
Van Voorst.
Bosscha.

NOTA VAN SCHRIJF- OF DRUKFOUTEN.
[Zie het wets-ontwerp op bladz. 118 en volg.]

Considerans. Alin. 2, laatsten regel, in plaats van bekachtig te

lezen : » bekrachtigd”.

Alin. 3, laatsten regel
,
in plaats van gelijk goedvinden te lezen:

» gelijk Wij goedvinden”.

Eenig artikel.

lsten regel , in plaats van de Staat te lezen : » den Staat”.

5den regel , in plaats van gemagtig te lezen » gemagtigd”.
In plaats van Lasten en bevelen enz. te lezen :

» Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
» geplaatst, en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten

i) collegien en ambtenaren , wien zulks aangaat , aan de naauw-
» keurige uitvoering de hand zullen houden.”

Afschrift der acte van overeenkomst.

Art. 1 ,
in plaats van sub numeros te lezen » sub numeris”.

Aan het slot , in plaats van van Dozy te lezen : » W. H. Dozy”,
en in plaats van Putkammer te lezen : » V. Puttkammer”.

{XXIX, 3.]

VERSLAG der Commissie
,

belast met het onderzoek der

Rekening wegens den Arbeid der Gevangenen over 1851

;

uitgebragt in de zitting van den 9den Augustus 1853.

Bij geleidende missive van den 30sten Junij 1853 heeft de

Minister van Finantien, ter voldoening aan het 2de lid van art. 5

der wet van 21 December 1850
(
Staatsblad n°. 98), houdende vast-

stelling der begrooting van uitgaven wegens den arbeid der gevan-
genen over 1851 en tot aanwijzing der middelen tot dekking van
die uitgaven

,
aan deze Kamer medegedeeld de Rekening der ont-

vangsten en uitgaven wegens dien arbeid over dat dienstjaar.

Bij de Memorie van Toelichting van evengemelde wet waren de

inkomsten wegens leverantien uit de magazijnen van den arbeid en

confectie-werk der gevangenen , mitsgaders wegens verkoop van
onbruikbare werktuigen

,
gereedschappen en andere fabriekvoor-

werpen geraamd op een gezamenlijk bedrag van f 192,500.

Deze inkomsten hebben intusschen dat cijfer niet bereikt, zijnde

slechts te dier zake' ontvangen een bedrag van f 170,807.115, en

alzoo f 21,692.885 beneden de raming. Bepaaldelijk heeft wat
geraamd was wegens leverantien voor de dienst der gevangenis-

sen zelve, tot een bedrag van f 50,000, slechts een bedrag opge-

leverd van f 28,518.37.

De uitgaven bij voorzegde wet begroot op een gezamenlijk

bedrag van f'152,090, hebben niet meer bedragen dan f 140,674.48

en zijn alzoo beneden de raming gebleven tot een bedrag van
f 11,415.52.

Van de bevoegdheid tot aanvulling door overschrijving uit den

post van onvoorziene uitgaven
,
groot f 6000 ,

in de begrooting

vermeld , is alleen gebruik gemaakt ten behoeve van een der on-

derwerpen van uitgaaf, namelijk dat begrepen onder artikel 4

:

Grondstoffen ,
bereidingsmiddelen , fabricatie- en conj'eclic-kostcn, ge-

reedschappen en werktuigen ,
vracht- en bureaukosten en verdere be-

hoeften ; geraamd tot een beloop van f 86,000 is hiertoe daarboven
benoodigd geweest f 678.331/2 ,

welke som uit den post voor ou-

voorziono uitgaven is gevonden.

Overigens is dezo rekening opgemaakt overeenkomstig art. 38

der wet van den 5den Octobcr 1841 (Staatsblad n°. 40), en onder
dagteokening van den 22sten April 1853 aan de Algemeene Reken-
kamer ingezonden, welke, na onderzoek en accoordbevinding, die

rekening finaal heeft opgenomen en gesloten, zijnde daarbij de

ontvangst vastgesteld opf 170,807.11 5 cn do uitgaafop f 140,674.48 ;

zoodat dezo rekening een voordeelig saldo aanbiedt van f 30,182.635

,

hetwelk, volgens art. 5 der gemelde wet van 21 December 1850,

onder de Rijke-ontvangsten van 1851 moet worden verantwoord.

Vermits alzoo deze rekening bij uwe Commissie geen aanlei-

ding tot bedenkingen heeft gegeven, heeft zij de eer voor te stel-

len dat haar verslag worde gedrukt en rondgedeeld en de Rekening
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld bij de Commissie den 9den Augustus 1853.

Ter Bruggen Hugenholtz.
Van der Veen.
Van Rappard.
Van Foreest.
Wixtgexs.

[XXX. 3.]

VERSLAG der Commissie, belast met het onderzoek der
Rekening wegens het Fonds

,
voortspruitende uit Koopprijzen

van Domeinen over 1851 ; uitgebragt in de zitting van
den 9den Augustus 1853.

Uit de Rekening wegens het Domeinfonds over het dienstjaar

1851, onder dagteekening van 4 Mei [853 door den Minister van
Finantien opgemaakt, enden loden Junij daaraanvolgende door de
Algemeene Rekenkamer opgenomen en gesloten, is gebleken dat
de ontvangsten in dit fonds, gevoegd bij het batig saldo op 31
December 1850 voorhanden, gedurende het jaar 1851 hebben be-
dragen eene som van f 3,318,371.175, van welke, krachtens de
wetten van 31 December 1850 en 26 December 1851 (Staatsblad

n°. 114 en 203), een bedrag van f 3,200,000 is besteed tot amor-
tisatie van schuld. Andere uitgaven ten laste van het Fonds
vonden er niet plaats.

De rekening heeft aan uwe Commissie geenerhande stof tot

aanmerkingen opgeleverd. Eene enkele vraag is voorgekomen

:

waaraan het namelijk toe te schrijven is dat onder eene storting

van f 40,000, onder lit. c van de posten van ontvangst vermeld,

niet minder dan f 12,549.44 voor interesten was begrepen. Uit
eene onder ’s hands verkregen opheldering is gebleken dat deze

storting was gedaan op rekening van het verschuldigde wegens
eenen aanzienlijken verkoop van domeinen, die in 1850 heeft plaats

gehad
,
en dat de bedoelde som van interesten de bij de veilings-

voorwaarden bedongen rente van de nog te betalen termijnen van
den koopprijs is.

De rekening alzoo geene stof tot eenige bedenkingen hebbende
opgeleverd

,
zoo heeft uwe Commissie de eer voor te stellen dat

haar Yerslag zal worden gedrukt en rondgedeeld
,
en de rekening

zelve voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld den 9den Augustus 1853.

Westerhoff.
Van Nispen van Sevenaer.
Van Bosse.
Slicher van Domburg.
Luijben.

[xxxn. 3.]

VERSLAG der Commissie , belast met het onderzoek der

Rekening ivegens het Fonds der Algemeene Lands-drukkerij

over 1851 ; uitgebragt in de zitting van den 9den Augustus
1853.

De Commissie , in wier handen werd gesteld de bij missive van
den 30sten Junij jl. door den Minister van Finantien aan deze

Kamer medegedeelde, ter Algemeene Rekenkamer opgenomen en

gesloten Rekening van de ontvangsten en uitgaven wegens het

Fonds der Algemeeno Lands-drukkerij over de dieust 1851, heelt

de eer daaromtrent het volgende verslag uit te brengen.

Uit de zoo even vermelde rekening blijkt, dat de ontvangsten

wegens de door de Algemeeno Lands-drukkerij aan de departe-

menten van algemeen bestuur, collegien, administratien, autori-



Opheffing der beperkende bepalingen in den Molukschen Archipel met opzigt tot Handel en Scheepvaart.

(Memorie van Beantwoording van het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

1

teïten en ambtenaren geleverd druk-, linieer-, graveer- en plaatdruk

-

werk enz. over den jare 1851 hebben bedragen . f 165,016.09 5

terwijl wegens opruiming van oude letterspecie

over dat dienstjaar is ontvangen eene som van . 1,183.60

te zamen . .

De uitgaven over dat jaar hebben bedragen :

voor papier f 76,734.53

voor arbeidsloonen 54,138.67

voor werken buiten, maar ten be-

hoeve van het etablissement verrigt . 1,299.29

voor drukwerktuigen en materialen

,

en voor bureau- en locaalbehoeften . 11,481.31

voor tractementen en verdere on-

kosten. 12,051.95

f 166,199.695

155,705.75

zoodat er een batig saldo was van f 10,493.945

hetwelk, krachtens art. 5 der wet van 21 December 1850 (Staats-

blad n°. 97) ,
onder de rijks-ontvangsten van het jaar 1851 zal

moeten verantwoord worden.

Ten opzigte der uitgaven dient te worden opgemerkt, dat zij bij

de zoo even vermelde wet slechts waren geraamd op f 145,845,

welke som echter bij de wet van 9 December 1851
(
Staatsblad

n°. 163) met f30,000 verhoogd, en alzoo tot f175,845 is gebragt,

zoodat de uitgaven ten slotte f 20,139.25 minder hebben bedragen

dan het totaal bedrag der begrootingen.

De rekening voldoet overigens aan de bepalingen daaromtrent

vastgesteld bij art. 38 van de wet van 5 October 1841
(
Staatsblad

n°. 40), houdende instructie voor de Rekenkamer.
De Commissie vermeent zich hiermede van den haar opgedragen

last te hebben gekweten, en heeft de eer voor te stellen dit Ver-
slag ter griffie neder te leggen, en te doen drukken en ronddeelen.

Aldus opgemaakt en vastgesteld bij de Commissie, den 9den
Augustus 1853.

Storm van ’s Gkavesande.
De Braüw.
Van Eck.
Beexs.
Hengst.

[X. 5.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet tot opheffing der in den Molukschen Archipel
bestaande beperkende bepalingen met opzigt tot den handel
en de scheepvaart aldaar.

Met genoegen heeft de Regering vernomen dat het hoofddenk-
beeld

,
waarvan zij bij de indiening van dit wets-ontwerp is uitge-

gaan, algemeen bij de leden is toegejuicht geworden.
Zij blijft den hoogsten prijs stellen op eene bespoedigde afdoe-

ning dezer zaak, en heeft de eer, het volgende tot beantwoording
van het onder dagteekening van 21 Julij 1853 uitgebragt Voor-
loopig Verslag te doen strekken.

§ 1. Hoezeer de Regering, uit hoofde van de in de Memorie
van Toelichting vermelde omstandigheden

,
genoopt is geworden

tot eene bespoedigde indiening van dit wets-ontwerp, meent zij

echter niet bepaaldelijk haar gevoelen te hebben geopenbaard

,

dat daardoor onverwijld hulp zou worden aangebragt voor verlie-

zen en verwoestingen, door ziekten en aardbevingen veroorzaakt.

Dadelijke hulp voor die verliezen is reeds door het Gouverne-
ment zooveel mogelijk toegebragt

, en zoowel hier als in Neder-
landsch Indie is men daarin ook te gemoet gekomen door de
algemeene belangstelling. Na de in 1852 ondervondene ramp
heeft de Regering evenwel gemeend de onderwerpelijke bepalin-
gen — die reeds in hare bedoelingen lagen

,
doch niet buiten de

wetgevende magt konden worden ingevoerd, waarom dan ook het
ingediend ontwerp van regerings -reglement daarnaar is ingérigt—
afzonderlijk te moeten voordragen, ten einde derzelver nuttige
werking niet langer vertraagd te zien.

§ 2. De Regering zal gaarne in overweging nemen, in hoeverre
eene speciale en afzonderlijke behandeling van het onderwerp der
afschaffing van de slavernij tot bespoediging eener beslissing

olntrent deze ailergewigtigste aangelegenheid nuttig kan zijn. In-
tus6chèn kan niet worden toegegeven dat de toestand der op
.Banda werkzame bannelingen of kettinggangers eene vermomde

slavernij zou moeten genoemd worden, en gewis niet in meerdere
mate , dan met de misdadigers die in de meest vrije landen tot

arbeid verpligt zijn, het geval is. Het zijn lieden, die door den
bevoegden regter tot dwangarbeid buiten het eiland Java veroordeeld

zijn , terwijl de Gouverneur-Generaal de plaats
,
waar zij die

straf moeten ondergaan, aanwijst. Indien nu door de afschaffing

van den slavenhandel eene vermindering van werkbare handen op
Banda ontstaat, dan gelooft men dat een meerdere toevoer van ban-
nelingen juist geschikt zou zijn om de notenmuskaatteelt in stand te

houden, en dat dit te minder zwarigheid zou ontmoeten, vermits het

werk der bannelingen in de perken niet zwaar is. Overigens wordt
hierbij nog opgemerkt, dat de eigenlijke slaven op Banda zeer goed
worden behandeld en veelal slechts huisdiensten bij de perkeniers

verrigten , en dat, volgens het oordeel van deskundigen, het invoe-

ren van vrijen arbeid op Banda niet de gewenschte resultaten zou
opleveren, vermits allerwaarschijnlijkst slechts zeer weinig vrije

arbeiders van andere eilanden tot het verrigten van werk haar
Banda zouden overkomen.

§ 3. Bij de indiening van het tegenwoordig wets-ontwerp heeft

men zich niet ten taak gesteld, om het Voorloopig Verslag omtrent
het voorgedragen Regerings-reglement voor Nederlanclsch Indie te

beantwoorden ; daarom is dan ook het hier bedoelde onderwerp in

de Memorie van Toelichting tot voormeld wets-ontwerp niet aan-
geroerd. Het geopperde denkbeeld rust geheel en al op de onder-
stelling, dat nieuwe onderhandelingen over eene wijziging van het

tractaat van 1824 zouden worden gevoerd. Intusschen is dit het

geval niet en bestaat er geene aanleiding om te vermoeden dat

zulks weldra het geval zal zijn.

§ 4. Het is mogelijk, dat de uitkomsten van den voorgenomen
maatregel niet geheel en al zullen beantwoorden aan de verwach-
tingen

,
welke daarvan worden gekoesterd. Dit zal de toekomst

moeten leeren. Alle menschelijke voornemens en plannen zijn

aan kansen van welslagen en mislukken onderhevig. Maar de
Regel ing ziet niet in

,
waarom de geprojecteerde maatregel aan

de Molukken minder voordeel zou aanbrengen dan hij voor an-

dere plaatsen doet en gedaan heeft, zelfs daar waar geenerlei

product van den grond voor den uitvoer in aanmerking komt.
Wanneer de ruilhandel op zulke plaatsen gelokt wordt, ontstaat

van zelf de gelegenheid om voor de invoer-artikelen retouren te

verkrijgen; — men heeft hier slechts te wijzen op Macassar,
alsmede op Singapoer, waar geen eigen uitvoer bestaat.

Volgens deskundigen kan men verwachten
,
dat , onder eenigzins

gunstige omstandigheden , ook van Boeroe en de Aroë-eilanden

goederen van verschillenden aard te Amboina zullen worden aan-
gevoerd, waardoor levendigheid en vertier zullen ontstaan, terwijl

tusschen Banda en de overige eilanden van de Molukken
,
meer

bekend onder de benaming van Zuidooster- en Zuidwester- eilan-

den
,

en vooral met de ivey-eilanden
,

ruilhandel zal worden te

weeg gebragt.

De inlanders zullen er niet overal onmiddellijk door gebaat
worden

,
maar zeker zal dit van lieverlede gunstig op hunnen

toestand terugwerken.

Overigens wordt hier aangemerkt, dat het niet volkomen juist

is
,
dat specerijen op de bedoelde eilanden nagenoeg de eenige

voortbrengselen zouden zijn, welke zij voor den grooten handel

kunnen opleveren. Het is bekend dat onderscheidene voortbren-

gselen van den grond, zoo als hout, sagoweer, kokosolie enz.,

daarvoor in aanmerking kunnen komen ; terwijl daarenboven de

inlandsche nijverheid vele voorwerpen kan leveren voor den ruil-

handel ,
wanneer daartoe de gelegenheid' ontstaat.

§ 5. De Regering kan de hier voorkomende beschouwingen
niet deelen. De voorzorgmaatregelen in art. 1 van het ontwerp
bedoeld, zullen, naar zij durft vertrouwen, de gevreesde vernietiging

niet medebrengen; wijders zullen de aan het Indische Bestuur te

geven voorschriften de strekking hebben om zulks voor te komen;
en vermits de Regering voor alsnog het verbod om noten en

nagelen (op Banda en Amboina) anders dan aan het Gouvernement
te leveren, noodig acht, zou men, om dat verbod niet met een

stelsel van vrijhavens te doen zamengaan
,
moeten besluiten tot

de onthouding der voordeelen, welke nu worden beoogd en die

gewis niet anders dan gunstig op den algemeenen toestand der

bevolking van de Molukken kunnen werken.

Bij besluit van den Commissaris-Generaal van Nederlandsch
Indie van 22 December 1828

(
Indisch Staatsblad n°. 90) is de in-

voer van buskruid en vuurwapenen op Riouw verboden, en het

blijkt niet dat dit verbod sedert formeel is ingetrokken ; maar bij

publicatie van den Gouverneur-Generaal van 19 September 1848
([ndisch Staatsblad n°. 44) is bepaald, dat de invoer van vuur-

wapenen en buskruid in de voor den grooten handel opengestelde

havens, met uitzondering van Java, Banka en de Molukko's

,

zal kunnen plaats hebben tegen een inkomend regt van 12 per cent

,

en regtstreeks van Nederland komende in Nederlandsche schepen,

van 6 per cent. Nu schijnt het er voor gehouden te kunnen
worden, dat daardoor het verbod van 1828, wat Riouw betreft,
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is opgeheven, en vermits dit eene vrijhaven is, de invoer daar
zelfs kan plaats hebben zonder betaling van regten.

Gambier en peper zijn bij den uitvoer op Riouw evenmin aan
de betaling van regten onderworpen als eenig ander handels-artikel.

§ 6. Het voor en tegen der instandhouding van de verpligte

teelt en levering aan bet Bestuur
,
van de nagelen op Ambon en

de notenmuskaat cn foelie op Banda , is zoo uitvoerig behandeld in

bet Voorloopig Verslag, dat de Regering meent zich te moeten
bepalen tot den ten slotte geuiten wenscb

,
om nog nader te

worden bekend gemaakt met de gronden waarop baar gevoelen

omtrent die instandhouding steunt.

Men zal zich bij de voldoening aan dit verlangen meer bepalen

tot de nagelenteelt , aangezien ten aanzien van de noten niets te

voegen valt bij hetgeen daaromtrent in de Memorie van Toelich-

ting en in bet Voorloopig Verslag gezegd is.

Het geldt bier eene bestaande overeenkomst, waarbij bet Bestuur
zich wel bevindt en tot welker loslating naar bet inzien der

Regering geene voldoende gronden bestaan.

De teelt der nagelen behoort mede tot de aloude volksver-

pligtingen op de Ambonscbe eilanden. Voor den arbeid daaraan
verbonden, en die ten deele gemeenschappelijk moet geschieden,

is een gestadig toezigt der inlandscbe hoofden noodig
,
zoowel tot

behoorlijke regeling van bet werk, als tot eene zorgzame behandeling

van het product bij de inzameling, de drooging, sortering enz. en

tot bet voltallig houden van een voldoend getal nagelboomen,

die, zoo als bekend is, eerst na 9 of 10 jaren vruchten geven.

Aan al deze bemoeijingen der hoofden is eene belooning van
gouvernementswege verbonden , welke grootendeels bet middel van

bestaan dier hoofden uitmaakt.

Het is de overtuiging der Regering ,
dat bij opheffing van de

verpligte cultuur der nagelen, de teelt daarvan, welke zoo veel

zorg en overleg vereiscbt en eerst na zoo lang tijdsverloop pro-

ductief wordt, al spoedig geheel in verval zou geraken bij eene
bevolking

,
die zoo weinig behoeften kent en in wier aard het

tot dusver niet ligt, om door eigen nijverheid zich welvaart te

scheppen. De hoofden zouden de belooning missen, welke hun
thans van gouvernementswege wordt uitgekeerd, of zouden , wan-
neer door hunne bemoeijing de nagelteelt mogt stand houden,
zich uit de opbrengst deswege schadeloos moeten stellen , en het
is zeer twijfelachtig, of de bevolking daarmede zou zijn gebaat.
Gemeenschappelijke arbeid, voor de nagelencultuur vereischt, zou
moeijelijk zijn tot stand te brengen. Het product zou

, indien
er product verkregen wierd ,

vallen in handen van opkoopers
; de

qualiteit zou zeer achteruitgaan en de producent zou dus ook uit
dit oogpunt niet van conditie verbeteren.

Het is op al deze gronden dat de Regering meent, dat, in het
belang der bevolking zelve, nog niet moet worden afgeweken van
het bestaande stelsel van verpligte teelt en levering. Althans
gelooft zij

,
dat veilig kan worden afgewacht of en welken invloed

de nu voorgedragen maatregel zal oefenen
, alvorens een stap ver-

der te gaan. v

Overigens moet hier worden bijgevoegd, dat die verpligte teelt

van nagelen volstrekt niet bezwarend voor de bevolking der Am-
bonsche eilanden is. Een bezoek in Januarij jl. door den Gouver-
neur der Molukken aan de eilanden Saparoea

, Haroeko enXoessa-
laut gebragt, en waarbij hij in dadelijke aanraking met de mindere
inlandsche hoofden en bevolking is geweest, heelt hem de over-
tuiging gegeven, dat zij met geene zware diensten is belast en
haar ruim tijd overblijft, om ook op andere wijze dan door na^e-
len-teelt in haar levensonderhoud te voorzien. Hij bevond dan
ook dat de bevolking in eenen gewenschten staat van tevredenheid
verkeerde.

De ontvangsten en uitgaven der administratie van de Molukko’s
zijn volgens de Indische begrooting de volgende:

ONTVANGSTEN.

(

Verpachtingen

Belastingen en inkomsten van onderscheiden aard . . .

Gebouwde en ongebouwde eigendommen en tuinen . . .

Verkoop van diverse goederen, waaronder rijst aan de
perkeniers

Diverse ontvangsten

Te zamen

UI

Amboina. Banda. Ternate. Menado. Totaal.

f 32,736.00

28,492.00

»

2.250.00

5.900.00

f 3,000.00

6.355.00

»

35,152.00

3.200.00

f 24,222.00

6.568.00

»

2.100.00

1,950.00

f 17,770.00

6.142.00

109,450.00

9.116.00

2.750.00

f 77,728.00

47.557.00

109,450.00

48.618.00

13.800.00

f 69,378.00 f 47,707.00 f 34,840.00 f 145,228.00 f 297,153.00

TG AVE N.

Amboina. Banda. Ternate. Menado. Totaal.

Departement van Justitie f 16,348.00 f 891.00 f 1,537.00 f 167.00 f 18,943.00

Algemeen bestuur cn politie 81,169.00 30,097.00 29,106.00 35,759.00 176,131.00

Eercdienst, kunsten en wetenschappen 85,006.00 9,636.00 3,564.00 5,960.00 54,166.00

Diverse uitgaven van civiel beheer 43,155.00 16,685.00 5,132.00 4,330.00 69,302.00

Inkoop en kosten van producten 171,466.00 195,359.00 872.00 183,256.00 550,953.00

Pensioenen en gestichten van weldadigheid 8,406.00 5,757.00 5,521.00 7,230.00 26,914.00

Uitgaven vau onderscheiden aard 2,840.00 26,010.00 46,483.00 2,727.00 78,060.00

Te zamen f 358,390.00 f 284,435.00 f 92,215.00 f 239,429.00

•

f 974,469.00
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Onder de bovenstaande uitgaven zijn echter niet begrepen die

voor de militaire bezetting der Molukken ,
evenmin als die voor

de marine aldaar; dezelve zijn begrepen in de algemeene sommen
voor de hoofdstukken Marine en Oorlog op de begrooting van Neder-

landsch Indie uitgetrokken en kunnen niet specifiek worden opge-

geven.

Ook de opbrengst der nagelen en noten in Nederland is onder

de bovenstaande opgave niet begrepen.

Ten aanzien van de algemeene finantiele resultaten van de Mo-
lukken meent men te kunnen verwijzen naar de opgave daarom-

trent in der tijd gedaan bij de Memorie van Beantwoording van

het Verslag der Commissie van Rapporteurs omtrent het wets-

ontwerp tot vaststelling der begrooting van staats-uitgaven voor

het dienstjaar 1851.

§ 7. De beantwoording der hier gestelde vragen ten aanzien

van de vestiging van Europeanen in de Molukko’s is van le veel

gewigt om daartoe zonder voorafgaand locaal onderzoek en rugge-

spraak met het Indische Bestuur over te gaan. Het zou moeijelijk

zijn ten aanzien van de vraag of de Indische Regering zich als

eigenares van den bodem der Moluksche eilanden kan beschou-

wen, de verlangde zekerheid te geven. Onlangs is met opzigt tot

een dier eilanden, Batjan, een onderzoek bevolen, onder anderen

ook naar de regten van den Sultan en de bevolking op de gron-

den, welke voor exploitatie van mineralen geschikt mogten bevonden

worden, en de aanspraak welke zij uit zoodanige regten casu quo

zouden kunnen maken op schadeloosstelling. Uit deze omstan-

digheid moet worden afgeleid, dat althans omtrent dat gedeelte

seene zekerheid bestaat.c

§ 8. Indien de plaatselijke inkoop van rijst, wat prijs en hoe-

danigheid betreft, voordeelen aanbood, zou het Indische Bestuur

voorzeker zich daartoe bepalen, en zich de zorgen en moeite

besparen
,
welke men zich thans in het belang der bezetting van

Amboina en der bevolking van Banda getroost. De aanvoer van

rijst zoowel op de genoemde eilanden als elders, is overigens

geheel vrij en heeft ook plaats, maar niet in die mate dat men
zich daarop zou kunnen verlaten , waar het de voorziening in

de behoeften van de troepen enz. geldt.

§ 9. Men betwijfelt of het geraden is, schepen uitsluitend met
specerijen te beladen, en of zulks wel aanleiding tot besparing

zou geven. Omtrent dit punt , alsmede ten aanzien van de

wenschelijkheid om de vaten van hier uit te zenden
,
zal een

speciaal onderzoek worden ingesteld. Overigens verdient het op-

merking, dat nu reeds eenige schepen uit Nederland regtstreeks naar

de Molukken zijn gestevend , en er dus gelegenheid bestaat ,
om

handels -artikelen van hier derwaarts te zenden.

§ 10. Tusschen Ternate en Nieuw Guinea , vooral de Geel-

vinksbaai ,
wordt een niet onaanzienlijke handel gedreven , maar

vermits het gezag van den Sultan van Tidore aldaar uitsluitend

erkend wordt en tot het drijven van dien handel uitsluitend de

tjap (het bewijs van toestemming) van dien Sultan vereischt wordt,

is het te vreezen
,
dat wanneer men daar op eene andere wijze ten

handel kwam, men niet wel ontvangen zoude worden.
De bedoelingen met Nieuw Guinea zijn op dit oogenblik geene

andere dan die , welke in het algemeen ten aanzien van de middel-

lijke en niet in bepaalde exploitatie zijnde buitenbezittingen van
Nedcrlandsch Indie gelden, het bewaren namelijk van een zeker

status quo gepaard aan voorbereidende pogingen tot vermeerdering
der kennis van land en volk, en handhaving inmiddels der

regten van het Gouvernement.
Aan de regten nu, welke Nederland, krachtens de suzereiniteit

over de Sultans van Tidore en Nieuw Guinea bezit, wordt
allezins de hand gehouden. Ook meer dadelijke gezagsoefening

wordt bij voorkomende gelegenheden niet verzuimd. In Maart jl.

stonden Zr. hls. fregat Prins Hendrik der Nederlanden
,
kapitein

ter zee Stavenisse de Brauw, en het stoomschip Vesuvius
,
luite-

nant ter zee Matthijssen, op het punt om naar de Zuid-westkust
van Nieuw Guinea te stevenen. Die togt had ten doel, een

onderzoek naar gewelddadigheden in den laatsten tijd aldaar door
de bevolking aan handelsvaartuigen gepleegd, zoomede het be-
straffen van dezelve, bijaldien zulks noodig wierd bevonden.

§ 11. Vroeger is er een militaire post op de Aroë-eilanden

,

te Dobo, geweest, doch later ingetrokken. Het is daar ongezond,
en daarenboven is eene militaire bezetting daar minder aan te

raden, omdat, wanneer die bezetting gering is, zij gevaar loopt

met de Boeginezen in moeijelijkheden te geraken
,

en wanneer zij

voldoende is zamengesteld om die zwarigheid te doen vervallen,

de kosten onevenredig zouden worden aan het nut
,
dat men er

mede beoogt. Hejt vertoon van gezag door middel van onze oor-
logsvaartuigen, ook in het belang der veiligheid van de bevolking
der Aroë-eilanden, wordt intusschen geenszins uit het oog ver-
loren. Eene vermeerderde bekruising der Papoesche-, Aroë- en
bijhggende eilanden is nog in het afgeloopen jaar den Gouverneur-
Generaal uitdrukkelijk aanbevolen geworden. De beide naar
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Nieuw Guinea bestemde oorlogsschepen
,
in de vorige paragraaph

genoemd , zullen dan ook de Aroë-eilanden aandoen.

§ 12. Behalve recepissen en duiten, is in de Molukko’s ook
zilvergeld in omloop, vooral de oude Hollandsche guldens, die er

zeer gewild zijn.

De aanstaande regeling van het muntwezen in Nederlandsch
Indie zal aan het hier geopperde bezwaar, zoo het bestaat, te

gemoet komen.

§ 13. De Regering meent dat er geen grond bestaat voor het

hier voorgebragte verwijt , dat het maatschappelijk onderwijs der

inlanders in hooge mate zou. woeden verzuimd. Overal zijn onder-

wijzers, en zoowel het burgerlijk bestuur als de godsdienstleraren

bevorderen dat onderwijs, waaraan ook niet onaanzienlijke uit-

gaven worden besteed.

Considerans. Aan de hierop gemaakte aanmerking is bij da

hiernevensgevoegde Nota van Wijziging gevolg gegeven.

Art. 1. Ook aan deze aanmerking op de redactie is in de Nota
van Wijziging te gemoet gekomen.
Men heeft zich bij het ontwerp bepaald tot de hoofdplaatsen

,

en meent daarmede voor 's hands te kunnen volstaan.

Ten aanzien der openstelling van meerdere havens ook buiten

de Molukken , is een onderzoek aanhangig. Timor Koepang is

sinds 1825 voor den grooten handel toegankelijk. Tot nog toe heeft

zich de behoefte niet geopenbaard
, om die haven vrij te verklaren.

De vraag of een schip onder vreemde vlag een deel zijner

lading te Batavia zou kunnen lossen en dan het overige dier

lading bij voorbeeld te Amboina invoeren, zonder daar aan de
heffing van eenige inkomende of uitgaande regten

,
tonnegelden

enz. onderworpen te zijn, kan niet anders dan bevestigend worden
beantwoord.
De bepaling van de soort van formaliteiten, gevorderd om ont-

voering van nagelen uit Amboina en noten en foelie uit Banda tegen

te gaan , behoort uit den aard der zaak aan het Bestuur in Indie

te worden overgelaten, vermits zulks in verband staat met plaat-

selijke omstandigheden. Uit de bewoordingen van het 1ste artikel

volgt intusschen, dat het in de bedoelingen der Regering ligt, die

formaliteiten zoo ruin ; mogelijk drukkend te doen zijn.

Art. 2. Speciale strafbepalingen tot handhaving der sluiting van
de kleine havens uit te vaardigen, komt onraadzaam voor, zoolang

niet in al die kleine havens Nederlandsche etablissementen zullen

zijn gevestigd. Hoewel den inhoud van dit artikel niet overbodig

achtende, heeft de Regeling echter geene overwegende redenen
tegen de weglating.O O O

Art. 3. Is tengevolge van de weglating van art. 2 gewijzigd;

zie Nota.

Art. 4. Aangezien dit artikel aan den Gouverneur-Generaal
de bevoegdheid toekent, om de verbodsbepalingen omtrent den

invoer van vuurwapenen en buskruid in te trekken of te wijzigen,

is het te verwachten , dat hij van die bevoegdheid zal gebruik maken
wanneer en waar dit zonder bezwaar zal kunnen geschieden. De
onvoorwaardelijke toelating schijnt onraadzaam, omdat er omstan-
digheden kunnen ontstaan

, waarin die toelating gevaarlijk zou

kunnen worden.

De Minister van Koloniën ,

Chs. F. Pahud.

NOTA VAN WIJZIGINGEN-

In den Considerans worden de woorden: op te heffen ,
vervangen

door: » te wijzigen”.

Art. 1 wordt gelezen als volgt

:

» De havens van Amboina, Banda, Ternate en Kajélie wor-
i) den, te rekenen van den dag der afkondiging dezer wet aldaar,

» behoudens het bepaalde bij art. 4 en de plaatselijke verorde-

:> ningen omtrent de opiumpacht , opengesteld voor den vrijen

n in- en uitvoer van alle goederen zonder onderscheid , onver-
» schillig onder welke vlag, zonder betaling” enz. {verder als in

het ontwerp).

Art. 2 vervalt.

Art. 3 wordt Art. 2 en luidt als volgt

:

» In de niet vrijverklaarde of kleine havens van de Molukko’s
n worden geene inkomende of uitgaande regten geheven van
i) goederen, met inlandsche vaartuigen van of naar Amboina,
» Banda , Ternate en Kajélie bestemd.”

Art. 4 wordt Art. 3.
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[X. 6.]

EINDVERSLAG- der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet tot opheffing der in den Molukschen
Archipel bestaande beperkende bepalingen met opzigt tot den

handel en de scheepvaart aldaar ; uitgebragt in de zitting

van den 9den Augustus 1853.

De Commissie van Rapporteurs voor het Wets-ontwerp tot

opheffing van in den Molukschen Archipel bestaande beperkende
bepalingen ,

met opzigt tot den handel en de scheepvaart
,
heeft —

na kennis te hebben genomen van de Memorie van Beantwoording
en daarbij gevoegde Nota van Wijziging, door den heer Minister

van Koloniën, onder dagteekening van den 3den dezer, op haar
Voorloopig Verslag van den 21 sten der vorige maand ingezon-

den — geen nader onderzoek te dezer zake in de Aideelingen

noodig geoordeeld. Zij heeft voorts vermeend in de gegevene

ophelderingen te kunnen berusten
,
en zich van een eigen oordeel

over de behandelde punten te kunnen onthouden.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs, den 9den
Augustus 1853.

Vak HoëvELL.
De Kempekaer.
Stolte.
Sloet tot Oldhuis.
Baud.

[XXn. 20.]

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET regelende het toe-

zigt op de onderscheidene Kerkgenootschappen. [Het oor-

spronkelijk Wets-ontwerp , op bladz. 57 medegedeeld en

de op bladz. 153 voorkomende wijzigingen in hetzelve,

maken dit Gewijzigd Wets-ontwerp uit.]

[xxrr. 2i.]

NOTA VAN NADERE WIJZIGING in het Ontwerp

van Wet regelende het toezigt op de onderscheidene Kerkge-

nootschappen. [Zie dit Wets-ontwerp op bladz. 57 dezer

Bijlagen.]

In den aanhef van art. 13 van het wets-ontwerp moet in plaats

der woorden : De bedienaar der openbare godsdienst
,

gelezen wor-
den het woord : » Hij”.
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Opheffing der beperkends bepalingen in den Molukschen Archipel
,
met opzigt tot Handel en Scheepvaart.

(Missive van den Minister van Koloniën
;

Nota.)

[X. 7.]

MISSIVE van den Minister van Koloniën ,
ingekomen in de

zitting van den 13den Augustus 1853.

’s Gravenhage ,
den Yèden Augustus 1853.

Ten vervolge op mijn schrijven van den 3den dezer, lit. H,
n°. 21 ,

en ten einde
,
zooveel in mijn vermogen is

, te gemoet te

komen aan den wensch
,
uitgedrukt aan het slot van § 6 van het

Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs omtrent het

wets-ontwerp tot opheffing der beperkende bepalingen in den Moluk-

schen Archipel met opzigt tot handel en scheepvaart
,
heb ik de eer

TJ Hoog Edel Gestrenge te doen toekomen eene Nota » over het

» waarschijnlijk geldelijk offer , waarop eene verandering van

j, stelsel, met opzigt tot de verpligte teelt en leverantie van

» specerijen in de Molukken
,
den Lande zou te staan komen.”

De Minister van Koloniën ,

Chs. F. Pahud.

Aan den heer Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal.

[X. 8.]

NOTA.

De ontvangsten ,
betrekking hebbende op Amboina en Banda

f

zyn als volgt:

Amboina.

Verpachtingen f 32,736.00

Belastingen en inkomsten van onderscheiden aard. 28,492.00

Verkoop van diverse goederen ....... 2,250.00

Diverse ontvangsten . 5,900.00

f 69,378.00

Banda.

Verpachtingen f 3,000.00

Belastingen en inkomsten van onderscheiden aard. 6,355.00

Verkoop van diverse goederen ...... 35,152.00

Diverse ontvangsten 3,200.00

f 47,707.00

Gedurende het tienjarig tijdvak van 1843 tot en met 1852 is

de netto opbrengst der in Nederland verkochte specerijen, van de
genoemde eilanden afkomstig, geweest f9,799,863.80 of gemiddeld
’sjaars f 979,986.38.

In Indie is gedurende tien jaren verkocht voor f 216,525.25
aan specerijen, dat is f 2 1,652.52V2 gemiddeld ’sjaars.

RECAPITULATIE.
Amboina f 69,378.00
Banda 47,707.00

Verkoop van specerijen:

in Nederland 979,986.38
in Indie 21,652.525

f 1,118,723.905

De uitgaven voor gemelde eilanden bestaan uit de volgende:

Amboina.

Departement van Justitie f 16,348.00
Algemeen bestuur en politie 81,169.00
Eeredienst, kunsten en wetenschappen . . . 35,006.00
Diverse uitgaven van civiel beheer .... 43,155.00
Inkoop en kosten van producten 171,466.00
Pensioenen en gestichten van weldadigheid . . 8,406.00
Uitgaven van onderscheiden aard 2,840.00

f 358,390.00

Banda.

Departement van Justitie f 891.00

Algemeen bestuur en politie 30,097.00

Eeredienst, kunsten en wetenschappen . . . 9,636.00

Diverse uitgaven van civiel beheer 16,685.00

Inkoop en kosten van producten 195,359.00

Pensioenen en gestichten van weldadigheid . . 5,757.00

Uitgaven van onderscheiden aard 26,010.00

f 284,435.00

RECAPITULATIE.
Amboina
Banda

358.390.00

284.435.00

f 642,825.00

Ontvangsten
Uitgaven

. f 1,118,723.905

642,825.00

Voordeelig verschil . . f 475,898.905

Wanneer de verpligte- teelt en leverantie van specerijen wordt
opgegeven , zal de staat van zaken nagenoeg wezen als volgt

:

ONTVANGSTEN.
Amboina.

Verpachtingen f

Belastingen en inkomsten van onderscheiden aard.

Verkoop van diverse goederen
Diverse ontvangsten

32.736.00

28.492.00

2.250.00

5.900.00

f 69,378.00

Banda.

Verpachtingen f

Belastingen en inkomsten van onderscheiden aard.

Verkoop van diverse goederen
Diverse ontvangsten

3,000.00

6.355.00

600.00

3.200.00

f 13,155.00

Amboina
Banda

69.378.00

13.155.00

f 82,533.00

UITGAVEN.
Amboina.

Departement van Justitie

Algemeen bestuur en politie

Eeredienst , kunsten en wetenschappen . .

Diverse uitgaven van civiel beheer . . .

Pensioenen en gestichten van weldadigheid .

Uitgaven van onderscheiden aard ....

. f 16.348.00

81.169.00

35.006.00

43.155.00

8.406.00

2.840.00

f 186,924.00

Banda.

Departement van Justitie

Algemeen bestuur en politie

Eeredienst ,
kunsten en wetenschappen . .

Diverse uitgaven van civiel beheer . . .

Pensioenen en gestichten van weldadigheid
Uitgaven van onderscheiden aard ....

. f 891.00

30.097.00

9.636.00
16,685.00’

5.757.00

26.010.00

f 89,076.00

RECAPITULATIE.
Amboina •

Banda.
. f 186,924.00

89,076.00

f 276,000.00

Uitgaven
Ontvangsten

276,000.00

82,533.00

Nadeelig verschil . . . f 193,467.00

BIJBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE STAATS- COURANT. 1853. IL



Bepalingen betrekkelijk het louwen
,
planten en liet maken v. andere werken binnen zekeren afstand v. Vestingwerken v. den Staat.

(Memorie van Beantwoording van het Yoorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs.)

De militaire kosten zijn bij de bovenstaande berekeningen buiten

aanmerking gelaten ,
aangezien die in beide gevallen , hetzij men

het stelsel van verpligte teelt en levering behoude of opgeve,

dezelfde blijven. Dit is ook het geval met de uitgave voor de

marine.

Onder de ontvangsten voor Banda

,

in den aanhef dezer Nota
vermeld

,
is begrepen eene som van f 34,552 (onder de rubriek

Verkoop van diverse goederen) wegens verstrekking van rijst aan
de perkeniers

,
tegen betaling. Men kan aannemen, dgt voor die

rijst ruim het dubbele door het Gouvernement bij inkoop is be-

taald, weshalve het voordeelig verschil van f 475,398.90 1/2 ,
hier-

boven opgegeven, met ongeveer f 40,000 moet worden verminderd,
en alzoo wordt p. m. f 440,000.

Het resultaat zou derhalve op het volgende nederkomen:
Bij behoud van het stelsel van verpligte teelt en leverantie der

specerijen (de militaire kosten en die voor de marine buiten aan-
merking blijvende), leveren de eilanden Ambon en Banda eene

bate van p. m. f 440,000.

Wanneer men dat stelsel verliet, zouden die eilanden (de mili-

taire kosten en die voor de marine insgelijks buiten aanmerking
blijvende) meer kosten dan opbrengen een bedrag van ongeveer

f 193,407.

En zou derhalve eene verandering van stelsel eene opoffering

van ruim f 600,000 na zich slepen.

De Minister van Koloniën

,

Chs. F. Pahud.

drukfeil in de Memorie van Beantwoording.

Bladz. 157, 2de kolom, regel 28 van onderen, staat: » sagoweer '

,

lees: » sago.”

[XXI. 5.]

MEMORIE VAN BEANTWOORDING van het Voorloopig

Verslag der Commissie van Rapporteurs voor het Ontwerp
van Wet houdende bepalingen betrekkelijk het bouwen,

planten en het maken van andere werken binnen zekeren

afstand van de Vestingwerken van den Slaat.

De beschouwingen en bedenkingen, ter sprake gebragt bij het
onderzoek in de Afdeelingen van de Tweede Kam ei* der Staten-
Generaal van het Ontwerp van Wet betrekkelijk het bouwen enz.

binnen zekeren afstand van vestingwerken van den Staat, welke
vervat zijn in het onder dagteekening van den 30sten der vorige
maand bij de Commissie van Rapporteurs vastgesteld Voorloopig
Verslag, hebben der Regering aanleiding gegeven tot de volgende
beantwoording, waarbij zij tevens behandeld heeft de afzonderlijke

Nota, door een der leden ingediend en bij het Verslag gevoegd.

§ 1. Het heeft der Regering leed gedaan, dat sommige leden
zich niet hebben kunnen vereenigen met de haastige indiening

van dit wets-ontwerp. Zij meent, dat al hetgeen reeds ten aanzien
van het behandeld onderwerp is voorgevallen haar ten deze tot

regtvaardiging mag strekken; ja, dat zij, in verband tot de ver-

wikkelingen welke het uitstel der zaak reeds gegeven heeft en
nog dagelijks geeft

,
aan haren pligt te kort zou gedaan hebben

door met de indiening te dralen. Het gevoelen van vele leden

,

aan het slot van deze paragraaph vermeld, heeft de Regering in

die meening dan ook nog versterkt.

§ 2. De Regering kan niet wel nagaan, hoe een ander stelsel

van verdediging het mogelijk zou kunnen maken, mildere beginselen

ten aanzien van de ontwikkeling van landbouw en nijverheid in

het oog te houden, zonder ’sLands veiligheid te veronachtzamen,
tenzij het mogt wczqn een stelsel zonder vestingwerken. De be-
palingen der wets-voordragt zijn bestemd ter toepassing in de

nabijheid van vestingwerken, en zoolang deze derhalve in het

stelsel van verdediging behooren , zijn die bepalingen van het

stelsel onafscheidelijk.

Het is der Regering niet bekend, en zij betwijfelt het ook,
dat do in deze paragraaph bedoelde deskundigen een stelsel zonder
vestingwerken zouden voorstaan, en al mogt nu later een ander
stelsel worden aangenomen ,

dit zou misschien kunnen to weeg
brengen, dat hier of daar gronden aan het verbod tot bouwen en
planten wierden onttrokken, doch de algemeene regelen betreffende

het verbod zouden geen verandering ondergaan ten aanzien der

gronden, dio in do nabijheid van vestingwerken zouden blijven.

De aanneming derhalve van de wets-voordragt prejudicieert in

geenen deelc eene verandering van het stelsel van verdediging

,

in dien de Regering daartoe in het vervolg gegronde redenen mogt
vinden.

Wat den wcnsch betreft, dat het getal van de vestingen der
eerste klasse zeer wierd beperkt

,
de Regering betuigt gaarne dat

het haar toeleg zal zijn, geene meerdere vestingen daarin te rang-
schikken dan voor de verdediging noodig is; gelijk zij tevens als

hare overtuiging uitspreekt
,

dat bij de zamenstelling van het
wets-ontwerp met nUauwgezetheid alles is aangewend, om de
eischen voor de belangen der verdediging, ten behoeve van land-
bouw en nijverheid, zooveel als mogt in te korten, en dat het
dan ook

,
zoo als in de vroeger met de Tweede Kamer gewisselde

stukken herhaaldelijk aangetoond, en bijv. in § 1 van het Verslag
der Rapporteurs van den 30sten Januarij 1851 erkend is, zich in

verschillende opzigten gunstig onderscheidt van de bepalingen der
wet van den lOden November 1814 (Staatsblad n°. 106).

§ 3. Hier doet zich de gelegenheid voor , het gevoelen
, dat

de last , ten behoeve der verdediging van de vestingwerken op
de gronden in hunne nabijheid gelegd of te leggen, is eene ontei-

gening ten algemeenen nutte, hetwelk in de bij het Voorloopig
Verslag gevoegde Nota nader ontwikkeld is , op nieuw te behan-
delen. Alvorens daartoe evenwel over te gaan, vindt de Regering
zich verpligt te verklaren , dat het laatste lid van art. 5 geenszins

moet worden toegeschreven aan eene weifeling, welke bij haar om-
trent de deugdelijkheid van haar stelsel zou hebben bestaan

, zoo
als in de Nota verondersteld schijnt te worden

,
en dat ook de

bepaling van art. 42 (niet 52, zoo als in de Nota, vermoedelijk ten

gevolge eener drukfout, vermeld staat) niet in tegenspraak is met
het laatste lid van art. 5. Het blijkt toch genoegzaam uit de van
de Regering uitgegane stukken, bepaaldelijk uit de Memorie van
Toelichting gevoegd bij het wets-ontwerp, ingediend bij ae Konink-
lijke boodschap van den 28sten Maart 1852, en uit de Memorien
van Beantwoording van den 17den Julij en den lOden December
1852

,
dat zij steeds heeft vastgehouden aan haar stelsel

, dat bij

het onderwerp geene sprake was van onteigening ten algemeenen
nutte

;
doch dat zij aan het denkbeeld van schadevergoeding we-

gens waarde-vermindering heeft toegegeven, na de verwerping van
het ontwerp, vertrouwende het daardoor voor vele leden aanne-
melijker temaken. Maar aan de andere zijde was zij van oordeel,

dat wel vergoeding kon worden toegekend wegens schade , voort-

vloeiende uit waarde-vermindering uit een algemeen oogpunt be-

schouwd, doch niet wegens winstderving, welke iemand in het

bijzonder beloopen mogt door verpligte wegruiming of wijziging

van een begonnen werk, ten gevolge van de beschikking van den
Minister van Oorlog, in art. 39 vermeld.

De geachte steller der Nota neemt aan , dat de ontzetting van

eigendom, waarvan art. 147 der Grondwet handelt, niet, in engeren

zin, beteekent de ontneming enkel van alle eigendomsregten te zamen,
maar ook de ontneming van een of meerdere der regten, die tot

den vollen eigendom behooren. Hij neemt dit aan op gronden van
billijkheid. Doch de Regering mag vragen : zijn gronden van bil-

lijkheid op zich zelve voldoende om een regt te vestigen ?

De geachte steller zal, gelijk de Regering vertrouwt, de eerste

zijn om deze vraag ontkennend te beantwoorden. Het staat der-

halve niet vrij de wet uit te leggen naar regelen van billijkheid

,

zoolang hare beteekenis uit gronden van regt geput kan worden.
De Regering zal slechts in het voorbijgaan doen opmerken , dat

de Grondwet zelve, door de uitdrukking: inbezitneming

,

voorko-

mende in het 4de lid van art. 147, niet onduidelijk te kennen
geeft ,

wat zij door ontzetting van eigendom ,
door onteigening ten

algemeenen nutte verstaat.

Maar de Regering moet voornamelijk de aandacht vestigen op
den aard der dingen, waarover gesproken wordt. Wanneer iemand

,

ten behoeve van zijn erf, van zijnen buurman verkrijgt, dat hij

op zijnen grond niet of slechts tot op zekere hoogte zal bouwen
,

onteigent hij dan zijn buurman of verkrijgt hij slechts een zakelijk

regt, met het regt van eigendom van zijn buurman regtens be-

staanbaar? Verliest de buurman zijn eigendom of offert hij daarvan

slechts de volle vrijheid op, zoo als die, blijkens art. 627 van
het Burgerlijk Wetboek, vermoed wordt te bestaan? Het is immers
volgens het burgerlijk regt niet twijfelachtig, dat het regt van
eigendom aanwezig blijft, al is do uitoefening door het een of

ander beperkt. Welnu, wanneer men dit beginsel toepast op de

zaak waarover gehandeld wordt , is het dan niet eene willekeurige

stelling te beweren, dat art. 147 der Grondwet ook onder ontzetting

van eigendom (een burgerlijk regt) zou hebben willen begrijpen

wat volgens de burgerlijke wetgeving met geen mogelijkheid ont-

zetting van eigendom kan wezen , en moet dan bij de beoordceling

der zaak art. 147 niet geheel en al buiten aanmerking blijven ? •

De geachte steller der Nota spreekt zelf van militaire servituten ,

met welke de gronden rondom vestingwerken besmet worden, liet

komt der Regering voor, dat reeds alleen deze uitdrukkingen zijn

stelsel veroordeelen.

Do tegenwerping is mogelijk , dat wanneer iemand een servituut

op het erf van zijn buurman verkrijgt
,

dit, indien het niet door
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verjaring geschiedt, plaats heeft krachtens overeenkomst, terwijl

het militair servituut gelegd wordt tegen den wil van den eige-

naar. Doch die overweging kan den aard van het regt, dat
j

verkregen wordt, niet veranderen; de verschillende wijze der ver-
j

krijging van het regt kan hoogstens alleen aanleiding geven tot

de vraag : of de billijkheid het verleenen van schadevergoeding

vordert ,
indien er werkelijk schade geleden wordt.

Wordt die schade altijd geleden? De Nota zegt: » In den

» eigendom van een stuk grond is het regt begrepen om hetzelve

» te bebouwen en te beplanten : zonder dat regt is de eigendom

» van hetzelve meestal van zeer weinig waarde
,

dikwijls zelfs

)) niets meer dan een schijn van eigendomsregt.
”

Onder opmerking dat het verbod van planten alleen betrekking

heeft tot houtgewassen , moet de Regering deze stelling ontkennen.

Omtrent een stuk grond in de nabijheid van Arnhem , als voor-

beeld in de Nota genoemd
, moge zij verdedigd kunnen worden

;

maar het zou niet moeijelijk zijn
,

daarnevens honderde andere

voorbeelden te stellen van landerijen
,

die sedert eene reeks van

jaren niets anders dan bouwland
,
veen of weiland geweest zijn

,

waardoor de ongegrondheid der stelling zou blijken.

De Regering kan ook geenszins berusten in de uitlegging
,

bij

de Nota aan art. 625 van het Burgerlijk Wetboek gegeven. Die
uitlegging is ten eerste gegrond op eene willekeurige scheiding der

deelen van het artikel , als of de verklaring van vrij genot en

volstrekte beschikking stond tegenover de volgende limitative be-

paling. De zamenstelling intusschen van het artikel laat zoodanige

scheiding niet toe ;
het mits hangt in den bouw van den volzin

geheel te zamen met het voorafgaande; het is eene omschrijving

van datgene wat de wet onder vrij genot en beschikking op de vol-

strelctste ivijze verstaat. Of' de redactie van het artikel gelukkig

uitgevallen zij , is eene andere vraag, welke het niet noodig is

hier te behandelen. Doch met betrekking tot de meening dat, in

het stelsel der Regering, de wet met zich zelve in tegenspraak

zou zijn, omdat zij in denzelfden adem zou bepalen, dat eigendom

het regt is om van eene zaak het vrije genot en daarover de vrije

beschikking te hebben
,

voor zooverre dit vrije genot en die vrije

beschikking niet door wetten of verordeningen mogt Avorden ont-

nomen ,
moet de Regering alweder opmerken, dat hier juist geen

sprake is van ontnemen , maar van beperken in meerdere of mindere
mate ; waaruit alleen de vraag kan voortvloeijen : of de beperking

van dien aard is, dat redenen van billijkheid gebieden
,
om deswege

schadevergoeding te verleenen.

Daarenboven , kon er uit hoofde van het eerste mits aan wer-
kelijke tegenspraak gedacht worden , het tweede : mits men aan
de regten van anderen geen hinder toebrenge . zou die tegenspraak
evenzeer doen ontstaan. Waar toch is het vrij genot en de

beschikking op de volstrektste wijze van den eigenaar bij de wet-
telijke regten en verpligtingen tusschen eigenaars van naburige
erven

,
bij het bestaan van erfdienstbaarheden , bij het regt van

opstal , bij erfpachtsregt enz. ? Dat de drie laatstgenoemde regten

ontstaan uit vrij willigen afstand van het vrije genot en de vol-

strekte beschikking, neemt toch niet weg, dat, hoewel de eigendom
blijft bestaan

, nogtans dat genot en die beschikking bij den
eigenaar ophoudt; waaruit dus volgt dat het mits wel degelijk,

zoowel als het vrije genot en de volstrekte beschikking, tot het
wezen van het eigendomsregt behoort.

De geachte steller der Nota intusschen beweert , dat het voor-
behoud van art. 625 zijnen regtsgrond vindt in een ander beginsel,
namelijk : » dat niemand van zijn regt een gebruik mag maken

,

» waardoor hij aan de regten van anderen hinder toebrengen zou ,”

en dat op dit regtsbeginsel al die wetten en verordeningen rusten,
waarvan art. 625 spreekt. Wordt voor dit beweren eenig bewijs
aangevoerd ? De Regering heeft het niet gevonden. Integendeel

,

er wordt tevens als waarschijnlijk aangenomen, dat bij het maken
der wetten en verordeningen

, niet altijd met bewustzijn van dat
eenig waar beginsel is uitgegaan

; en dat daaruit dan anomalien
in het geschreven regt zijn ontstaan

; een onderzoek
, in hoeverre

de reeks van wetten en verordeningen het genot van de beschik-
king over den eigendom beperkende, al of' niet op dat reglsbe-
ginsel steunen, is derhalve geheel overbodig; want wat er niet op
rust

, wordt verklaard eene anomalie in het geschreven wegt.
Maar was het leveren van een bepaald bewijs voor de bedoelde

bewering niet noodig ? De Regering gelooft van ja; omdat de
redactie van art. 625 tot die bewering geen grond geeft. Gelijk,
namelijk, de uitlegging van het artikel, bij de Nota gegeven, in
de eerste plaats steunt op eene willekeurige scheiding der deelen
van het artikel, is zij in de tweede plaats ontstaan uit het voor-
bijzien van het koppelwoord en

,
alsmede van de herhaling van het

woordje mits

;

immers het artikel zegt: » mits men er geen gebruik
» van make strijdende tegen de wetten of de openbare verordenin-
» gen

,
— ex mits men aan de regten van anderen geen hinder

” toebrenge”. Zou de redactie regt geven tot de beAvering, in
de Nota voorkomende

, in plaats van en mits zou er moeten staan
» opdat”.

De Regering aarzelt dan ook niet de uitlegging van art. 625, in

de Nota voorkomende, als ongegrond te beschouAven, en zou de
gevolgtrekkingen met stilzwijgen kunnen A-oorbijgaan , indien zij het

niet Avenschelijk achtte ook nog in het licht te stellen dat ook
die gevolgtrekkingen onjuist zijn.

» En nu zal Avel niet beweerd worden”, zegt de Nota, » dat de
» Staat, a priori

,
een regt bezit, om overal, op alle eigendommen ,

waar hij verkiest, vestingwerken aan te leggen”. Neen voorzeker

niet overal waar hij verkiest
, maar wel overal waar hij het nood-

zakelijk acht. Tegen den pligt van den Staat tot bescherming van
het grondgebied, moet dat regt overstaan; de Nota schijnt dan ook
iets verder dat regt van den Staat te erkennen

,
daar zij zegt : » De

» Staat heeft wel geAvis het regt, om ten algemeenen nutte
,
in het be-

)> lang van de verdediging des Lands
, overal vestingwerken aan te

» leggen.” Hij heeft om dezelfde reden het regt om te zorgen, dat

die verdediging do<$r aanbouAv op andere gronden niet belemmerd
worde. Ook dit regt erkent de Nota, indien de Regering haar
Avel begrijpt. Maar, » waar de verdediging des Lands,” zoo

wordt in de Nota geargumenteerd
,

» voor den Staat het meerdere ,

» het regt van ontneming van den eigendom
,
medebragt zonder

j) schadeloosstelling, daar zoude ook het mindere
,
het regt om te

i) zorgen, dat die verdediging door aanbouAv op andere gronden
» niet belemmerd Avierd

,
zonder schadeloosstelling, daarin begre-

» pen zijn.” En omdat nu de Staat het meerdere regt, om zich

zonder schadeloosstelling van alle gronden tot het aanleggen van
vestingwerken meester te maken, niet heeft, wordt hem in de Nota
ook ontzegd het mindere

:

het regt om prmventief te zorgen door
verordeningen, dat aan de uitoefening van dat meerdere (hetwelk

de Staat niet bezit) geen hinder worde toegebragt. En nu volgt

deze conclusie: » Wanneer de Staat alleen door onteigening ten

» algemeenen nutte den eigendom verkregen heeft van grond Avaarop

» vestingAverken moeten Avorden aangelegd
, dan zal hij ook , alleen

)) door onteigening ten algemeenen nutte
,
moeten zorg dragen, dat

» aan de uitoefening van zijn regt van eigendom
,
in het hebben

» van vestingAverken op dien grond, geen hinder worde toegebragt.”

De Regering ziet hier in waarheid niets anders dan eene petitio

principii.

De Staat heeft twee regten : een meerder tot onteigening
,
een

minder tot Avaarborg dat de door hem aangelegde vestingAverken

aan hun doel, de bescherming van het grondgebied, kunnen beant-

woorden. Kon, volgens stellige bepalingen, het mindere regt niet

anders worden uitgeoefend dan door onteigening ten algemeenen
nutte , de bewering zou misschien kunnen gelden

,
dat a fortiori ,

zonder zoodanige onteigening, ook het meerdere regt niet zou kun-
nen Avorden uitgeoefend.

Maar de stelling om te keeren , te zeggen dat voor het mindere

hetzelfde noodig is als voor het meerdere, komt der Regering gansch

en al ongegrond voor. De redenering komt eigenlijk hierop neder :

het regt tot ontzetting van den eigendom is voor den Staat niet

anders uitvoerbaar dan bij wege van onteigening ten algemeenen
nutte ; ergo is ook het regt tot beperking van den eigendom niet

anders uitvoerbaar dan langs denzelfden weg. Maar dit is juist

het punt dat beAvezen moet Avorden, en men is weder teruggevoerd

tot de vraag of' art. 147 der GrondAvet met betrekking tot het

regt van beperking van toepassing is ; eene vraag
,
die , de Regering

hoopt het boven te hebben aangetoond , niet op goede gronden
door den geachten steller der Nota bevestigend is kunnen Avorden

beantwoord.
Met betrekking tot het verder aangevoerde in de Nota ten aan-

zien van de wijze waarop eene wet op het onderwerp, volgens

de- meening van den geachten steller ,
zoude moeten ingerigt zijn ,

en de beginselen die daaraan ten grondslag zouden moeten AATorden

gelegd, moet de Regering te kennen geven, dat zij die denkbeelden
geheel onaannemelijk acht, omdat— en geen deskundige zal het

,

gelijk de Regering vertrouAvt, betwijfelen, — daarbij de belangen

der verdediging geheel en al zijn veronachtzaamd. Zij kan zich

derhalve ook onthouden van het onderzoek der stelling
,

of weg-
ruiming van gebouAven en beplantingen

, vóór het uitbreken van
feitelijke vijandelijkheden, al of niet in beginsel regt geeft op scha-
deloosstelling. Maar de Regering mag niet nalaten te doen opmer-
ken, dat, wanneer vrijelijk in de nabijheid der vestingAverken

gebouwd en geplant zou mogen worden, ook zelfs met de geringe

beperking, in de Nota aangeduid, aan die vrijheid gesteld, de tijd

van acht of veertien dagen , dien de Nota aanneemt dat tot weg-
ruiming zal voorhanden zijn

,
in de meeste gevallen reeds kort

genoeg, in dit geval volstrekt onvoldoende zal wezen , bij de
verschillende bemoeijingen en zorgen , aan den staat van oorlog of

van beleg eener vesting eigen , waardoor de dienst van het garni-

zoen reeds te zwaar is, dan dat niet alleen de Avaarschijn lijkheid,

maar ook de mogelijkheid zou kunnen worden verondersteld, dat

het in een kort tijdsbestek een onbepaald getal gebouwen, hetwelk
bij vrije of nagenoeg vrije toelating tot bouAven zeer aanzienlijk

zou kunnen zijn, zou kunnen vernielen en de afbraak zóó uit den
Aveg ruimen, dat zij aan de verdediging niet hinderlijk en- voor den
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aanval niet voordeelig ware. Daarenboven, bij vrije toelating tot

bouwen, zou op de plaats, waar de wegruiming moet geschieden,

zoodanige opkooping van bevolking aanwezig kunnen zijn
,

dat

een verzet dier bevolking tegen de wegruiming, deze zeer zou
kunnen belemmeren en vertragen, zoo niet onmogelijk maken; een
bezwaar dat ziek zelfs wel bij bet bestaan van de beperkende
bepalingen beeft vertoond, en dat welligt zeer verminderd zou
kunnen worden, indien bet altijd mogelijk ware bet juiste tijdstip

te kiezen
,
waarop de wegruiming noodzakelijk is

; maar vermit3
die wegruiming steeds plaats moet bebben vóór dat er eigenlijk

gevaar is, geschiedt zij in het oog der bevolking altijd te vroeg,
des te meer, omdat, uit den aard der zaak, wel gebleken is, dat
eene wegruiming van voorwerpen

,
hoewel door de voorzigtigheid

geboden , evenwel door den loop der omstandigheden niet noodig
ware geweest.

Wat nu het voordeel aangaat, dat de eigenaars van gronden
rond vestingen zouden hebben bij de regeling van het onderwerp

,

zoo als de geachte steller der Nota die bedoelt, heeft de Regering
niet de volle overtuiging dat dit in allen deele zoo onberekenbaar
zou wezen , als wordt verondersteld ; immers de menigte wei- en
bouwlanden ,

welke thans in de nabijheid der vestingwerken lig-

gen
,
zouden daarbij niet winnen, daar ook thans het bedrijf van

den landbouw en het weiden van vee onbelemmerd is en blijven

zal onder de bepalingen van het wets-ontwerp. Doch de Rege-
ring meent te moeten doen opmerken, dat eene wet overeenkom-
stig het ontwerp tot stand gebragt, den eigenaren dit groote

voordeel zal aanbrengen, dat bij elk vestingwerk meer dan de

helft der gronden van het servituut omtrent het bouwen en

planten zal worden bevrijd, zoodat, mogt men daarop willen

bouwen of planten, men nimmer bevreesd behoeft te zijn voor
eventuele wegruiming of vernieling , . terwijl toch genoegzaam al

die gronden , bij het bestaan der wet van den 16den November
1814

(
Staatsblad n°. 106) ,

onder den last van dat servituut zijn

verkregen; — en dat voorts ten aanzien van de gronden die

binnen verboden kringen blijven, de verbodsbepalingen van het

wets-ontwerp veel geringer zijn dan die der evengenoemde wet
van 1814.

Art. 1. De Regering kan aan den wensch van sommige leden

tot verandering geen gevolg geven , omdat het niet mogelijk is

alles te vermelden, wat voor de verdediging nadeelig zou kunnen
zijn

,
en derhalve eene wet , berustende op het beginsel dat alles

geoorloofd is wat niet is verboden
,

weldra zou blijken onvol-

doende te zijn. Men moet voorts doen opmerken, dat de thans

nog bestaande verbodsbepalingen der wet van 1814, hoeveel

strenger ook dan die van het ontwerp
,

door het uitvoerend

gezag nimmer toepasselijk zijn geacht op de gewone werkzaam-
heden van land- en tuinbouw, en dat de uitdrukking eenig werk

,

in het verband waarin zij voorkomt, hare uitlegging vindt in

art. 28.

Men bedriegt zich ook
,
wanneer men spreekt van eene ruime

overlating aan het eigen oordeel der ingenieurs in vestingwerken
,
en

van zich omtrent allerlei nietigheden vooraf te moeten verstaan met

den ingenieur. Er is in het ontwerp slechts een geval, waarin de

aanraking met en een besluit op eigen oordeel van den ingenieur

onvermijdelijk te pas komt, namelijk dat bedoeld in art. 26. In

alle andere gevallen zal niemand met hem in aanraking behoeven
te komen, daar de kennisgevingen ingevolge de artt. 24, 32 en 33
bij deurwaarders-exploiten kunnen geschieden.

Bij vermeende handeling in strijd met de wet, heeft de eerst-

aanwezende ingenieur niets anders te doen, dan die handeling te

helpen constateren en ter kennis van den Minister van Oorlog

te brengen, die zich zeer zeker beijveren zal, eene verkeerde

toepassing der wet, waarin do ingenieurs mogten kunnen ver-

vallen, te keer te gaan.

Art. 5. Dat de bepaling van het laatste lid van dit artikel

niet allen bevredigt, vloeit natuurlijk voort uit de verschillende

mceningen betrekkelijk het beginsel
,
waarop de wets-voordragt

rust. Maar de vrees, welke te dezer plaatse aan den dag gelegd

wordt, betrekkelijk het gevolg dat de hier bedoelde bepaling zal

kunnen hebben, komt der Regering nog al vreemd voor, tenzij

zij mogt kunnen aannemen
,

dat men gevoeld heeft
, dat de

schade ,
welko door de eigendomsbeperking aan bezittingen zal

worden toegebragt
,
in waarheid over het algemeen niet zoo groot

zal wezen ,
als zij hier en daar wel voorgespiegeld is geworden.

Hoe kan men anders toch veronderstellen, dat de regter, terwijl

hem bij de wet wordt opgedragen uitspraak te doen of er schade

wordt geleden, zou beslissen dat er geen schade wordt geleden,

indien dit tastbaar wel het geval is F Hoe zou hij zich kunnen
onttrekken aan de opvolging van het gebiedend wettel ijk voor-

schrift, dat hij, ingeval er schade geleden wordt, die moet be-

grooten cu den Staat tot do betaling daarvan moet veroordeelen F

En hoe kan dan de bepaling eindigen met als niet geschreven te

.worden beschouwd, tenzij do schade zoo onmerkbaar is, dat zij

niet begroot kan worden F Maar boe zou dan , zclls al nam men

het beginsel aan van onteigening ten algemeenen nutte van het
regt om vrijelijk te bouwen en houtgewassen te planten, de
schadevergoeding deswege kunnen worden begroot? Zou evenwel
de vrees voor het ijdele der bepaling

,
in elk geval

,
niet moeten

wijken, bij het vestigen van het oog op het voorbeeld inde Nota,
bij het Verslag gevoegd, van een stuk grond inde nabijheid der

stad Arnhem ?

Wat voorts betreft het niet opnemen van art. 3 in de laatste

alinea van art. 5 ,
de Regering heeft daarvoor hare redenen ont-

wikkeld op bladz. 4 van de Memorie van Beantwoording van den
lOden December 1852. Zij hoopt te kunnen volstaan met daarnaar
te verwijzen; hier alleen nog bijvoegende, dat de Hooge Raad
nimmer heeft uitgemaakt , dat eigenaren van gronden bij vesting-

werken sedert 1814 bestaande, schadeloos moesten worden gesteld;

hiervan is nimmer vroeger quaestie geweest, maar wel of de
verbodsbepalingen der wet van 1814 op gronden, bij die vesting-

werken gelegen, al of niet van toepassing waren te achten.

Art. 7. Inclien in plaats van naderbij gelezen wierd n verder

» van\ zou elke waarborg dat de verboden kringen op niet minder
dan 300 , 600 en 1000 el wierden getrokken

,
vervallen , vermits

dan de wet zou toelaten dat zij op korteren afstand wierden ge-
trokken.

Art. 21 a. Reeds vroeger, bijv. in het antwoord op het Verslag
van den 9den Februarij 1852, blzz. 6 en 7 , heeft de Regering
getracht aan te toonen ,

dat de kring van 300 el en de beperkingen
daaraan verbonden niet weggenomen kunnen worden

, zonder de
voor de verdedigings-belangen meest gewigtige bepaling uit de wet
te verwijderen. Wat daar omtrent dit onderwerp gezegd is met
betrekking tot de vestingwerken der eerste en der tweede klasse

,

is hier ten aanzien van de vestingwerken der tweede klasse alleen

evenzeer van toepassing.

In elk vestingwerk moet de bezetting steeds in staat zijn een
onverhoedschen aanval -te kunnen afslaan. In de uitdrukking
onverhoedsch ligt reeds opgesloten, dat de gelegenheid niet zal

hebben bestaan, om vooraf de voor de verdediging hinderlijke en
voor den aanval voordeelige voorwerpen weg te ruimen , en de
tegenwoordige toestand van Europa is wel niet van dien aard

,

dat .men in een of ander opzigt geheel onvoorbereid mag zijn voor
eene mogelijk onverwachte vijandelijkheid. Er moet dus voor alle

vestingwerken ,
die niet tot de 3de klasse behooren

,
eene ruimte

zijn waar geene woningen of gebouwen staan
,
en de uiterste grens

van die ruimte kan op geen minderen afstand wezen dan van 300
el of de gemiddelde schootsverheid van het klein geweer.

Aan hoe vele bezwaren het wegruimen van voorwerpen in het

algemeen onderhevig is, en dus meer bijzonder bij een onverhoed-
schen aanval, zoo lat wegruimen dan als mogelijk mag worden
beschouwd, is van regeringswege duidelijk ontwikkeld te vinden

in het Bijblad tot de Btaats-courant van dit jaar, het 108ste vel,

blzz. 391 en 392.

Daarop wijzende, voegt de Regering hier nog slechts bij, dat,

als de bepalingen betrekkelijk de kleine kringen bij de vestingwer-

ken van de 2de klasse moesten vervallen , die vestingwerken

omringd zouden kunnen worden van voorsteden grooter van omvang
dan zij

,
waardoor het nut dier werken geheel raadselachtig zou

worden, en het gevolg hiervan zou zijn, dat men vestingwerken of

gedeelten daarvan ,
thans in de 2de klasse gerangschikt kunnende

worden, zou plaatsen in de 1ste, zcodat eene schijnbaar mildere

bepaling inderdaad leiden zou tot meerder bezwaren voor velen.

b. Reeds in de Memorie van Beantwoording van den 17den

Julij 1852 zijn de redenen medegedeeld, waarom de bepaling van
de oppervlakte wederom in de voordragt is hersteld; zij strekt tot

handhaving van het beginsel , dat binnen den kleinen kring geeno

getimmerten tot woning geschikt moeten worden geplaatst ; een

beginsel, dat, bij de beraadslagingen over de Fransche wet van
17 Julij 1819, door Fransche krijgskundigen van naam, die het

nadeel voor de verdediging hadden ondervonden van het plaatsen

van woningen in de onmiddellijke nabijheid van vestingwerken,

met kracht ïs voorgestaan.

Do bepaling der oppervlakte is intusschen later van zestien op
twintig el gebragt, eene voldoende ruimte, wanneer men nagaat,

dat het weren van eigenlijke woningen het doel is. Ook zou er,

zonder bepaling der oppervlakte bij do wet , veel gelegenheid tot

klagten, te regt of te onregt, over gestreuge of partijdige toepas-

sing der wet ontstaan , terwijl het behouden der beperkende be-

paling elke gelegenheid tot dergelijke klagten afsnijdt, en integendeel

het niet behouden eene voorwaardelijke vrijheid in de wet zou

brengen, waarvan ,
uit hoofde van het verkeerde van eigenlijke

woningen binnen den kring van 300 el toe te laten, de ingeze-

tenen bijna nimmer genot zouden kunnen hebben.

c. Do aanduiding der hoogte van vijf palm heeft betrekking tot

de steenen voeten; door het plaatsen dor comma, die tusschen

voeten en niet staat, tusschen stellen en met , zal de ware bedoeling

’ noegzaam blijken. Eene andere uitlegging zou overigens de

bepaling ongerijmd doen zijn.
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Art. 23. De weglating van het woord getimmerten is onwille-

keurig geweest. In de hierbij gevoegde Nota van Wijzigingen is

het thans geplaatst.

Art. 29. Bij gelegenheid van de openbare discussie in de Tweede
Kamer'- op den léden Februarij jh, werd van regeringswege eene

bijzonderheid medegedeeld, in de eerste plaats geschikt om aan te

toonen hoe noodlottig eene te late wegruiming van voorwerpen

binnen de verboden kringen kan zijn
,
maar die ook, in de tweede

plaats, meer duidelijk kan maken, waarom de Regering zich riet

kan vereenigen met de opname van de hier voorgestelde bepaling.

Deze bijzonderheid is te vinden in vel 108 van het Bijblad tot de

Staais-courant ,
bladz. 392, en komt hierop neder. In 1814 ver-

scheen voor eene der voornaamste vestingen de vijand zeer onver-

wacht en maakte zich meester van een massief gebouw
,
dat zich

op een afstand van 250 el van het front d’attaque bevond. Toen
het garnizoen bespeurde dat het gebouw door het vuur uit de

vesting niet te vernielen was en het den vijand daaruit niet kon

verdrijven
,
moest men besluiten tot het doen van een uitval.

De uitval had plaats
,
de vijand werd verdreven , maar het was

met opoffering van het beste gedeelte van het garnizoen. Hoe zou

men nu tle weder-herstelling van een gebouw kunnen toelaten

,

welks bestaan zulk een noodlottigen invloed had geoefend ? De
Regering meent dat dit eene onvergeeflijke dwaling zou wezen.

Maar waarom zou men ook weder gebouwen mogen oprigten

of beplantingen doen in plaats van de vernielde en waarvoor
schadevergoeding is gegeven ? Wanneer de eigenaars de waarde
der gebouwen en beplantingen hebben ontvangen

,
is er geen

reden, waarom aan hen meer regt om te bouwen en te planten

zou worden toegekend
,

dan aan eigenaars van gronden waarop
nog niet gebouwd of geplant ié. Geen meerdere reden bestaat

er, om het weder-oprigten van gebouwen of het doen van beplan-

tingen in plaats, van de vernielde, waarvoor geen schadevergoeding

gegeven is, als een regt toe te kennen. Want zulke gebouwen
zijn gesteld en zulke beplantingen gedaan, of met toestemming

van den Minister van Oorlog onder voorwaarde dat zij zouden
kunnen worden vernield zonder dat schadevergoeding zou gegeven
worden, en daardoor hebben de eigenaars geen regt verkregen om
na de vernieling weder te bouwen of te planten ; öf zij zijn ge-

maakt zonder vergunning, in strijd met de wet van 1814, en

behouden omdat de middelen ontbraken om de eigenaren te nood-
zaken ze weg te ruimen: door deze handeling nu, strijdig met
de wet, kunnen toch de eigenaars geen regt verkregen hebben het

wederregtelijk gebouwde of geplante
,
na de vernieling

, weder te

herstellen.

Art. 30. De Regering ziet er geen overwegend bezwaar in de
hier bedoelde woorden te doen vervallen. De verder aangeduide
bijvoeging kan derhalve achterwege blijven.

Art. 57. De hier gemaakte aanmerking is der Regering ge-

grond voorgekomen. In den geest daarvan wordt eene toevoeging

aan dit artikel voorgesteld.

Wat aangaat het invoegen van een nieuw art. 59, mag de
Regering in de eerste plaats niet met stilzwijgen voorbijgaan de
ongunstige wijze waarop hier van de handelingen der ingenieurs

wordt melding gemaakt. Men werpt daardoor eene blaam op een
corps officieren, dat zulk een algemeen verwijt van willekeur niet

verdient; waarvoor ten minste geen enkel bewijs wordt geleverd,

en waarvan , immers in de laatste tien jaren , bij liet Ministerie

van Oorlog geene blijken voorhanden zijn, terwijl men toch mag
vermoeden, dat de ingezetenen, die willekeur ondervindende

,
zich

deswege wel zouden hebben beklaagd.

Welken grond men ook gehad hebbe om in het Verslag te

zeggen
,
dat aan die willekeur » in dit geheele ontwerp ruim baan

wordt gelaten” .kan de Regering niet nagaan. Uit het in deze
Memorie aangeteekende op art. 1 blijkt

, hoe weinig aan de be-
slissing der eerstaanwezende ingenieurs is overgelaten.

Het denkbeeld overigens om het advies van het Comité van
Defensie omtrent het verleenen van vergunningen in te winnen

,

acht de Regering geheel onaannemelijk, zoowel omdat dit lig—

chaam, zoo als reeds in het Verslag wordt opgemerkt, niet altijd

vergaderd is, als ook voornamelijk omdat het de bestemming van
het Comité niet is voor zoodanige zaken te adviseren.
Evenmin aannemelijk acht de Regering het voorstel omtrent

een beroep op een eollegie van ingenieurs en regtsgeleerden of
andere deskundigen; in de eerste plaats, omdat het volgens de
bedoeling zou moeten strekken als waarborg tegen de willekeur
der ingenieurs, van welker beslissing bijna niets afhangt; maar
ook in de tweede plaats, omdat dit leiden zou tot niet weinig
onnoodigen omslag en kosten: onnoodig, daar de Minister van
Oorlog beslist of, waar de beslissing door den Koning voorbe-
houden is, aan Zijne Majesteit een voorstel doet, na ingewonnen
advies van den betrokken fortificatie-inspecteur

,
die met de locale

gesteldheid bekend is, en wiens partijdigheid wei niet te vreezen
zal zijn, uit hoofde de belanghebbenden hem géwoonlijk niet be-
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kend zijn, gelijk het geval kan zijn met de eerstaanwezende
ingenieurs.

Art. 59. De bedoeling is geweest de wet van den 16den No-
vember 1814 voor het geheel in te trekken, zoodat de woorden:
voor zoover alleen betrekking hebben op het voorafgaande: alle

andere verordeningen. Intusschen wordt, ter verduidelijking, eene
geringe wijziging in dit artikel voorgesteld.

De Regering is overigens van oordeel geweest, dat de genoemde
wet de eenige verordening was die nog op het onderwerp bestond

;

van daar, dat ook in het allereerste aan de Tweede Kamer inge-

diend ontwerp die wet alleen werd ingetrokken
,
doch op de aan-

merking, voorkomende in het Verslag der Commissie van Rap-
porteurs van den 30sten Januarij 1851, dat de behoedzaamheid
scheen te vorderen, dat eene meer algemeene afschaffing der te

dezer zake van kracht geweest zijnde wetsbepalingen plaats had,
waarbij gedacht werd aan de Fransche wet van 1791, werd het
artikel veranderd zoo als het nu is.

Behalve aan de wet van 1791, kan hier -ook nog gedacht
worden aan het Keizerlijk decreet van den 9den December 1811.

’s Gravenhage
,
den 8sten Augustus 1853.

Be Minister van Oorlog
,

Bon
. Forstner van Dambenoy.

[XXI. 6.]

NOTA VAN WIJZIGINGEN in het Ontwerp van Wet
houdende bepalingen betrekkelijk het bouwen

,
planten en het

maken van andere werken binnen zekeren afstand van de
Vestingwerken van den Staat. [Zie dit Wets-ontwerp op
bladz. 53 en volgg. dezer Bijlagen.]

Art. 21. 2°.

Tusschen stellen en met wordt eene comma geplaatst

;

de comma tusschen voeten en niet vervalt.

Art. 22. 2°.

De comma tusschen voeten en niet vervalt.

Art. 23. 5den regel.

Tusschen gebouwen en en wordt gevoegd » getimmerten”.

Art. 30. 5den regel.

De woorden zulks noodig zijnde vervallen.

Art. 57.

Achter het slot wordt gevoegd

:

j) Ingeval de handeling, het verzuim of de nalatigheid, met
» deze wet strijdig

,
heeft plaats gehad krachtens een besluit van

» een zedelijk ligchaam , zijn zij , die tot dat besluit hebben mede-

» gewerkt, persoonlijk aansprakelijk.

» Is er geen besluit voorafgegaan
, dan zijn zij persoonlijk

o aansprakelijk, die met het doorloopend beheer van de zaken
» van het zedelijk ligchaam zijn belast.”

Art. 59. 2den regel.

Tusschen 106) en benevens

,

wordt gevoegd » in haar geheel,

[XXL 7.]

EINDVERSLAG der Commissie van Rapporteurs voor het

Ontwerp van Wet houdende bepalingen betrekkelijk het bou-

wen
,
planten en het maken van andere werken binnen zekeren

afstand van de Vestingwerken van dan Staat; uitgebragt

in de zitting van den 12den Augustus 1853.

De Commissie van Rapporteurs voor het Wets-ontwerp hou-
dende bepalingen betrekkelijk het bouwen

,
planten en het maken

van andere werken binnen zekeren afstand van vestingwerken

van den Staat, heeft kennis genomen van de Memorie van Beant-
woording en daarbij gevoegde Nota van Wijziging, door den
heer Minister van Oorlog den 8sten Augustus jl. ingezonden op
het Voorldupig Verslag omtrent dit Wets-ontwerp. Ofschoon de

Commissie zich niet op alle punten met deze Memorie kan ver-

eenigen, heeft zij geene noodzakelijkheid gevonden, om, naar aan-

leiding van dit antwoord der Regering, een nieuw onderzoek in

de Afdeelingen uit te lokken.

Aldus vastgesteld bij de Commissie van Rapporteurs
, den 9den

Augustus 1853.

Luijben.
Van Lynden.
Van Akerlaken.
Van der Brugghen.
Van Goltsteln.



Rekening wegens het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren
,
over i85i.

(Verslag der Commissie.)

[XXXI. 3.]

VERSLAG der Commissie , belast met het onderzoek der

Rekening wegens het Pensioenfonds voor Burgerlijke Amb-
tenaren over 1851; uitgebragt in de zitting van den 15den
Augustus 1853.

In de zitting der Kamer van 12 Julij 1853 is van den Minister
van Finantién ontvangen eene missive van den 30sten Junij be-
vorens

, daarbij
,

ter voldoening aan art. 38 der wet van 9 Mei
1846

(
Staatsblad n°. 24) , aanbiedende eene ter Algemeene Reken-

kamer opgenomen en gesloten Rekening van ontvang en uitgaaf

wegens het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren over het

dienstjaar 1851
,
en zijn deze stukken op de ondergeteekenden

commissoriaal gemaakt.
Bij onderzoek is het der Commissie gebleken

:

1°. dat de onderwerpelijke rekening in overeenstemming is

met de voor dit fonds betrekkelijke begrootingswet van den
31sten December 1850

(
Staatsblad n°. 121), en dat zij door de

Algemeene Rekenkamer behoorlijk is opgenomen, en afgesloten

,

met een voordeelig saldo van f 9397.055;
2°. dat

, wat de ontvangsten betreft
,
in overeenstemming met

§ 5 van het op 11 December 1851 uitgebragt Verslag over eene

soortgelijke rekening over het dienstjaar 1849, de batige sloten

van het fonds over de jaren 1848, 1849 en 1850 alsnu onder de

baten zijn gebragt, echter tot een bedrag van f 222.01 minder
dan waarop zij geraamd waren ; dat daarentegen de afloopende

kortingen eene som van f 12,070.975 meer hebben ingebragt dan
daarvoor geraamd was : terwijl de doorloopende kortingen f 52.38

beneden de raming zijn gebleven; en de renten der inschrijvingen

op een der grootboeken van nationale schuld f 825 boven die raming
zijn gestegen; weshalve in slotsom de ontvangsten de raming met
f 12,621.585 hebben overtroffen ;

3°. dat, wat de uitgaven betreft, er geene overschrijvingen

hebben plaats gehad, en dat op de verschillende posten van uit-

gaaf, vermeld onder de letters a—ƒ, minder dan het toegestaan

bedrag is verevend, tot een gezamenlijk beloop van f 6112.50;

dat onder de uitgaven is begrepen een post van f 84,879.25

voor aankoop van f 144,600 2ty2 percents schuld, waarvan de

specificatie in de kolom van Aanmerkingen te vinden
,
en welke

ten name van het fonds in het grootboek der 2ty2 percents schuld

ingeschreven is; welke inschrijving op ultimo December 1851 was
geklommen tot een bedrag van f 470,800. Ware men niet door
de begrootingswet tot een maximum van f 85,000 voor aankoop
van staatsschuld beperkt, dan zou daartoe ruim f 9000 meer
kunnen besteed zijn geworden en het saldo der rekening niet zoo
aanzienlijk zijn geweest.
Aanmerkingen van bijzonderen aard zijn der Commissie niet

voorgekomen; ook vermeent zij, dat er, in verband met het

voorkomende onder § 1 van het voren aangehaald Verslag van
den llden December 1851, geene aanleiding bestaat, om ten aan-
zien der toepasselijkheid van art. 122 der Grondwet op de reke-
ning van dit speciaal fonds, een speciaal voorstel te doen; wes-
halve de Commissie zich bepaalt ter zake voor te stellen, in de

eerste plaats; de rekening voor kennisgeving aan te nemen
;
in de

tweede plaats: dit Verslag te doen drukken en ronddeelen; en in

de derde plaats: een exemplaar daarvan aan den Minister van
Finantien tot kennisneming te doen geworden.

Aldus vastgesteld bij de Commissie, den 13den Augustus 1853.

Rochüsse.v.
De Max.
Rijk.
Stolte.
L. D. Storm.

[XX. 13.]

VERSLAG der Commissie , belast met het onderzoek van

het Verslag betrekkelijk den staat der Hooge-, Middelbare
en Lagere Scholen over 1851—1852; uitgebragt in de

zitting van den 17den Augustus 1853.

§ 1. De Commissie in wier handen gesteld is het Verslag
over den staat der hooge- ,

middelbaro en lagere scholen over
1851—1852 heeft de eer aan de Vergadering het volgend Verslag
aan te bieden.

§ 2. Zij begint met op te merken, dat dit verslag zich in in-

rigting en zaraenstelling van de vorige niet onderscheidt en alleen

in volledigheid heeft gewonnen door het opnemen van de Kweek-
school voor de Zeevaart te Amsterdam. |)e opmerkingen

, welke
ten aanzien der inrigting en zamenstelling van de vorige versla-
gen werden gemaakt, gelden dus ook ten aanzien van het tegen-
woordige.

Het verslag is ingezonden den 20sten Junij 1853, zijnde een jaar
na afloop van het studiejaar voor de hooge- en middelbare scho-
len

,
eindigende Julij 1852, en een en een halfjaar na het be-

trokken burgerlijk jaar voor de lagere scholen, eindigende met
het einde van December 1851. Eene vervroegde inzending wordt
dus wenschelijk gekeurd, ten einde over den toestand van het
onderwijs naar behooren te kunnen oordeelen.

§ 3. Het verslag der Regering bevat eene verzameling uit ve-
lerlei rapporten

,
berigten en opgaven van collegien

, ambtenaren

,

particulieren enz. bestaande. Het behoorde eigenlijk het oordeel
te behelzen der Regering over de gesteldheid der verschillende
instellingen van onderwijs, en zij diende, ten einde dit oordeel
te vestigen , een eigen onderzoek naar den toestand van het on-
derwijs in te stellen.

Het is niet voldoende ter inlichting dezer Vergadering
, dat

zij kennis draagt van den materielen toestand van het onderwijs,
die uit de overgelegde statistieke tabellen ontleend kan worden ;

zij behoort evenzeer van de Regering te vernemen
, welke de ei-

genlijke gang en de inwendige toestand van het onderwijs is.

Eindelijk is het eene wenschelijke zaak
, dat de Regerin" be-

dacht zij ,
aan de Vergadering telken jare mede te deelen, hetgeen

aan haar wetenswaardigs is voorgekomen voor de Staten-Generaal,
die geroepen zijn om, in overleg met de Regering, eene wet over
het openbaar onderwijs te vervaardigen. Hierop is echter noch
in dit, noch in eenig vorig verslag gelet.

§ 4. De Commissie vermeent zich te moeten bepalen met deze
vroeger gemaakte aanmerkingen in herinnering te brengen, ten
einde de Regering bedacht zij bij latere verslagen hieraan te

gemoet te komen. Het is natuurlijk dat bij het optreden van
een nieuw Bestuur het niet voldoen aan deze vroeger geuite wen-
schen niet voor deszelfs rekening kan worden gebragt, en het is

uit dien hoofde, dat de Commissie het overbodig acht op de leem-
ten en gebreken ,

die in het tegenwoordig verslag
, even als in de

vorige verslagen aangetrolfen worden, meer in het bijzonder te

wijzen. De herinnering moet enkel strekken om het tegenwoordig
bestuur te doen gevoelen , dat voortaan een betere weg dient in°:e-

slagen te worden, dan die tot heden is bewandeld. Zij onthoudt
zich dus van in verdere ontwikkeling dezer bedenkingen te tre-

den en vergenoegt zich met de aandacht te vestigen op hetgeen
te dien aanzien in de vorige verslagen opgeteekend staat.

§ 5. Het verslag handelt eerst over de hoogescholenen athenaea
,

waarbij behoort de tabel onder bijlage I overgelegd
, bevattende de

opgaaf van het getal studenten op de hoogescholen op den Sisten
December 1851 ingeschreven. Het geheel bedraagt 1226, waar-
van 507 voor Leyden, 475 voor Utrecht en 244 voor Groningen
Avorden opgegeven en van welke 400 te Leyden, 405 te Utrecht
en 244 te Groningen studeerden. De vermeerdering van het aan-
tal studenten sinds het vorig jaar bedraagt 144, terwijl bij de
promotien eene vermindering van 27 voorkomt. Zij bedroegen in

liet studiejaar, waarover het verslag loopt, 111, in het vorige
studiejaar 138.

De beknopte opgaaf over den toestand dezer instellingen van
hooger onderwijs veroorlooft voorzeker niet eenig oordeel te vellen

over den gang en de strekking van het gegeven onderwijs , noch
over de uitwerking, welke daarvan werd ondervonden.

§ 6. De instellingen van middelbaar onderAvijs bestaan uit de
stedelijke gymnasien en Latijnsche scholen, en onder de gymna-
sien onderscheidt men de erkende , de laatstelijk voorloopig op-
gerigte en de gedurende langer dan twee jaren voorloopig be-
staande. De tabel onder bijlage II voorkomende

,
geeft den staat

op van de Latijnsche scholen en gymnasia, gedurende het school-

jaar 1851 — 1852. Daarop komen voor de bevolking op 1°. Ja-
nuarij 1850, en het getal der onderwijzers en leerlingen.

De tabel is niet in overeenstemming gebragt met de verdeeling

dezer instellingen voor het middelbaar onderAvijs, voorkomende in

het verslag.

Gymnasien, erkende en voorloopig opgerigte, en Latijnsche scho-

len, zijn ondereengemengd , en de slotsom is, dat er 67 inrigtin-

gen zijn, Avelke 253 onderAvijzers en 1728 leerlingen tellen, Avaar-

vnn 1245 op de Latijnsche scholen en de lste afdeeling der gym-
nasia , 357 op de 2de en 126 op de gemengde afdeeling waren.
Het verslag leert ons , dat de erkende gymnasia ten getale van

17, de voorloopig opgerigte gymnasia ten getale van 4, de voor-

loopig bestaande ten getale van 6 aanwezig waren, zoodat er 40

Latijnsche scholen bestonden.

Zeer ongelijk is het getal leerlingen, die op deze instellingen

onderAvezen werden; terwijl zij in aanzienlijke steden een groot

getal uitmaken ,
dalen zij Avel eens in AA7einig bevolkte gemeenten

tot zulk een gering aantal af, dat dit twijfel venvekt, of zoo-



Verslag omtrent den staat der Hooge-
,
Middelbare en Lagere Scholen over 1 85 1— i 852.

(Verslag der Commissie.)

(

danige instellingen ,
voor welker instandhouding vele kosten aan-

gewend moeten worden ,
aan het beoogde doel beantwoorden. Er

zijn drie scholen met 4, 1 met 3, 1 met 2, 2 met 1 en 1 met

geen leerling. Het is bekend ,
dat het niet geheel van de Rege-

ring afhangt om tot eene afschaffing van zulke weinig nut ople-

verende inrigtingen over te gaan
,
maar het is wenschelijk te ach-

ten, dat zij ten aanzien van de ïnrigting van het onderwijs zoo-

danige wijziging mogen ondergaan ,
dat zij voor meerdere leer-

lingen toegankelijk worden gesteld.

In het algemeen moet men opmerken , dat voor de Latijnsche

scholen ,
door het wegvallen der betrekking van inspecteur voor

het middelbaar en lager onderwijs, alle toezigt van Staatswege

over het middelbaar onderwijs heeft opgehouden te bestaan. De
Commissie vermeent

,
dat zonder tot het herstel van zoodanige

betrekking over te gaan ,
behoorlijke middelen van toezigt door

de Regering kunnen worden beraamd.

Het verband tusschen de Latijnsche scholen en dehoogescholen,

daar zij bestemd zijn de kweekelingen voor te bereiden tot het

venieten van het hooger onderwijs is erkend ; het is uit dien

hooide van belang , dat die voorbereiding wel verzekerd zij
,
an-

ders zou de bloei der Latijnsche scholen daaronder lijden. Het

bewijs
,

dat dit inderdaad het geval is, levert ons de opmerking

in het verslag voorkomende
,

dat het getal leerlingen op de La-

tijnsche school te Utrecht aanmerkelijk verminderd is , uit hoofde

van het te vroeg verlaten dier school, ten einde de academische

lessen te volgen.

In het laatste verslag te dezer zake door eene Commissie , den

7den October 1851, uitgebragt is de handelwijze der Regering

met goedkeuring vermeld
,
welke ten aanzien van de werking van

het besluit van 1 Julij 1850 ( Staatsblad n°. 36), bevattende de

afschaffing van het Staatsexamen
,
en de redenen die daartoe ge-

leidden, de vereischte inlichtingen mededeelde. Wij mogen ver-

wachten dat het tegenwoordig Bestuur in het volgend verslag

evenzeer de vergadering zal bekend maken met de gronden die

strekten tot herstel van het onderzoek om tot de academische

lessen te worden toegelaten bij het besluit van den 4den Au-
gustus 1853 ( Staatsblad n°. 31) en de aanvankelijke uitwerking

van den genomen maatregel.

Niet minder beharligenswaardig komt aan de Commissie de

wensch voor, in het vorig verslag der Commissie uitgedrukt, van
inlichtingen te mogen ontvangen over den uitslag, die verkregen

werd door de verandering der Latijnsche scholen in gymnasia.

Niet altijd schijnt die verandering met gunstige gevolgen be-

kroond te zijn geweest, uithoofde dat de menigvuldige leervakken,

in welke de kweekelingen op de gymnasien worden onderwezen

,

een bijzonder geschikt bestuurder dier instellingen vorderen, ten

einde daarvan de vereischte vruchten in te oogsten. Indien men
het welslagen der erkende gymnasia afineten mag naar het aantal

leerlingen die aldaar onderwezen worden, zou men moeten erken-

nen dat het gymnasium te Zutphen meer dan dat van Arnhem en

Nijmegen hierin geslaagd is. Het telt 70 leerlingen, terwijl de

beide andere, in steden van eene veel talrijker bevolking geplaatst,

slechts de helft of niet veel meer dan de helft van dat getal aan
kweekelingen bezitten. Ten aanzien van het gymnasium te Arn-
hem wordt dan ook in het Verslag opgemerkt, dat het verminderd
getal leerlingen ten bewijze kan strekken dat het in den laatsten

tijd niet is vooruitgegaan.

Zonder zich te dien aanzien eenig oordeel aan te matigen

,

wenscht de Commissie alleen te kennen te geven dat het te wen-
schen is

,
dat de Regering over dit punt bij een volgend verslag

in nadere ontwikkeling moge treden.

§ 7. Het verslag laat op deze instellingen van middelbaar on-
derwijs verscheidene instellingen volgen van verschillenden aard,
zijnde deels openbare, deels bijzondere: de Koninklijke academie
voor de zee- en landmagt te Breda, de Koninklijke academie
te Delft

, ’s Rijks kweekschool voor militaire geneeskundigen te

Utrecht, de clinische scholen, ’s Rijks Veeartsenij sschool, behooren
onder de eerste; de landhuishoudkundige school te Groningen, de
inrigting voor onderwijs in koophandel en nijverheid te Amster-
dam, de scholen voor de zeevaart onder de laatste gerangschikt
te worden. Hierbij wordt nog melding gemaakt van het onderwijs
bij het leger, waarvoor het instructie-bataillon te Kampen opge-
rigt in het bijzonder dienstbaar is gemaakt.
De bijlagen , die bij de opgave over de hoogescholen

, de
athenaea en Latijnsche scholen gevoegd zijn

, en strekken om een
overzigt te verschaffen over het aantal leerlingen en onderwijzers,
ontbreken hier ; wij kunnen dus zelfs niet oordeelen

, of er voor-
uitgang dan wel teruggang in dit opzigt aanwezig is, terwijl in

het verslag zelf slechts eenige ophelderingen over dit punt aange-
troffen worden. Zij moeten echter des te belangrijker geoordeeld
worden , omdat men zich niet verhelen kan , dat de opgaven , die

aan de bestuurders zelven der inrigtingen ontleend worden
, zonder

aan eenig nader onderzoek van regeringswege onderworpen te

worden, wel eens het vermoeden doen ontstaan dat zij ingegeven

zijn door vooringenomenheid met de instelling aan hunne zorgen
toevertrouwd. Zoo vernemen wij verscheidene gunstige opmer-
kingen over ’s Rijks Veeartsenijschool, als over den lofwaardigen
ijver der kweekelingen, over de behandeling van het zieke, vee,
het beslaan der paarden enz.

, maar merken wij daarbij tevens
op, dat het getal der kweekelingen bij den aanvang van het leer-

jaar slechts met twee vermeerderde, en blijven wij in het onzekere
verkeeren ten opzigte van het getal der kweekelingen , die tot

veeartsen worden bevorderd. De uitkomsten eener rijksinstelling,

waarvoor telken jare de aanzienlijke som van f 20,000 besteed

wordt, verdienden voorzeker meer in bijzonderheden gekend te

worden, vooral wijl zij sinds korten tijd, namelijk sinds 1851, op
nieuwe grondslagen gevestigd is

,
en te dier gelegenheid door de

Regering werd opgemerkt dat het aantal kweekelingen sedert 1841
aanhoudend verminderde en toen uiterst gering was, hetgeen
daaraan werd toegeschreven

, dat het beroep van veearts in het

algemeen geen genoegzaam middel van 'bestaan opleverde.

§ 8. Belangrijk is de aanwinst welke dit gedeelte van het ver-

slag heeft verkregen door de opgaven ten aanzien van de Kweek-
school voor de Zeevaart te Amsterdam in 1785 gesticht. De
aanwijzing van het doel der instelling, van de middelen, die tot

verwezenlijking van hetzelve werden aangewend
,
en van de uit-

komsten , die daardoor werden verkregen
, stellen ons in staat een

juist oordeel te vellen over deze gewigtige instelling, welke haar
aanzijn aan de weldadige pogingen van eenige menschenvrienden
te danken had.

Het doel der instelling wordt opgegeven oorspronkelijk te heb-
ben bestaan in de aanmoediging der zeevaart bij de Nederlandsche
jongelingschap

,
en is nog voornamelijk gelegen in de opleiding

tot stuurlieden en gezagvoerders bij de Nederlandsche koopvaardij.

De middelen tot bereiking van dit doel kunnen voor welgekozen
worden erkend, en de uitslag was, dat in een tijdvak van 66 jaren
2290 kweekelingen werden opgenomen

, zijnde gemiddeld in het

jaar 36, die allen, met weinige uitzondering, voor de eerste en
tweede reize uitgerust naar zee werden gezonden en waarvan
velen als stuurlieden hebben kunnen worden geplaatst.

Talrijk worden gezegd de gezaghebbers en stuurlieden te zijn,

die, in de Kweekschool voor de Zeevaart hunne opleiding ont-

vangen hebbende , den ouden roem van Neêrlands scheepsbevel-

hebbers en stuurlieden in bekwaamheid en degelijkheid ten volle

handhaven.
Na het volbrengen van den tweejarigen cursus en na het ont-

vangen eener herhaling van het vroeger geleerde in de derde klasse

,

worden zij als scheepsjongens aan boord van koopvaardijschepen

geplaatst ,
en na het doen der eerste reis worden de kloeksten en

meestgevorderden weder voor eene tweede reis als ligt-matrozen

aangesteld. Zij worden eerst na het volbrengen der tweede reis

ontslagen en zijn dan meestal 18 jaren oud en ten gevolge van

de gewone voorzorgen in staat gesteld om door eigen ijver het

gekozen beroep voort te zetten.

De verkregene uitkomsten schijnen aan te toonen , dat deze op-

leiding, welke geschikt is om de kweekelingen reeds op jeugdigen

leeftijd aan het zeemansleven te gewennen, door hen tot het on-

dernemen van verschillende reizen ter zee uit te zenden, ten ge-

volge heeft hen voortdurend aan het eenmaal gekozen beroep te

verbinden.

§ 9. Het is wel eens betwijfeld
,
of de opleiding op ’s Rijks

Academie voor de Zeemagt gegeven aan de aldaar opgenomene
kweekelingen, wel de strekking had om hen vroegtijdig genoeg aan
het zeemansleven te gewennen , en men heeft vermeend daaraan

te moeten toeschrijven, dat wel eens de eenmaal aanvaarde be-

stemming om het Land ter zee te dienen, na korten tijd daarin

werkzaam te zijn geweest ,
werd opgegeven.

Het mag te dezer gelegenheid ook wel onder de aandacht der

Regering worden gebragt , of de opleiding van stuurlieden , welke

voor de koopvaardijvloot ter harte genomen wordt door de boven-

vermelde Kweekschool voor de scheepvaart, ook niet in het belang

van ’s Lands dienst verdiende verzekerd te worden. Tegenwoor-
dig is slechts op eene onvolledige wijs zorg gedragen voor het

aanleeren der stuurmanskunst , en wordt de regeling van het on-

derzoek, gevorderd om als stuurman in dienst te worden gesteld,

voor meerdere ontwikkeling vatbaar geoordeeld.

§ 10. Het verslag betreffende het lager onderwijs bevat de ge-

wone opgaven van het aantal leerlingen, die het onderwijs geno-

ten en de onderwijzers die het toedienden ,
verzeld van de daarbij

behoorende tabellen.

De Commissie acht het niet noodig in eene ontleding te treden

van de hier voorkomende bijzonderheden en vermeent te dien aan-

zien te kunnen volstaan, met naar het verslag zelf te verwijzen.

Het zij haar slechts geoorloofd op te merken , dat de volledigheid

en de naauwkeurigheid der geleverde opgaven nog wel iets te

wenschen overlaten.

Zoo vindt men in het verslag geene melding gemaakt van de

Normaalschool te Nijmegen opgerigt, welke bestemd is tot op-
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leiding van onderwijzers, en aan die bestemming voor ’s hands
schijnt te voldoen.

Zoo vindt men ten aanzien van de bijzondere scholen der eerste

klasse opgeteekend:

» In eenige bijzondere scholen der eerste klasse in de provincie

» Groningen, welke verbonden zijn aan de te Groningen be-

» staande gods- of weeshuizen, waar de onderwijzers niet afhan-

» kelijk zijn van de bijzondere inzigten der ouders hunner leer-

» lingen, is het onderwijs zeer goed en kan het wedijveren met
i) dat der openbare scholen; maar in die bijzondere scholen,

» welke door eenige particulieren worden opgerigt en onderhou-
» den, i3 het onderwijs veelal beneden het middelmatige. Ge-
rt brek aan de noodige schoolmeubelen en hulpmiddelen, gebrek
» aan de noodige fondsen om bekwame ondermeesters aan te stel-

» len, maar bovenal de afhankelijkheid der onderwijzers van de

» personen die hen onderhouden, zijn de oorzaken van dezen
» toestand.”

Raadpleegt men de bijlage IV, over de bijzondere scholen van
de eerste klasse, dan vindt men dat in de provincie Groningen
12 zoodanige scholen bestaan met 12 onderwijzers en 17 onder-
meesters, en dat van dit onderwijzend personeels voor zeer goed,

3 voor goed en 6 voor matig, geen echter voor slecht
,
wordt ver-

klaard, terwijl het gedrag van allen voor zeer goed wordt erkend.

Ten aanzien van den staat van het onderwijs op die scholen

komt aldaar voor, dat het op 6 scholen zeer goed, op 4 goed,

op 1 matig en op 1 slecht is, en ten aanzien van den staat

van het locaal, dat het schoolvertrek op drie scholen zeer goed,

op 4 goed, op 4 matig en op 1 slecht is en de onderwijzers-

woning in 4 scholen zeer goed en op 4 andere goed is.

De algemeene afkeuring van het onderwijs op de door particu-

lieren opgerigte bijzondere scholen der eerste klasse in de provincie

Groningen
,
door het verslag uitgesproken

,
strookt dus in geenen

deele met de opgaaf te dien opzigte in de aangehaalde tabel voor-
komende.
De Commissie veroorlooft zich niet dit op rekening te stellen

der ongunstige stemming van de schoolcommissie ten aanzien van
deze soort van instellingen

,
maar haalt enkel dit voorbeeld aan

ten bewijze, dat de ingeleverde opgaven, in het verslag voorko-
mende, niet altijd met de vereischte naauwgezetheid zijn opge-
maakt.

,
Een gebrek, hetwelk niet zelden opgemerkt is bij het ver-

strekken van het lager onderwijs, bestaat in het gemis van hulp-
onderwijzers, wier bijstand in vele gevallen met voordeel zou
kunnen worden ingeroepen, tot ondersteuning van onderwijzers

,

die’, eenmaal met de verzorging van het onderwijs belast zijnde,

daarin voortdurend worden gehandhaafd, alhoewel zij bevouden
worden de vereischte geschiktheid daarvoor te missen.
Het heeft de opmerking der Commissie getrokken, dat de

toelagen van het Rijk tot verbetering van het inkomen der on-
derwijzers zeer ongelijk verdeeld zijn. Zij bedragen voor de
provincie Noordbrabant bijkans zooveel als voor de provinciën
Gelderland, Zuid- en Noordkolland, Zeeland, Utrecht en Fries-
land te zamen.

Noordbrabant geniet eeno toclaag van . . . . f 48,404.00

Gelderland eene toelage van . . f 18,912.05

Zuidholland 9,053.40

Noordholland 9,271.00

Zeeland 5,433.00 .

Utrecht 2,388.45

Friesland 5,334.00-

f 50,391.90

De Commissie
,
hiermede haar verslag eindigende

,
stelt aan do

Vergadering voor het to doen drukken en aan de leden rond-
deelen, als ook een afschrift van hetzelve aan den Minister van
Binnenlandscho Zaken in te zenden.

Aldus vnstgestcld den lGden Augustus 1853.

G KOEN VAN PrINSTEKEK.
Sloet tot Oldhuis.
Van Nisi’En van Sevenaer.
De Kempenaer.
Van Goetstein.

[XXVIH. 3.]

VERSLAG der Commissie , belast met het onderzoek der
Overeenkomst met Oldenburg tot uitlevering van boosdoeners ;

uitgebragt in de zitting van den 17den Augustus 1853.

Bij missive van den 5den Julij jl. is door den heer Minister
van Buitenlandsche Zaken aan deze Kamer medegedeeld een af-

schrift der tusschen Nederland en Oldenburg geslotene overeen-
komst tot wederkeerige uitlevering van boosdoeners.

Deze overeenkomst is den 3den Maart van het loopend jaar te

’s Gravenhage en den 23sten April opvolgend te Oldenburg getee-
kend; de uitwisseling der acten van bekrachtiging heeft den Oden
Junij plaats gehad.

De ondergeteekenden, uitmakende de Commissie, in de zitting

van 12 Julij jl. met het onderzoek der voormelde overeenkomst
belast , hebben de daarin voorkomende bepalingen met de wet
van 13 Augustus 1849

(
Staatsblad n°. 39) vergeleken en geene

afwijkingen bespeurd , zoodat zij omtrent dit tractaat geene aan-
merkingen te maken hebben.

Zij vermeenen echter deze gelegenheid te kunnen waarnemen
om de aandacht der Regering op het navolgende te vestigen.

Bij de overeenkomst van uitlevering in 1843 tusschen Nederland
en Belgie gesloten

(
Staatsblad 1843, n°. 02), is het geval van

voorloopige aanhouding op een hier te lande uitgevaardigd bevel

van gevangenneming niet voorzien , en ,
indien de Commissie wel

onderrigt is, wordt tot die aanhouding in Belgie niet overgegaan,
waardoor meestal de wederzijdsche vragen tot uitlevering zonder
gevolg blijven.

De Belgische wet van 1 October 1833, over de uitleveringen,

laat de voorloopige aanhouding toe
,
en dienvolgens zal het voor

onze Regermg niet moeijelijk vallen, het in 1843 gesloten tractaat

in dat opzigt te doen aanvullen.

Na deze mededeeling heeft de Commissie de eer, uwe Verga-
dering voor te stellen, de overeenkomst met Z. K. H. den Groot-
Hertog van Oldenburg gesloten, voor kennisgeving aan te nemen,
een afschrift van dit Verslag aan den heer Minister van Buiten-
landsche Zaken te zenden

,
en het Verslag gedrukt aan de leden

der Kamer rond te deelen.

Aldus vastgesteld den lGden Augustus 1853.

Van HoëvELL.
Van Lynden.
Godefkoi.
Gevers van Endegeest.
Steens.

VOORGESTELDE AMENDEMENTEN in het Ontwerp
van Wet regelende het toezigt op de onderscheidene Kerkge-
nootschappen.

[XXII. 22.]

De ondergeteekendc heeft de eer de navolgende wijziging op
Art. 1 voor te stellen , te weten

:

Om de 3de of slot-paragraaph van het ontwerp, luidende:
i) Voor zooveel er zich onder de bepalingen, bij dit artikel be-

i) doeld, eenige bevindt, welke de medewerking van het staatsgezag
» vereisekt, wordt die medewerking niet verleend, tenzij de be-

» paling vooraf door Ons is goedgekeurd.”
to vervangen door de volgende

:

H Bepalingen, waarbij over do medewerking van het staatsgezag
» wordt beschikt, blijven zonder gevolg, zoolang dezelve niet door
)) Ons zijn goedgekeurd.”

’s Gravenhage ,
18 Augustus 1853.

Rociussen.

[XXII. 23.]

De ondergeteekende heeft de eer als wijziging voor te stellen
,

den considerans der wet aldus te lezen:

i) Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat het noodig
» is eenige bepalingen vast te stellen ter uitvoering van het Vide
» hoofdstuk der Grondwet

,

)i Zoo is het” enz.

Wordt deze wijziging aangenomen, dan zal, bij de plaatsing
van do wet in het Staatsblad , het opschrift niet behooren te luiden:

» Wet — tot regeling van het toezigt op de onderscheidene kerk-

» genootschappen” , maar eenvoudig: Wet — houdende eenige be-

palingen ter uitvoering van het Vide hoofdstuk der Grondwet.
’s Gravenhage, 19 Augustus 1853.

Van Voorst.
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[XXII. 24.]
t

De ondergeteekende heeft de eer als wijziging op Art. 2 voor
te stellen

,
het te doen luiden als volgt

:

» Vreemdelingen aanvaarden geene kerkelijke bediening dan na
» daartoe Onze toestemming te hebben verkregen.”

’s Gravenhage
,
18 Augustus 1853.

'

Elout van Soeterwoude.

c. bij Art. 14 het volgende te voegen

:

» De vervolging wegens overtredingen van deze wet verjaart
» door verloop van twee jaren.”

’s Gravenhage
, den 20sten Augustus 1853.

W. L. F. C. van Rappard.
M. H. Godefkoi.

Elout van Soetekwoude.

[XXII. 26.]

[XXII. 25.]

De ondergeteekenden nemen de vrijheid de navolgende wijzi-
gingen in het wets-ontwerp houdende Regeling van het toezigt op
do onderscheidene Kerkgenootschappen

, voor te stellen

:

a. de laatste zinsnede van Art. 10 weg te laten.

h. Art. 13 te lezen als volgt

:

” Hij, die na eene eerste overtreding andermaal wordt verklaard
n in strijd met de wet te hebben gehandeld, kan bij iedere vol-
» gende overtreding bij hetzelfde vonnis worden veroordeeld tot
” ontzetting van de regten opgenoemd in art. 42 van het Straf-
” wetboek, voor den tijd van drie tot tien jaren, of tot gevan-
j> genis van eene maand tot twee jaren, te zamen of afzonderlijk.”

De ondergeteekende neemt de vrijheid de navolgende wijziging
voor te stellen op

_

Artikel 8 van het wets-ontwerp houdende
Regeling van het toezigt op de onderscheidene Kerkgenootschappen.

Artikel 8 te lezen als volgt

:

” Het klokkengelui tot viering van kerkelijke plegtigbeden of
” om de ingezetenen tot de godsdienstoefening op te roepen, kan
” in gemeenten waar kerken van meer dan éën kerkgenootschap
» zijn, in het belang der openbare orde en rust door Onzen
” Commissaris in de provincie worden verboden.

ii Klokkengelui tot andere einden heeft geen plaats dan met
ii vergunning der plaatselijke politie.”

’s Gravenhage, den 24sten Augustus 1853.

Van Heiden Reinestein.
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